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М У Қ А Д Д И М А 

Мубрам будани мавзуи таҳқиқот. Давлати дунявї њамчун навъи 

давлат натиљаи амалї гардидани равандњо ва майлонњои асосии 

инкишофи давлати муосир ба монанди: секуляризатсия, модернизатсия, 

падидањои сиёсие чун: суверенитет ва конститутсионализму принсипи 

нави амалї гардидани њокимияти давлатї – таљзияи њокимият ба њисоб 

меравад.  

Баъди аз байн рафтани Иттифоқи Шуравӣ бо идеологияе, ки 

муносибати шаҳрвандонро бо дин маҳдуд мекард дар ҷомеаи баъдишуравии 

тоҷик зарурат ба ташаккули низоми нави давлатдорие пеш омад, ки 

муносибати эътиқодии мардумро ба таври мусолиҳатомез ҳал намояд ва 

тақвиятдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, озодии виҷдон дар ҷомеа 

бошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи муносибати ҳокимияти расмӣ ба дин 

давлати дунявӣ эътироф гардидааст. Вақте, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истиқлолияти давлатиро эълон мекунад, дар моддаи якуми конститутсия 

Тоҷикистонро ҳамчун «давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, 

дунявӣ ва ягона»1 эълон намуд, ки кафолатдиҳандаи амнияти ҷамъиятиву 

давлатӣ баромад намоянд.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло таҳқиқ ва таҳлили ташаккулёбии 

давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди он дар 

саҳифаи миллӣ муҳим ва раванди саривақтӣ мебошад. Зеро агар дар сатҳи 

қонунгузории давлат пояҳои давлати дунявӣ мустаҳкам гардида бошанд 

ҳам, як қатор равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ ва омилҳои гуногуни дохилӣ ҳанӯз 

ҳам дар ин раванд ба таври ҷиддӣ таъсири манфӣ мерасонанд. Аз ҷумла 

ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ имрӯз 

ба фаъолияти ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва террористӣ имконият фароҳам 

овардаанд, ки онҳо бе ягон мушкилӣ андешаҳои тундгароёнаи худро дар 

миёни мардум паҳн намоянд. Чунин ҳизбу ҳаракатҳо дар симои дину мазҳаб 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 1. 
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муборизаи худро оғоз бахшида, аз рӯҳияи динии мардум истифода намуда, 

меъёрҳои асосии давлатдории дунявиро нодуруст шарҳ медиҳанд ва 

одамонро дар муқобили ин гуна арзишҳои мутамаддин равона месозанд. 

Дар алоқамандӣ бо чунин муҳимият омӯзиши ҷабҳаҳои гуногуни низоми 

давлатдории дунявӣ, хусусиятҳои муҳимми ташаккул ва инкишофи он, 

илман асоснок намудани қонуниятҳои ташаккулёбии он яке аз самтҳои 

бартаридоштаи таҳқиқоти илмӣ ба ҳисоб меравад. Масъалаи давлати дунявӣ 

ва хусусиятҳои муҳимми он дар замони тағйирпазирии ҷомеа яке аз 

масъалаҳои асосии идоракунии давлатӣ буда, таҳлилу таҳқиқи он вобаста ба 

шароити дигаргуншавии ҷомеа рӯзмаррагӣ гардидааст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳо ва асарҳои хеш пайваста дар 

мавриди эъмори давлатдории навин, махсусан дар бораи таҳкиму 

ташаккули пояҳои давлати дунявӣ андешаҳои худро иброз медоранд, ки он 

муҳимияти таҳқиқоти мазкурро тақвият мебахшад. Чунончӣ, дар яке аз 

асарҳояшон қайд намуданд, ки «Бартарии низоми дунявии давлатдорӣ дар 

он аст, ки дунявият дар муқобили ҳеҷ мафкураи дигар қарор намегирад ва 

ихтилофи идеологиро ба вуҷуд намеоварад»1. Таҳдидҳои гуногуни имрӯза 

ба фарҳангу арзишҳои миллӣ, аз ҷумла арзишу анъанаҳо, низоми 

давлатдорӣ ва ғайра, ки дар пайи фаъолшавии насли нави ифротгароии 

зиддимиллӣ мисл гирифтаанд, метавонанд ба худи арзишҳои миллию 

дунявӣ, фарҳангу тамаддуни миллӣ, сохти давлатдории кишвар ва ниҳоятан 

ба худи мавҷудияти Тоҷикистон ҳамчун давлати дунявӣ таҳдиди ҳаётӣ 

бошад. Ҳолатҳои мазкур аҳамияти мавзуи таҳқиқотро ифода менамоянд. 

Ҳамин тариқ, давлати дунявӣ навъи махсуси давлати муосирест, ки бе 

такя ба қоидаҳо, принсипҳо, меъёрҳо ва арзишҳои анъанавию 

ғайридемократӣ ташаккул ёфта, асоси фаъолияти онро маҷмуи меъёрҳо, 

принсипҳову арзишҳои умумӣ, ҳамарофарогиранда ва ратсионалӣ ташкил 

                                                           
1 Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол -  [Матн] /  – Душанбе, 2018. – С. 16;  
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медиҳад. Давлати дунявӣ натиҷаи таҳаввулоти таърихие аст, ки ҷомеаро аз 

итоаткории бечунучарои қолабҳои анъанавии схоластикӣ, догматикии 

теосентрикӣ, авторитариву теократӣ берун баровард ва ба низоми 

мутамаддини муносибатҳо ворид сохт. 

Дараҷаи коркарди илмии омӯзиши масъала. Инкишофи давлати 

муосир бо мувофиқати стандартҳои дунявӣ ва рушди мураккабии он 

дараҷаи коркарди илмии онро васеъ намудааст. Давлати дунявӣ ва 

хусусиятҳои муҳимми он дар аксар маврид диққати сиёсатшиносон, 

файласуфон, ҳуқуқшиносон ва таърихшиносонро ба худ ҷалб намудааст.  

Ғояи давлат, низоми давлатдории дунявӣ, муносибати давлат бо дин, 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин дар корҳои илмию таҳқиқотии олимону 

таҳлилгарони ватанӣ ва хориҷӣ мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода 

шудаанд. Тамоми адабиётҳои илмии вобаста ба мавзуи таҳқиқотиро ба 

гурӯҳҳои зерин ҷудо намуда метавонем. 

Ба гурӯҳи якум сарчашмаҳои илмиеро нишон медиҳем, ки дар шакли 

луғатҳои тафсирӣ таҳия шудаанд ва мафҳуми «давлати дунявӣ»-ро ба таври 

гуногун шарҳу тавзеҳ додаанд. Чунончӣ, дар Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ шарҳи давлати дунявиро чунин таъриф медиҳанд: «давлати дунявӣ 

давлате мебошад, ки дар асоси санадҳои меъёрию ҳуқуқи поягузорӣ шуда, 

аз дин ҷудо аст»1.  

Дар «Луғати тафсирии забони русӣ», ки зери таҳрири Д.Н.Ушаков 

таҳия шудааст дунявиятро чунин тавсиф медиҳад: «Дунявӣ тарзи зиндагии 

шахсони хуб тарбияёфта мебошад ва рафтори онҳо мувофиқ ба талаботи 

давру замон аст. Дар маънои дигар, дунявӣ, яъне ғайридинӣ ва ё шаҳрвандӣ 

мебошад, ки арзишҳои ғайридинӣ ва ғайрирӯҳониро дар бар мегирад. Аз ин 

рӯ, ҳокимияти дунявӣ, маълумоти дунявӣ, мактаби дунявӣ, адабиёти 

                                                           
1 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. Ҷ.1. [Матн]. – Душанбе, 2010. – С. 498. 
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дунявӣ, чеҳраҳои (шахсони) дунявӣ ва монанди инҳо дар маъноҳои боло 

ифода мегарданд»1. 

Дар луғати мухтасари фаронсавӣ «Le Larousse de Poche» вобаста ба 

масъалаи мазкур чунин шарҳу тафсирро пешниҳод менамояд: «Дунявӣ – 

номутааллиқ ба рӯҳонӣ, дунявият – дорои харктери дунявӣ; низоми 

талаботҳое (қоидаҳое), ки калисоро аз доираи амалигардонии ҳокимияти 

сиёсӣ ва маъмурӣ хориҷ (дур) мекунад. Масалан, маълумоти дунявӣ, ақди 

никоҳ ва ғ»2. 

Ҳамин тариқ, тафсири илмии давлати дунявӣ ва дунявият аз «Фарҳанги 

тафсирии забони тоҷикӣ», «Луғати тафсирии забони русӣ» зери таҳрири 

Д.Н. Ушаков, луғати мухтасари «Le Larousse de Poche» дар раванди фаҳми 

дурусти давлати дунявӣ заминаи хуб фароҳам меоварад. 

Гурӯҳи дуюми олимонро назарияпардозони асрҳои миёна ташкил 

медиҳанд, ки зинаҳои нахустини дарки давлатдории дунявиро бо донишҳои 

динӣ алоқаманд нишон медиҳанд. Епископи Константинопол Иоанн 

Златоус3 шоҳро ҳамчун ҳокими заминӣ ба идораи корҳои заминӣ вобаста 

медонад. Калисо дар симои рӯҳониён дар амалияи ҷамъиятӣ ба масъалаҳои 

рӯҳ ва малакути осмонҳо машғул аст. Дар раванди идоракунӣ бартарӣ ба 

ҳокимияти дунявӣ медиҳад. 

Минбаъд ташаккули «назарияи ду шамшер» дар таълимоти Гелатсий4 

ва Ф. Аквинский5 дар бораи ду ҳокимият: ҳокимияти динӣ ва ҳокимияти 

                                                           
1 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка [Текст] / Д.Н. Ушаков. – М.: 

Аделант, 2013. – С. 87. 
2Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue francaise et de la culture essentielle /  

Edition mise a jour. – Montreal, Canada: Larousse, Messageries ADP, 2003. - P. 460. 
3 Ниг.: Лазарева В.В. Общая теория права и государства. Послание апостола Павла к римлянам 

[Текст] / В.В. Лазарева. – М., 2001. – С. 40-44; Хропанюк В. Н. Теория государства и права. 3 – е 

издание, дополненное, исправленное.  [Текст] / В.Н. Хропанюк. – М., 2008. – С. 22-30. 
4Mirbt C. Quellenzur Geschichte des Papsttums und des römischenKatholizismus [Матн] / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// archive.org/details/ quellenzurgeschi00mirb 

/page/n15/mode/2up  (дата обращение: 10.01.2018);   
5 Ниг.: Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира [Текст] / Б.Н. Чичерин. 

Том 1. – М.: Гардарики, 2001. – С.163. 



8 
 

давлати дунявӣ ташаккул меёбад. Ин таълимоти мукаммал буда ба дарки 

ибтидоии давлати дунявӣ замина фароҳам меоварад. 

Гурӯҳи сеюмро асарҳои илмию таҳқиқотии олимоне ташкил медиҳанд, 

ки аввалин маротиба ба омӯзиши давлати дунявӣ ва баррасии нишонаҳои 

сирф сиёсии ин навъи давлат машғул гардидаанд. Асосгузори консепсияи 

«давлати дунявӣ» донишманди итолиёвӣ Н. Макиавелли ба шумор меравад. 

Вай дар асари худ «Шаҳриёр» консепсияи давлати дунявиро ташаккул 

додааст ва зидди давлати теократӣ ва ҳокимияти рӯҳониён ва ҳамзамон, 

чунин шакли ҳокимиятро сабаби асосии бадбахтии тамоми давлат ва ҷомеа 

медонист, баромадааст. Н. Макиавелли аввалин шуда муносибати нави 

илмиро, ки пайдоиши илоҳии давлат ва ҳодисаю равандҳои инкишофи онро 

рад менамояд ва онро аз хаёлоти одамон низ вобаста надониста, хосияти 

объективӣ будани онро муайян кардааст. Барои сохтани давлати 

пуриқтидору муқтадир бартари ба давлати дунявӣ медиҳад1.  

Муаллифи консепсияи «суверенитети давлатӣ» Ж.Бодден2 қайд 

менамояд, ки дар шароити бунёди давлати миллию дунявӣ ва тавоно, давлат 

набояд озодии виҷдон ва диниро маҳдуд созад. Зеро, ки принсипҳои асосии 

рушди давлати дунявӣ ин озодии виҷдон ва динӣ мебошад. Донишмандони 

дигар Т. Гоббс., Ҷ. Локк., Э. Литре3 аҳамияти калони илмӣ доштани, 

консепсияҳои классикии давлати дунявиро ташаккул додаанд. 

                                                           

1 Ниг.: Макиавелли Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли // Перевод с ит. М. Юсима. – СПб.: 

Азбука, 2018. – 512 с. 
2 Ниг.: Боден Ж.. Шесть книг о государстве  [Текст] / Ж.Боден // Антология мировой 

политической мысли: В 5 т. Т.2. М.: 1999. – С.689-695; 
3 Ниг.: Гоббс Т. Сочинения: [Текст] / в 2 т. – М.: Мысль,1989. – Т. 1. – 736 с; Локк Дж. Два 

трактата о правлении [Текст] / Дж.Локк / Электроная библиотека Гражданское обшество в Росии 

– URL http// www.civisbook.ru/files/Files/Lokk Traktaty_pdf; Ҳамон муаллиф. Опыт о 

человеческом разумении. Книги 1,2,3, Сочинения: [Текст] / В 3-х т. Т.1 / Под ред. И.С; Нарского. 

–М.: Мысль, 1985. - 623 с. Книга 4, Ҳамон муаллиф. Сочинения: [Текст] / В 3-х т. Т. 2 / Под ред. 

И.С. Нарского. – М.: Мысль, 1985. – 560 с; Литре Э. Светскость: французская исключительность или 

универсальная ценность [Матн] / Электронный ресурс. Режим доступа: http://krotov.info/history 
/20/1950/bobero.html (дата обращение: 11.02.2018). 

http://www.civisbook.ru/files/Files/Lokk
http://krotov.info/history%20/20/1950/bobero.html
http://krotov.info/history%20/20/1950/bobero.html
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Чунин тарзи баррасии масъала дар асарҳои илмию таҳқиқотии М. 

Падуанский, М. Лютер, Ш. Л. Монтеске, Ж.Ж. Руссо, Ж. Бобер1 ва чанде 

дигарон аҳамияти хуби назариявию амалӣ доранд. 

Гурӯҳи чаҳорумро корҳои илмию таҳқиқотии олимонӣ рус ташкил 

медиҳанд. Донишмандони рус низ дар ташаккул ва инкишофи давлати 

дунявӣ, муайян намудани принсипҳо ва хусусиятҳои асосии он саҳми 

арзанда гузоштаанд. И.В. Понкин қайд менамояд, ки «давлати дунявӣ ин 

давлатест, ки дар он мустақилият ва соҳибихтиёрии институтҳои давлатӣ 

дида мешавад. Барои ба вуҷуд овардани чунин шароит фазои озод, роҳ 

надодан ба ҳатмигардонии ягон дин ва ҷудоии ташкилотҳои динӣ аз 

сиёсатро бояд нигаҳ дошт»2. Мавқеи ба ин монандро як қатор муҳаққиқони 

дигар низ иброз намудаанд. Чунончи, ба андешаи А.А. Безгулов ва 

С.А.Солдатов дар шароити мавҷудияти давлати дунявӣ «давлат, дин ва 

иттиҳодияҳои динӣ аз ҳамдигар ҷудо буда, аз ин рӯ, ба корҳои якдигар 

дахолат намекунанд»3. 

Дар давлати дунявӣ қарорҳои ҳокимияти давлатӣ набояд хосиятҳои 

диниро ба худ касб кунанд. Ба ақидаи муҳаққиқи рус С.А. Мозговой 

«давлати дунявӣ ҳамеша дунявӣ (секулярӣ) аст. Ҳамчунин, дар ҳама навъи 

давлати дунявӣ ҳатман принсипи ҷудоии дин аз сиёсат амалӣ мешавад. Он 

метавонад тамоман зиддидинӣ ё атеистӣ бошад. Давлати дунявии идеалӣ 

ҳам аз дин (рӯҳониён) ва ҳам аз атеизм баробар ҷудо аст. Ин дар 

                                                           
1 Ниг.: Падуанский М. Защитник мира [Текст] / [пер. с франц. Б.У. Есенова]. – М.: 2014, - 656 с; Лютер 

М. 95 тезисов (сборник) [Матн] / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.6Lib.ru/books/95-

tezisov-151082 (дата обращения: 12.03.2020).; Монтескье Ш.Л. О духе законов [Текст] / Ш.Л. Монтескье. – 

М.: РИПОЛ классик, 2020. - 690 с; Руссо Ж.Ж. О причинах неравенства [Текст] / Ж.Ж.Руссо // Анталогия 

мировой философии: В 4 Т. -М.: 1907, Ҳамон муаллиф. Трактаты [Текст] / Ж.Ж. Руссо. - М.: Наука, 1969. -

704 с; Бобер Ж. Светский характер государства // Франция сегодня: справка и анализ [Матн] /  

Электронный ресурс.  Режим доступа: http:// www/amba-france/ru/rus/looks/france_today (дата обращения: 

19.11.2018). 
2 Понкин И.В. Светскость государства. Монография [Текст] / И.В. Понкин. – М., 2004. – 466 с, 

Современное светское государство: автореферат. дис. ... д-ра юрид. наук [Текст] / И.В. Понкин. – М.: 2004. 

- 44 с, Ҳамон муаллиф. Правовые основы светскости государства и образования [Текст] / И.В.Понкин. – 

М.: Про-Пресс, 2003. – 416 с. Ҳамон муаллиф. О типологии светских государств // Государственная 

служба [Текст] / И.В.Понкин. – 2004. – №1, Ҳамон муаллиф. Светскость государства: к вопросу 

определения правового содержания понятия // Образование [Текст] / И.В.Понкин. – 2003. – № 3. – С. 180. 
3 Безгулов А.А. Конститутционное право Россия. Учебник [Текст] / А.А. Безгулов., С.А. Солдатов. В 3-х 

томах. –М., 2003. – 896 с. 

http://www.6lib.ru/books/95-tezisov-151082
http://www.6lib.ru/books/95-tezisov-151082


10 
 

боҳамзистии осоиштаи онҳо, ҳуқуқи озодона интихоб намудани ҷаҳонбинии 

динии шаҳрвандонро нигоҳ медорад»1. 

Дар ин самт инчунин корҳои илмӣ таҳқиқотии Б.Н. Чичерин, Ф.М. 

Рудинский, П.Н. Дозорцева, В.Н. Савелев, А.И. Сидоренков ва дигарон 

бисёр аҳамиятнок мебошад2. 

Гурӯҳи панҷумро асарҳои олимони ватанӣ ташкил медиҳанд. Дар 

корҳои илмию таҳқиқотии олимону муҳаққиқони ватанӣ масъалаҳои 

ҷудогонаи давлати дунявӣ, аз қабили озодии виҷдон, эътиқод, баробарии 

иттиҳодияҳои динӣ, муносибати давлат бо дин ва монанди инҳо омӯхта 

шудаанд. 

Чунончи, А.Н. Муҳаммад дар таҳқиқоти худ моҳият ва хусусиятҳои 

давлати дунявиро баррасӣ карда, андешаҳои хешро ба таври зерин баён 

намудааст: «давлати дунявӣ сохтори сиёсие мебошад, ки дар он дин аз 

сиёсат ҷудо карда шудааст. Яъне, дар давлати дунявӣ рӯҳониён 

наметавонанд дар ҳаёти сиёсӣ дахолат намоянд ва ҳизби динӣ таъсис 

диҳанд»3. 

Г.Н. Зокиров зимни баррасии масъалаи мазкур қайд менамоянд, ки 

давлати дунявӣ умумияти сиёсие мебошад, ки дар он дин, иттиҳодияҳои 

динӣ ба соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ таъсир намерасонанд4. 

                                                           
1Мозговой С.А.. Светское государство как мировоззренчески нейтральное [Текст] / С.А.Мозговой. 

Социономикон. Международный сборник научно-практических работ Вып.2. – Ростов- н/Д, 2006. – С.70-

73. 
2 Ниг.: Чичерин Б.Н. История политических учений [Текст] / Б.Н.Чичерин. Т. 1 / Подготовка Текста, вступ. 

ст. и коммент. И.И. Евлампиева. – СПб.: Издательство РХГА, 2006. – 720 с,  Ҳамон муаллиф. История 

политических учений [Текст] / Б.Н.Чичерин. Т. 2 / Подготовка Текста, вступ. ст. и коммент. И.И. 

Евлампиева. – СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2008. -752 с, Ҳамон 

муаллиф. История политических учений [Текст] / Б.Н.Чичерин. Т. 3 / Подготовка Текста, вступ. ст. и 

коммент. И.И. Евлампиева. – СПб.: Издательство РХГА, 2010. – 784 с; Рудинский Ф.М. Закон, религия, 

правонарушения [Текст] / Ф.М.Рудинский. – Волгоград, 1971. - 143 с; Дозорцев П.Н. Развитие светской 

государственности в России: история и современность [Текст] / П.Н.Дозорцев. – СПб.: 1998. – 243 с; 

Савельев В. Н.  Свобода совести: История и теория. Монография [Текст] / В.Н.Савельев. – М.: Высшая 

школа, 1991. – 144 с;   Сидоренков А.И.  Особенности реализации свободы совести в условиях усиления 

многоконфессиональности в современной России: дис. ... канд. юрид. Наук [Текст] / А.И. Сидоренков. – 

М.: 2003. – 173 с; 
3 Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 377 

с. Ҳамон муаллиф. Муқаддимаи идеяи миллӣ [Матн] / А.Н.Муҳаммад. – Душанбе, 2014. – 220 с.; Ҳамон 

муаллиф. Государственная независимость Республики Таджикистан [Текст] / А.Н.Муҳаммад., 

Л.Л.Хоперская. – Душанбе, 2016. – 84 с. 
4 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. I [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе: 

«Адалеб-Р», 2015.; Ҳамон муаллиф. Давлат. Қ. 1. Монографияи илмӣ [Матн] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе: 
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Гурӯҳи дигари донишмандони тоҷикро, ки бевосита ба таҳқиқи 

паҳлуҳои мухталифи давлати дунявӣ машғул шудаанд, нишон медиҳем. 

Махсусан, А. Раҳнамо дар корҳои илмӣ таҳқиқотии худ ба масъалаҳои 

мухталифи давлати дунявӣ, озодии виҷдон, муносибати давлат бо дин, 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин, умуман ба мустаҳкамии пояҳои давлати 

дунявӣ бештар диққат додааст1. Инчунин, М.С. Одинаев., С. Раҷабов., З.Ш. 

Сайидзода, Ш. Саидзода2 ва дигарон ба масъалаи болозикр дар доираи 

донишҳои гуногун ба таври умумӣ баҳогузорӣ намудаанд, ки дар таҳқиқоти 

мазкур бисёр арзишманд дониста мешаванд. 

 Дар маҷмуъ, омӯзиши масъалаи давлати дунявӣ дар шароити давлат 

дар марҳилаҳои аввали худ қарор дорад ва барои ташаккули ин навъи 

давлат ва мустаҳкам намудани принсипҳои он дар амалияи ҷамъиятӣ 

таҳлилу таҳқиқи паҳлуҳои гуногуни он зарур шумурда мешавад. 

Робита бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар доираи иҷроиши мавзуи илмӣ-таҳқиқотии кафедраи 

сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ «Равандҳои 

иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» (барои 

солҳои 2016-2020, 2021-2025) иҷро гардидааст. 

  

                                                                                                                                                                                        
Истеъдод, 2012. – 384 с.: Ҳамон муаллиф. Системаи сиёсӣ: масъалаи рӯз ва дурнамои инкишоф [Матн] / 

Г.Н.Зокиров. – Душанбе, 2011. – 352 с.: Њамон муаллиф. Давлати тавоно (Масъалањои назариявї ва 

методологї). – Душанбе, 2018. – 60 с.; Ҳамон муаллиф. Хусусиятҳои инкишофи сиёсат ва идораи давлатӣ 

[Матн] / Г.Н.Зокиров // Паёми ДМТ. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2017. №2/5 (1). – С. 

142-150. 
1 Ниг.: Раҳнамо А. Мавқеи ҳизбӣ ва мавқеи миллӣ [Матн] / А.Раҳнамо. – Душанбе, 2012. – 216 с. 
2 Ниг.: Одинаев М.С. Социально-политические основы демократического, правового, светсково 

государство: на материалах Республики Таджикистана: дис. ... канд. полит. наук [Текст] / М.С. Одинаев. – 

Душанбе, 2010. - 145 с; Раджабов С. Влияние политической культури на развитие светского государство в 

Таджикистане: автореф. дис. канд. полит. наук [Текст] / С. Раджабов.  – Душанбе, 1999. - 35 с; Раджабов С. 

Влияние политической культури на развитие светского государство в Таджикистане: автореф. дис. канд. 

полит. наук [Текст] / С. Раджабов.  – Душанбе, 1999. - 35 с; Сайидзода З.Ш. Густариши ахлоқи миллӣ – 

посух ба паёомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ [Матн] / З.Ш.Сайидзода – Душанбе, 2014. – 258 с; Саидов Ш.Ш. 

Масъалаи секуляризм дар кишварҳои мусалмонӣ (Дар мисоли Тоҷикистон) [Текст] / Ш.Ш. Саидов // 

Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои муҳимтарини инкишофи сиёсии 

кишвар. (ш. Душанбе, 22 октябри соли 2012) – Душанбе, 2012. – С. 77; Ҳамон муаллиф. Муносибати 

давлат ва дин дар давраи соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.Ш. Саидов // Ахбори 

ДДҲБСТ. Бахши илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2016. № 1 (1). – С. 127-138. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади асосии рисолаи диссертатсиониро таҳлилу баррасӣ ва 

омӯзиши давлати дунявӣ, хусусиятҳо ва масъалаҳои асосии дурнамои 

инкишофи давлати дунявӣ дар замони муосир, шаклгирии Тоҷикистон ба 

сифати давлати дунявӣ, зарурияти инкишофи Тоҷикистони навин ба сифати 

давлати дунявӣ дар марҳалаи нави давлатдории миллӣ ташкил медиҳад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои амалисозии мақсади асосӣ ҳалли 

масъалаҳо ва вазифаҳои зерин аҳамияти зарурӣ пайдо менамоянд: 

- муайян намудани зарурат ва аҳамияти таҳқиқу таҳлили илмӣ ва 

консептуалии давлати дунявӣ, хусусиятҳо ва масъалаҳои асосии дурнамои 

инкишофи он;   

– дар заминаи омӯзиш ва таҳлили консепсияҳои илмӣ ва назарияҳои 

сиёсӣ нишон додани моҳият ва хусусиятҳои муҳимми давлати дунявӣ; 

- таҳлили асосҳои сиёсии мазмун ва мундариҷаи давлати дунявӣ ва 

муайянкунии асосҳои ташаккули он; 

- омӯзиш ва таҳлили ҳамкорӣ ва муносибати давлат бо иттиҳодияҳои 

динӣ; 

- муайян ва нишон додани дурнамои рушди ғояҳо ва принсипҳои 

дунявият дар ҷомеаи тоҷик; 

- таҳлили хусусиятҳои рушди низоми давлатдории дунявӣ дар шароити 

соҳибистиқлолӣ; 

- таҳлили масъалаҳои ташаккули арзишҳои гуногуни низоми 

давлатдории дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳқиқи мушкилоти мавҷуда ва нишон додани дурнамои рушди 

давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Объекти таҳқиқотро масъалаҳои гуногуни инкишофи давлати 

дунявӣ, хусусиятҳо ва дурнамои рушди он ташкил менамояд.  

 Мавзуи таҳқиқот фарогири масъалаҳои назариявию амалии давлати 

дунявӣ хусусиятҳои муҳимми ташаккул, рушд ва дурнамои он дар шароити 

Тоҷикистони навин мебошад. 
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 Фарзияи таҳқиқот. Дар заминаи фарзияи таҳқиқоти илмӣ андешаи 

муаллиф оид ба аҳамият ва зарурати ташаккулу шаклгирии тарҳи 

давлатдории дунявӣ барои Тоҷикистони муосир, ки метавонад инкишоф ва 

дурнамои рушди сиёсии системаи сиёсии кишварро комил гардонда, дар 

таҳкими муносибатҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ заминаи муфиди сиёсиву 

сохторӣ ва ташкилиро ба вуҷуд оварад. Тамоюли шаклгирии давлати дунявӣ 

дар мисоли Тоҷикистон аз ҳар минтақа ва кишварҳои дигар тафовут дорад. 

Ҳолати мазкур аз махсусиятҳои инкишофи ҷомеа, фарҳанг ва тамаддун, 

руоварии ҷамъиятӣ ва оммавӣ вобаста мебошад. Ғайр аз ин, раванду 

падидаҳои ҳаёти сиёсӣ ва ҷаҳони муосир дар ҳолати зуддигаргуншавӣ қарор 

дошта, мумкин аст, ки моҳияти аслии баъзе тамоюлҳои мусбии инкишофи 

давлати муосир дуруст ва саривақт дарк нагарданд, ки яке аз ин тамоюлҳо 

ба сифати давлати дунявӣ инкишоф ёфтани давлати муосир аст. Дар ин 

замина давлати дунявӣ ва мақомоти асосии он ва дигар институтҳои ҳаёти 

ҷамъиятию сиёсиро зарур аст, ки ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва 

таъмини рушди мавзуну босуботи кишвар, дурнамои устувори Тоҷикистон 

муносибати воқеъбинона, дуруст ва мантиқию илмиро ба он ихтиёр 

намоянд. Ҳамин тавр, рушди мавзуну босуботи давлати миллии навини 

Тоҷикистон аз таҳкими низоми муосириву дунявӣ, демократӣ вобастагии 

амиқу ҷиддӣ дорад. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Дар таҳқиқоти рисолаи 

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 кардааст. 

Ба таҳлили адабиёти илмӣ, ки ба омӯзиши равандҳои сиёсии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон анҷом дода шуда, дар онҳо нисбат ба рушди давлати дунявӣ ва 

раванди ташаккулёбии он хулосаҳои илман асоснокшуда баён гардидааст, 

диққати махсус равона шудааст. Дар баробари ин, корҳои илмии олимон ва 

муаллифон, ки дар шакли монографияҳо, дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои 

илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандаи байналмилалӣ нашр гардидаанд, 
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инчунин Паёмҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, махзанҳои электронии интернетӣ, сомонаҳои 

расмии вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ мавриди истифодаи васеъ қарор 

гирифтанд. 

Натиҷаҳои назариявии таҳқиқоти мазкур, пеш аз ҳама, дар шароити 

Тоҷикистон барои омӯзиши минбаъдаи давлати дунявӣ ва рушду инкишофи 

он заминаи илмию назариявӣ ба шумор меравад. Онҳо барои муҳаққиқоне, 

ки ба омӯзиши дигаргуниҳои сифатӣ ва равандҳои сиёсии замони муосир 

машғуланд, аҳамияти консептуалӣ доранд. Инчунин, дар асоси таҳлилу 

таҳқиқи консепсияҳои илмӣ зарурати ташаккулдиҳии низоми давлатдории 

дунявӣ нишон дода шудааст. 

Дар зимни ин имкон дорад, ки маводҳои диссертатсияро дар таълими 

фанҳои «Сиёсатшиносӣ», «Давлатшиносӣ», «Диншиносӣ», «Манфиатҳои 

миллии Тоҷикистон», «Равандҳои сиёсии Тоҷикистон», «Геополитика», 

«Амнияти миллӣ», «Модернизатсия» ба сифтаи таълими курси махсус, 

хосатан курсҳои тамоюлҳои асосии инкишофи давлати муосир ва дар 

омӯзиши мавзуъҳои рӯзмаррае чун секуляризм, демократия, масъалаҳои 

гуногуни модернизатсияи ҷомеаҳои анъанавии баъдиисломӣ ва ҳамчунин, 

дар марказҳои таҳқиқотию оянданигарӣ ва давлатшиносӣ истифода намуд. 

Натиҷаҳои амалии таҳқиқоти мазкурро дар самти таҳияи барномаҳои 

давлатӣ ва стратегияҳои рушди давлати дунявӣ, стратегияи рушди устувори 

давлати навини Тоҷикистон истифода намудан мумкин аст. Инчунин, 

хулосаҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд дар оянда ба сифати асоси 

бунёдии ҳам заминаҳои назариявӣ ва ҳам амалию муқоисавии таҳқиқи 

бисёре аз масъалаҳои таъсиррасони инкишоф рушди ҳамаҷонибаи 

Тоҷикистон баромад намоянд. Метавон ишора намуд, ки натиҷаҳои амалии 

таҳқиқот метавонанд дар раванди пажӯҳиши муносибатҳои мутақобилаи 

давлат бо иттиҳодияҳои динӣ, ҳангоми таҳияи стратегия ва консепсияи 
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сиёсати давлатӣ дар мавриди дин ва иттиҳодияҳои динӣ мавриди истифодаи 

васеъ қарор гиранд. 

Асосҳои методологии таҳқиқот. Заминаҳои таҳқиқотро маҷмуи 

методҳои умумиилмӣ, ба монанди таърихӣ, системанокӣ, объективият, 

мушаххасият, муқоисавию таърихӣ ва сотсиокултурологӣ ташкил 

менамоянд. Ҳамчунин, дар раванди таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаҳои 

вобаста ба давлати дунявӣ истифода аз методҳои таҳлилию усулҳои 

консептуалӣ, методҳои синергетикӣ, таркиботию функсионалӣ ва 

муқоисавӣ истифода шудаанд. Истифодаи методи таърихӣ имконияти 

таҳқиқи хронологии равандҳоро фароҳам сохта, сатҳи тағйироти ҳаёти 

ҷомеа дар давоми асрҳо муқоиса карда шуданд. Гуногунсамтӣ ва 

пурмазмунии масъалаҳо, ки дар раванди таҳқиқот аз худ дарак медоданд, 

зарурати муносибати эмперикӣ, таҳлили сохторӣ ва умумигардонии 

назарияро талаб мекарданд. Дар раванди омӯзиш аз методи мушоҳидаи 

бевоситаи воқеияти самараноки давлати дунявӣ дар мисоли давлатҳои 

дигари тараққиёфта, таҳлили сиёсии хусусиятҳо, ташаккулу рушди он 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 

мусоидат намуда, дар муайян намудани давлати дунявӣ, хосиятҳо ва 

масъалаҳои асосии дурнамои рушди он саҳми асосӣ гирифтааст. 

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: 

Гурӯҳи аввалро санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои аз ҷониби 

давлат қабулшуда, санаду эъломияҳо ва муоҳидаҳои байналхалқӣ ба мисли: 

«Эъломияи ҳуқуқи башар», «Муоҳидаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои 
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сиёсӣ ва шаҳрвандӣ», «Декларатсия дар бораи барҳам додани ҳар навъи 

таҳаммулнопазирӣ ва табъиз дар асоси боварҳои динӣ ва ақида», 

«Конвенсияи аврупоӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ», 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ», Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм 

(ифротгароӣ)», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар 

зидди терроризм», Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соҳаи дин ва дигарон дохил шудаанд. 

Гурӯҳи дуюмро осори бунёдии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон1 ташкил медиҳанд. Дар асарҳои мазкур дигаргуниҳои ҷаҳони 

муосир, тавсияҳо барои истифодаи таҷрибаи пешрафтаи ҷаҳонӣ дар самти 

таҳқиқи давлатдории миллию дунявӣ, таҳкими пояҳои ҷомеаи демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, омода намудани кадрҳои хизмати давлатӣ, рушди 

донишҳои сиёсии ҷавонон, тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори 

миллию давлатдорӣ дар қалбӣ наврасон ва умуман мардуми Тоҷикистон 

мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. 

Гурӯҳи сеюми сарчашмаҳоро он зумра адабиёт, маводҳо ва мақолаҳои 

илмие ташкил медиҳанд, ки дар онҳо воқеияти давлати дунявӣ, ҳимояи 

                                                           
1 Ниг.: Эмомалӣ Р. Чеҳраҳои мондагор [Матн] / Э.Раҳмон. – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 364 с.; 

Ҳамон муаллиф. Уфуқҳои Истиқлол [Матн] / Э.Раҳмон. – Душанбе: «Эр-граф», 2018. – 436 с;  

Ҳамон муаллиф. Таджики в зеркале истории. От Арийцев до Саманидов [Текст] / Э.Раҳмон. – 

Душанбе: «Ирфон», 2012. – 676 с; Њамон муаллиф. Независимость Таджикистана и возрождение 

нации. Т.1 [Матн] / Э.Раҳмон. - Душанбе: «Ирфон», 2006; Њамон муаллиф. Истиқлолияти 

Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 7. [Матн]. - Душанбе: «Ирфон», 2007. – 480 с; Њамон муаллиф. 

Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 8. [Матн]. – Душанбе: «Ирфон», 2009. - 576 с; 

Њамон муаллиф. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 11. [Матн]. – Душанбе: «Ирфон», 

2011. – 576 с; Њамон муаллиф. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ. 12. [Матн]. – 
Душанбе: «Ирфон», 2016. – 560 с; Њамон муаллиф. О времени и о себе [Матн]. – Душанбе: 
«ЭР-граф», 2015. – 232 с. 
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манфиатҳои миллӣ дар шароити шаклгирии низоми дунявии давлатдорӣ, 

принсипҳои дунявии инкишофи давлати муосир, консепсияи давлати 

дунявӣ, оид ба масъалаҳои мавҷудияти арзишҳои дунявии давлатдорӣ, оид 

ба генезиси ғояи давлати дунявӣ,  муносибати давлати дунявӣ ба дин ва 

иттиҳодияҳои динӣ матраҳ гардидааст. Дар асоси ин маводҳои назариявию 

амалии масъалаҳои ташаккули давлати дунявӣ мавриди баррасӣ қарор 

мегиранд. Омӯзиш ва таҳлили чунин корҳои илмию таҳқиқотӣ, имконияти 

назар намудан ба сатҳи иртибот ва алоқамандии масъалаҳоро на танҳо бо 

давлати дунявӣ, балки бо проблемаҳои гуногуни ташаккули он дар шароити 

муосирро нишон медиҳад. 

Навгонии илмии таҳқиқот пеш аз ҳама, дар гузориши масъалаҳои 

баррасишаванда зоҳир мегардад. Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти илмии 

мазкур доираи васеи масъалаҳои вобаста ба давлати дунявӣ ва раванди 

ташаккулу инкишофи он, хусусиятҳо ва масъалаҳои асосии дурнамои 

рушди онро дар марҳилаи навини рушди Тоҷикистон фаро мегирад. 

Таҳқиқоти мазкур кӯшиши таҳлили сиёсиест баҳри баррасии аҳамият ва 

зарурияти низоми давлатдории дунявӣ дар рушд ва такмилу ташаккули 

системаи сиёсии Тоҷикистон, аҳамияти тарҳи давлатдории дунявӣ ба 

инкишофи стратегии Тоҷикистони навин. Вазъи коркарди илмии мавзуъ 

муайян гардида, ба он асос меёбад, ки дар он бори аввал дар илмҳои сиёсии 

ватанӣ масъалаи раванди ташаккулёбии давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шуда, хусусиятҳои 

муҳимми он дар шароити шаклгирии давлатдории муосири Тоҷикистон ба 

шакли зерин мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст: 

- асосҳои назариявӣ ва методологии омӯзиши масъалаи давлати дунявӣ, 

масъалаҳои асосии дурнамои рушди давлати дунявӣ таҳлил гашта, тамоюл 

ва махсусиятҳои асосии инкишофи он дар шароити муосир муайян гардида, 

фаҳми гуногуни падидаи мазкур ба таври мушаххас нишон дода шудааст; 

- таҳлили моҳият, хусусиятҳои асосӣ, заминаҳо ва асосҳои сиёсии 

давлати дунявӣ, аҳамият ва зарурияти шаклгирии давлати дунявӣ дар 
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заминаи инкишофи ҷомеа ва давлати мутамаддин равона шуда, шаклгирии 

он ҳамчун навъи нави давлати муосир ба самаранокии низоми сиёсӣ ва 

татбиқи стратегияи давлатддорӣ ҳамаҷониба баррасӣ гардид; 

- таҳлили асосҳои сиёсии мазмун ва мундариҷаи давлати дунявӣ ва 

раванди пайдоиш, рушду инкишофи он баррасӣ гардида, марҳилаҳои асосии 

ташаккулёбии он бо дарназардошти омилҳои сиёсӣ ва қонуниятҳои таърихӣ 

нишон дода шудаанд; 

- вазъият ва шароити кунунии Тоҷикистон ҳамчун марҳалаи нави 

мустақилона шаклгирии давлати дунявӣ маънидод мегардад. Вобаста ба 

тақозои ҳолати мазкур махсусиятҳои шаклгирӣ, сатҳи таъсиррасонии 

падидаҳо ва арзишҳои ҷомеаи суннатӣ дар раванди ташаккули системаи 

сиёсии дунявии ҷомеа мавриди таҳлил ва таҳқиқи амиқи илмӣ қарор 

гирифта, аҳамияти чунин навъи давлат дар ташаккули системаи сиёсии 

Тоҷикистон ба таври мушаххас ошкор шудаанд; 

- дар заминаи кӯшишҳои зиёде асосҳои назариявию методологии 

давлати дунявӣ, хусусиятҳо ва масъалаҳои асосии рушди он дар асоси 

муносибати системанокӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, ба воситаи 

методҳои умуминазариявӣ таҳлилу таҳқиқи сатҳи муносибати мутақобилаи 

давлату дин, ташкилоти динию мазҳабӣ ва мақоми онҳо дар системаи сиёсӣ 

бо назардошти воқеиятҳои умумии ҷаҳони муосир ва принсипҳои бунёдии 

давлати дунявӣ нишон дода шудааст; 

- дар асоси таҳқиқоти маҷмуӣ чигунагии сатҳу сифати ташаккули 

давлати дунявӣ, омилҳои таъсиррасон дар рушди низоми давлатдории 

дунявӣ таҳлилу баррасӣ гардида, дурнамои рушди принсипи дунявияти 

давлат дар мисоли Тоҷикистони навин нишон дода шудааст. 

Нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Давлат падидаи марказии системаи на танҳо сиёсӣ, балки падидаи 

марказии системаи ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Давлат ташаккулдиҳандаи 

тамоми муносибату фаъолияти одамон ва тамоми таркиботи 

институтсионалии иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодиву фарҳангӣ эътироф 
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мегардад. Давлати дунявӣ навъи нав ва муосири давлатест, ки дар он 

арзишҳои реаливу ратсионалӣ тавлид ва бунёд мегарданд. Давлати дунявӣ 

ҷомеаро ба сӯи тамаддуни нав ва рушди устувор роҳнамоӣ мекунад. Дар 

давлати дунявӣ системаи сиёсӣ дар асоси арзишҳои демократӣ ва 

ҳуқуқбунёдӣ ташаккул ва инкишоф меёбад. Дар давлати дунявӣ имконияти 

баробари иштирок дар саҳнаи сиёсӣ ва раванду ҳодисаҳои ҳаёти сиёсии 

ҷомеа пайдо мегардад. Давлати дунявӣ давлатест, ки дар он ягон дин ба 

ҳайси дини расмӣ, давлатӣ ё ҳамчун дини бартаридошта дониста 

намешавад. Дар давлати дунявӣ низоми ғоявию сиёсии плюралистӣ бунёд 

гардида, низоми ягонаи ғоявию идеологии динӣ чун идеологияи расмӣ 

қабул намегардад, фаъолияти мақомоти асосии ҳокимияти давлатӣ 

муносибаташро берун аз ғояҳои динӣ ба роҳ мемонад. Дар давлати дунявӣ 

дар асоси принсипҳои бунёдии либералии рушди ҷомеаи демократӣ ба 

ҳамаи шаҳрвандон имконияти озодона интихоб кардани дину мазҳаб дода 

мешавад. 

2. Таҳқиқу таҳлили объективии давлати дунявӣ, хусусиятҳо ва 

масъалаҳои асосии дурнамои рушди он дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

талаб менамояд, ки муносибат ба он на танҳо дар асоси тамоюли рушди 

умумии давлатҳои муосир, балки дар асоси зарурият ва аҳамияти чунин 

шакл гирифтани давлати муосири Тоҷикистон ва  ба инобат гирифтани 

раванди рушди устувор ва пешомади инкишофи давлатдории миллии 

Тоҷикистон он бояд анҷом бипазирад. Дар раванди гузариши сифатӣ, 

тағйироти таркиботии системаи сиёсӣ ва дар даврони буҳрони идеологию 

мафкуравии ҷомеа арзишҳо ва меъёрҳои ҷомеаи мутамаддин, ки асоси 

бунёдии давлати дунявиро ташкил медоданд,  бештар нақши бунёдӣ ва 

ғоявию арзиширо анҷом медиҳанд. Дар асоси ба кор гирифтани принсипҳои 

бунёдӣ ва ратсионалии ташаккули давлати дунявӣ аз ҷониби таркиботи 

институтсионалии ҷомеа ба таври ҳадафмандонаю самаранок истифода 

гардад, метавонад барои таҳкими босуботу мавзуни системаи сиёсии ҷомеа 

ва ташаккули давлатдории минбаъдаи тоҷикон мусоидат намояд. Аз байн 
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бурдани ихтилофоти арзишҳои дунявӣ ва арзишҳои анъанавии ҷомеаи 

тоҷикистонӣ дар ростои рушд ва инкишофи давлати дунявии Тоҷикистон 

аҳамияти аввалиндараҷа пайдо мекунад. Он дар заминаи консенсус ва 

компромисс ба мувофиқаоиҳои сиёсӣ ба роҳ монда мешавад. Дар ҷомеаи 

тоҷикистонӣ аксарияти омма арзишҳои диниро пайравӣ намуда, аз он 

бештар истиқбол менамоянд. Аслан, низоми сиёсии Тоҷикистони навин 

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 шароит ва раванди руши давлати дунявӣ метавон 

ба ин натиҷа расид, ки ҳанӯз ҳам омилҳои динӣ, арзишҳо ва меъёрҳои 

ҷомеаи анъанавӣ метавонанд то андозае ба ташаккул ва инкишофи давлати 

дунявӣ таъсир расонад. Дар давоми асри ХХ дар раванди ташаккули 

идеяҳои давлати дунявӣ андешаҳои гуногуни назариявӣ ва роҳҳои 

муайяннамоии вазъи дин дар давлат пайдо шудаанд, аммо базаи 

қонунгузориро чӣ барои мамлакатҳои Аврупо ва чӣ барои мамлакатҳои 

собиқи Иттифоқи Шуравӣ формулаҳое ташкил медиҳанд, ки ҳанӯз онҳоро 

дар оғози асри ХХ истифода мебурданд. Намудҳои зиёди моделҳои низоми 

давлатдории дунявиро баррасӣ намуда, нишонаҳои давлати дунявӣ ва 

хусусиятҳои муносибати давлат ва иттиҳодияҳои диниро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян намуда, модели низоми давлатдории Тоҷикистонро ба 

қатори навъҳои беҳтарин дар дунё дохил карда, аҳамияти аввалиндараҷа 

дорад. Махсусгардонии тарҳи инкишофи давлати дунявии миллии 

Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи он муҳим аст. 

4. Вобаста ба ҳолати ҳукмфармое, ки системаи сиёсии кишвар дорад, 

принсипҳои бунёдии ташаккули давлати дунявӣ барои Тоҷикистони чандон 

мушкиловар маҳсуб ёфта наметавонад. Зеро чунин ҳолатро амали мантиқию 

дуруст ва таъхирнопазире, ки аз ҷониби ҳукумати кишвар нисбат ба 

дурнамои рушди давлати дунявии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида аст, 
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раванди босуботи системаи сиёсии дунявиро тақвият мебахшад.  Дар 

Тоҷикистон самаранокии ташаккули давлати дунявӣ ва бе зиддиятҳо ва 

муқовиматҳои оштинопазири анъанаҳо ва арзишҳои динӣ ва дунявию 

мутамаддин шакл гирифтани рушди давлати дунявӣ дар он зоҳир мегардад, 

ки фазои сиёсӣ ва 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 динӣ дар асоси қоидаҳои принсипалии рушди давлати дунявӣ 

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 сӯиистифода қарор нагиранд ва барои 

рушди мавзуни Тоҷикистони муосири дунявӣ 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. Махсусияти муҳимми сиёсии ташаккули ҷомеаи тоҷикистонӣ аст, ки 

ҳамкории давлат бо дин ва иттиҳодияҳои динӣ дар риштаи бунёди ҷомеаи 

мутамаддин ва ташаккулёфта ба роҳ монда мешавад. Махсусан, ба хотири 

ташаккули давлати мутараққӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ - давлатӣ, 

таъмини амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ бо арзишҳои анъанавӣ, ки бо 

анъанаҳои миллии давлат омехтагӣ дорад, бояд дар ҳамбастагӣ қарор дошта 

бошад. Тибқи меъёрҳои таҳлилшуда барои фаъолияти озодонаи иҷтимоӣ-

фарҳангии иттиҳодияҳои динӣ шароити мусоид ва имконияти иштироки 

фаъол дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти маънавӣ ва саҳмгузорӣ дар ҳифзи 

арзишҳои миллиро фароҳам месозад. 

6. Таъмини суботи сиёсӣ дар роҳи рушди давлати дунявӣ барои 

Тоҷикистон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. Таваҷҷуҳи давлат атрофи ин 

масъала дар ҳошияи таҳдиду хатарҳо ва раванду ҳодисаҳои радикалӣ ва 
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дингароёнае, ки атрофи кишвари моро фаро гирифтааст, такмил меёбад. Ин 

хатарҳо ҳар лаҳза метавонанд ба қишрҳои гуногуни ҷомеаи тоҷикистонӣ 

осеб расонида, итиҳодияҳо ва ташкилотҳои маънавӣ ва фарҳангии диниро 

ба доми худ кашида, вориди саҳнаи сиёсӣ намоянд. Дар ҳамин асос, барои 

дар фазои сулҳу осоиштагӣ инкишофи ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ назорат аз 

болои иттиҳодияҳои динӣ ва таълимотҳои гуногуни динӣ тибқи 

Конститутсия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва 

иттиҳодияҳои динӣ», Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соҳаи дин тақвият меёбад, ки зарурати ҳатмӣ дорад.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

диссертатсионии «Давлати дунявӣ ва хусусиятҳои муҳимми он дар замони 

тағйирпазирии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» 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 корҳои нашргардида, гузаронидани таҳқиқи эътимодноки 

диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ 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 муайян 

намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, муайян намудани объект ва 

предмети таҳқиқот, гузоштани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва 

тафсири маълумотҳои бадастомада, коркарди муқаррароти назариявӣ ва 

методӣ, пешниҳод намудани тавсияҳои амалӣ инъикос меёбад. Хулосаҳое, 
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ки дар диссертатсия ба назар мерасанд, натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи 

унвонҷӯ ба шумор мераванд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот 

ва муҳтавои асосии диссертатсия дар як дастури ёрирасони таълимӣ, ҳашт 

мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда, ҳашт маводи 

конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, як мизи мудаввари 

ҷумҳуриявӣ, ки бо ташаббуси Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи «Фазои маҷозӣ: имконият ва 

таҳдидҳо ба амнияти миллӣ» (Душанбе, АМИТ, 08 июни 2021) инъикос 

гардидаанд. Аз ҷумла, дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - амалии 

«Масъалаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва такмили истиқлолияти 

Тоҷикистон» (Душанбе, ДМТ, 12 майи 2021), конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ – назариявии «Низоми нави ҷаҳонӣ» (Душанбе, АИДПҶТ, 16 апрели 

2021), конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявии «Робитаҳои 

мамолики Осиёи Марказӣ: ҳолат ва дурнамо» (Хуҷанд, ДДҲБСТ, 2019), 

конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ - назариявии «Пешвои миллат ва эҳёи 

тамаддуни тоҷикон» (Хуҷанд, ДДҲБСТ, 2019), конференсияи ҷумҳуриявии 

илмӣ-амалии «Терроризм ҳамчун омили таҳдидкунандаи пойдории 

давлатҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ» (Данғара, ДДД, 2019) натиҷаҳои 

таҳқиқот маърӯза гардида, муҳтавои асосии диссертатсия дар ҳашт мақолаи 

илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда чоп шудаанд, 

пешкаши хонанда гардонида шудааст. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи 

кафедраи сиёсатшиносии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ ва 

Шурои олимони факултети  таърих, ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалии 

донишгоҳи мазкур муҳокима гардида, барои ҳимоя тавсия гардидааст. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи 

диссертатсия муаллиф 8 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонидааст.  
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Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз номгӯи ихтисораҳо, 

муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, ду боб, ки дарбаргирандаи шаш 

зербоб аст, баррасии натиҷаҳо, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад.  
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ 

1.1. Давлати дунявӣ ва хусусиятҳои он: масъалаҳои назариявӣ ва 

методологӣ 

Омӯзиши масъалаҳои гуногуни алоқаманд ба давлат, шакл, намуд ва 

раванди инкишофу дурнамои рушди он дар доираҳои илмӣ аҳамияти муҳим 

касб намудааст. Аз назари профессор Г. Н. Зокиров «Давлат институти 

асосии системаи сиёсии ҷомеаи сиёсӣ мебошад. Он дар нисбати 

институтҳои дигари сиёсӣ ва тамоми таркиботи иҷтимоӣ хосияти меҳварӣ 

дошта, майдони зиддият ва неруҳои мухталифи сиёсӣ мебошад...»1. Аз 

ҳамин ҷост, ки инкишофи давлат, шаклгирӣ ва рушди он диққатҷалкунанда 

гардидааст. 

Дар марҳилаи навбатии инкишофи донишҳои сиёсӣ омӯзиши 

ҳамаҷониба ва таҳлилу таҳқиқи  паҳлуҳои гуногуни масъалаи давлати 

дунявӣ аҳамияти назаррасро соҳиб гардидааст. Олами мутамаддин маҳз 

бунёди давлати дунявиро яке аз ҳадафҳои асосии раванди 

демократикунонии ҷомеа ва рушди давлати мутамаддин медонад. 

Дар шароити муосир рушду инкишофи давлати дунявӣ яке аз 

масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Дар шароити 

рушди давлати дунявӣ, давлат муносибати худро бо ҳамагуна иттиҳодияҳои 

динӣ як мегардонад, вале иқтидори мусбии иҷтимоӣ - маънавии онҳоро 

талаб мекунад, ки дар давраҳои муайяни таърихӣ ҳамчун ҷаҳонбинии 

маънавӣ ва фарҳангӣ ба таври амалӣ арзи ҳастӣ доштанд. Инчунин, давлат 

кӯшиш менамояд, ки манфиатҳои шаҳрвандони диндор ва бемазҳаб, 

иттиҳодияҳои гуногуни диниро ба ҳам мутобиқ намояд, ризоияти умумиро 

байни гурӯҳҳои гуногуни мазҳабӣ таъмин созад. Дар шароити навини 

рушду инкишофи давлатдорӣ арзиши давлати дунявӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки он мувозинати манфиатҳои чӣ диндорон ва чӣ гурӯҳои дигари 

ҷамъиятиро таъмин месозад, ва дар ин замина давлат дар доираи салоҳияти 
                                                           
1 Зокиров Г. Н. Давлат. Қ. 1. Монографияи илмӣ. – Душанбе, 2012. – С. 5.  
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худ намегузорад, ки иттиҳодияҳои динӣ ба фаъолияти давлатӣ дахолат 

намояд. 

Омӯзиш ва баррасии шарҳҳои мавҷудбудаи мафҳумҳои «дунявӣ» ва 

«давлати дунявӣ» дар адабиёти илмӣ ва луғатҳои мухтасар имкон медиҳад, 

ки мафҳум ва моҳияти масъалаҳои мазкур мазмунан ба таври пурра тавсиф 

карда шаванд.  

Ҳангоми омӯзиш ва таҳлили луғатҳои тафсирии забонӣ, оиди ошкор 

намудани мафҳум ва моҳияти “дунявӣ” ба таърифи мафҳумӣ ва моҳиятии 

ягона рӯ ба рӯ мегардем. Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ1, Луғати 

тафсирии забони русӣ, ки зери роҳбарии С.И.Ожегов ва Н.Ю. Шведова 

таҳрир шудааст2, дар Луғати тафсирии забони ҳозираи рус3, дар Луғати 

мухтасари фаронсавӣ «Le Larousse de Poche»4 ва «Le Micro-Robert»5 ва 

ғайра бо қолабҳои гуногун, аммо моҳият ва маънои ягона ишора карда 

шудааст.  

Донишманди рус В.И.Дал мафҳуми «давлати дунявӣ»-ро дар маънои 

давлате, ки дар он ҳокимият ба шаҳрвандони одӣ ва ё ашрофзодагону 

табақаи болоии ҷомеа тааллуқ дорад. Фаҳмост, ки дунявият ин ҳукмфармоии 

дин дар масъалаҳои ҳаётии давлатӣ нест. Аммо ғайр аз ин, дунявият – ин 

кафолати мувозинати баробарии манфиатҳои ҳамаи динҳо ва гурӯҳҳои 

гуногуни иҷтимоӣ дар ҷомеа мебошад6. Дар ҳақиқат гуфта метавонем, ки 

низоми давлатдории дунявӣ кафолатдиҳандаи иттифоқӣ, ҳамгироӣ, дӯстӣ ва 

рушди босуботи ҷомеа шуда метавонад. 

                                                           
1 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз 2 ҷилд. Ҷ.1. – Душанбе, 2008. – С. 478. 
2 Ниг.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 

4-е изд., доп [Текст] / С.И.Ожегов., Н.Ю.Шведова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – С. 944. 
3 Ниг.: Современный толковый словарь русского языка [Текст] / Автор проекта и гл. ред. С.А. 

Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2001. – С.724. 
4 Ниг.: Le Larousse de Poche 2003: Dictionnaire de la langue francaise et de la culture essentielle /  

Edition mise a jour. – Montreal, Canada: Larousse, Messageries ADP, 2003. - P. 460. 
5 Ниг.: Le Micro-Robert. Dictionnaire d'apprentissage de la langue francaise / Redaction dirigee par 

Alain Rey. Nouvelle edition 1998. – Italie: La Tipografica Varese, 2000; Paris, 2000. – P. 749. 
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] / В.И.Даль.  – М.: Цитадель, 

1998. – С.125. 
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Дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ дар баробари таърифи мафҳуми 

“дунявӣ”, мафҳуми “давлатӣ дунявӣ” низ шарҳ дода шудааст. «Давлати 

дунявӣ давлате, ки дар асоси қонунҳои умумибашарӣ поягузорӣ шуда, аз 

дин ҷудо аст»1. Инчунин мувофиқи луғати мухтасари фаронсавӣ «Le Micro-

Robert» дар амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ масъалаи давлати дунявӣ ва 

амалинамоии принсипҳои он аз давраи инқилоби Фаронса оғоз меёбад, яъне 

инқилоби Фаронса тартиботи ҷамъиятиро бо меъёрҳои дунявӣ мувофиқ 

гардонид, мактабро аз зери таъсири калисо берун овард ва принсипи 

ҷудонамоии ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташкилотҳои диниро, ки ягон намуди 

ҳокимияти сиёсиро доро нестанд, ба амал баровард2. 

Маҳз бунёди низоми нави давлатдорӣ дунявӣ миқиёси васеъро дар 

давраи инқилобҳо махсусан инқилоби илмӣ-саноатӣ ба даст овард. 

Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои дар болозикр метавон моҳияти дунявиятро 

аз рӯи тавсифи луғатҳо ба таври зайл пешниҳод намуд: 

1. Умумишаҳрвандӣ; тавсифи институтҳои давлатӣ, маҳаллӣ ва ё ҷамъиятии 

инъикоскунандаи самти умумишаҳрвандӣ ва ҳаёти дунявӣ, иттиҳодияҳои динӣ 

ба ҳаёту фаъолияти шаҳрвандон дахолат карда наметавонанд. 

2. Дар парастиши динӣ набудан, озодии виҷдон, эътиқоди динӣ. 

3. Мутааллиқ ва ё мансуб ба беҳтаринҳо, тарзи ҳаёти шаҳрвандиест, ки дар 

худ арзишҳои волои инсониро соҳиб аст ва метавонад барои рушди мустақили 

зеҳнии инсон заминаҳои мусоид фароҳам оварад. 

Дар аввал назарияҳо ва андешаҳо атрофи масъалаи дунявият пайваст бо 

масъалаҳо ва соҳаҳои алоҳидаи низоми иҷтимоии ҷомеа, ба монанди илм, маориф 

ва ғ. ифода пайдо мекарданд. Инкишоф, тағйирот, рушд ва муосиршавиро танҳо 

дар ғайридинӣ шакл гирифтани муносибатҳо ва фаъолиятҳои ҷамъиятӣ медиданд.  

Чунин шакли ифодаро низ соли 1871  газетаи «Ватан» (La Patrie) вобаста ба 

масъалаи гирифтани маълумоти динӣ дар мактабҳои давлатӣ мавриди 

                                                           
1 Фарҳанги тафсирии забони тоҷиӣ. Иборат аз 2 ҷилд. Ҷ.1. – Душанбе, 2008. – С. 478. 
2 Le Micro-Robert. Dictionnaire d'apprentissage de la langue francaise / Redaction dirigee par 

Alain Rey. Nouvelle edition 1998. – Italie: La Tipografica Varese, 2000; Paris, 2000. – P. 749. 
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истифода қарор дода буд. Алакай баъди ду сол яъне соли 1873 донишманд 

Жаклин Коста-Ласку дар луғатҳои худ аввал мафҳуми «дунявӣ» ва баъдан 

«дунявият»-ро тобиши илмӣ дода буд1. 

Масъалаи рушду инкишофи давлати дунявӣ яке аз масъалаҳои муҳим 

ва мураккаби тамаддуни муосир ба ҳисоб меравад ва таваҷҷӯҳи аксари 

муҳаққиқони ҷомеашинос, алалхусус сиёсатшиносонро ба худ ҷалб 

намудааст. Ҳар яке аз онҳо вобаста ба макон, шароит ва нигоҳи худ ба ин 

масъала баҳогузорӣ менамоянд. 

Масъалаи давлати дунявӣ хосияти мушаххас дошта, ба макон, замон ва 

низоми арзишҳои ҷомеа пайваст аст. Давлати дунявӣ умумияти сиёсие 

мебошад, ки дар он дин, меъёрҳои динӣ, иттиҳодияҳои динӣ ба ҳокимияти 

сиёсӣ, ба фаъолияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори он, ба 

низоми маориф, илм ва соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ таъсири 

муайянкунанда намерасонанд. Роҷеъ ба ин масъала муҳаққиқи рус  Ф.М. 

Рудинский қайд менамояд, ки  «дур намудани ибодатхонаҳо аз корҳои 

давлатӣ маънои онро дорад, ки дин ба раванди идоракунии корҳои 

давлатию ҷамъиятӣ дахолат намекунад ва аз ин рӯ, давлат ба калисо амалӣ 

гардонидани ягон вазифаи давлатиро намедиҳад. Ин муҳимтарин кафолати 

озодии виҷдон аст, зеро озодии виҷдон имкон медиҳад, ки дин мустақилона 

масъалаҳои ақидавию эътиқодии худро ҳал намояд. Иттиҳодияҳои динӣ 

наметавонанд нисбат ба пайравони ин ё он дин ва ё нисбат ба гурӯҳои 

иҷтимоӣ аз қудрати сиёсӣ истифода баранд ё ин ки онҳоро зери фишор 

қарор диҳанд»2. 

Низоми дунявият баробарии ҳамаи шаҳрвандонро дар масъалаи эътиқод ва 

озодии пурраи виҷдон кафолат медиҳад, аз ҷониби давлат муносибати ҷиддӣ бо 

атеизм ва инкори пазируфтани ягон намуди динро ба сифати дини умумиҳатмӣ ё 

расмӣ муайян мекунад. Бо чунин мазмун, Пена-Рюиз ишора мекунад, ки қоидаи 

                                                           
1 Costa-Lascoux Jacque line. Lest roisages delalaicite. Debat avec Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France. – 

Paris: Hachette, 1996. – P. 9-10. 
2 Рудинский Ф.М. Закон, религия, правонарушения [Текст] / Ф.М.Рудинский. – Волгоград, 1971.  

– С.36.  
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муҳимми мавҷудияти муштараки одамон ин фароҳам овардани шароитҳо ва 

ягонагие, ки гуногунрангиро рад намекунад, мебошад1. Бо вуҷуди ин дигар 

донишманд Ж. Бобер дунявиятро мисли категорияи арзишӣ – «арзиши 

универсиалӣ» ва ҷузъи фарҳанг муайян мекунад. Ба ақидаи муҳаққиқ, дар 

доираи арзишҳои принсипалии давлатдории дунявӣ инкори дин ва арзишҳои 

дини муайян вуҷуд надорад ва аз рӯи меъёрҳои принсипалие бунёд мегардад, ки 

созгорӣ ва ризоияти умумии ҷомеа ҳадафи он аст. Дар низоми давлатдории 

дунявӣ  на танҳо арзишҳои ахлоқӣ, балки гуногунрангии онҳо низ эҳтиром 

мегардад2. Аз ин рӯ, дунявият инчунин маданияти муқарраршуда, идеали 

муқарраршуда ва озодшавӣ аз ҳар гуна «клерикализм» аст. 

Метавонем дар заминаи нишондодҳои дар боло таҳлил намуда якчанд 

дараҷаҳои гуногуни дунявиятро нишон диҳем: 

- дараҷаи якуми дунявият вақте ба даст меояд, ки меъёрҳои шаҳрвандӣ 

аз мансубият ба таълимотҳои динӣ мустақил мегардад. Дин ҳамчун 

барандаи маънавӣ ва ҳамчун муайянкунандаи паҳлуҳои гуногуни ҳаёти 

инсонӣ манъ намегардад, дин ҳамчун як механизми иҷтимоишаванда ва 

сарчашмаи муҳимми ахлоқи ҷамъиятӣ боқӣ мемонад. Дар сиёсат 

плюрализми динӣ эътироф шудааст; 

- дараҷаи дуюми дунявият ҷудошавии нисбатан амиқи 

институтсионалӣ, қисман ҷудошавии мактаб аз калисо то дараҷаи рушди 

секурляризм, дин ҳамчун интихоби хусусӣ. Яъне дин ин ифода ва 

муайянкунандаи фалсафаи ҳастии инсон аст ва бояд мақоми мазкурашро аз 

даст надиҳад. Дар ин дараҷа урфу одатҳои дунявият мустаҳкам мегарданд 

ва принсипи озодии виҷдон мукаммал мешавад; 

Дар асри XX мафҳуми давлати дунявӣ аллакай дар амалияи ҷамъиятӣ 

ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Бояд ёдовар шуд, ки аввалин 

                                                           
1 Боберо Ж. Светский характер государства // Франция сегодня: справки и анализ // сайт 

Посольства Франции в России [Матн] / [Электронный ресурс]. URL: http:// www.ambafrance. ru/rus 

/looks/france_today/laicite.asp (дата обращения: 25.01.2019 г.) 
2 Ниг.: Боберо Ж. Светский характер государства // Франция сегодня: справки и анализ // сайт 

Посольства Франции в России [Матн] / [Электронный ресурс]. URL: http:// www.ambafrance.ru/rus/ 

looks/france_today/laicite.asp (дата обращения: 25.01.2019) 



30 
 

маротиба принсипҳои ҳуқуқии дунявият соли 1789 дар даҳумин Эъломияи 

ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандии Фаронса сабт шудааст, ки мувофиқи он дар 

ҷомеа вобаста ба эътиқоди динӣ таъқиб намудани инсон манъ карда шуд1. 

Аз ҳамин давра сар карда дар тамоми кишварҳои ҷаҳон, ки рӯ ба арзишҳои 

демократӣ оварда истода буданд, таъқибкунии динӣ манъ карда шуд. 

Дар давлати дунявӣ фаъолияти мақомотҳои давлатӣ берун аз таъсири 

иттиҳодияҳои динӣ бароҳ монда шуда, асосан, фаъолияти онҳо аз рӯйи 

муносибатҳои шаҳрвандӣ ба танзим дароварда мешаванд. Дар давлати 

дунявӣ қарорҳои ҳокимияти давлатӣ набояд хосиятҳои диниро ба худ касб 

намояд. Чунин тарзи муносибатро муҳаққиқи рус С.А. Мозговой низ 

тарафдори менамояд. Ба андешаи вай «давлати дунявӣ ҳамеша дунявӣ 

(секулярӣ) аст. Ҳамчунин, дар ҳама навъи давлати дунявӣ ҳатман принсипи 

ҷудоии дин аз сиёсат амалӣ мешавад. Он метавонад тамоман зиддидинӣ ё 

атеистӣ бошад. Давлати дунявии идеалӣ ҳам аз дин (рӯҳониён) ва ҳам аз 

атеизм баробар ҷудо аст. Ин дар боҳамзистии осоиштаи онҳо, ҳуқуқи 

озодона интихоб намудани ҷаҳонбини динии шаҳрвандонро нигоҳ 

медорад»2. 

Ба ақидаи бисёре аз муҳақиққон дар давлати дунявӣ бояд мустақилияти 

давлат ва иттиҳодияҳои динӣ нигоҳ дошта шавад, зеро ки маҳз 

мустақилияти онҳо боиси рушди босуботи давлату ҷомеа шуда метавонад. 

Олими рус И.В. Понкин қайд мекунад, ки «давлати дунявӣ ин давлатест, ки 

дар он мустақилият ва соҳибихтиёрии институтҳои давлатӣ дида мешавад. 

Барои ба вуҷуд овардани чунин шароит фазои озод, роҳ надодан ба 

ҳатмигардонии ягон дин ва ҷудоии ташкилотҳои динӣ аз сиёсатро бояд 

нигаҳ дошт»3. 

                                                           
1Декларация прав человека // Конституции государств Европы. [Текст]. В 3 т. – Т.3. – М.: 2010. – 

С. 412. 
2 Мозговой С.А. Светское государство как мировоззренчески нейтральное // Социономикон. 

Международный сборник научно-практических работ [Текст] / С.А. Мозговой. Вып.2. – Ростов- 

н/Д, 2006. – С.70-73. 
3 Понкин И.В. Светскость государства. Монография [Текст] / И.В. Понкин. – М.: 2004. – С. 49. 
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Мавқеи ба ин монандро як қатор муҳаққиқони дигар низ иброз 

намудаанд. Чунончӣ, ба андешаи А.А. Безгулов. ва С.А.Солдатов, дар 

шароити мавҷудияти давлати дунявӣ «давлат, дин ва иттиҳодияҳои динӣ аз 

ҳамдигар ҷудо буда, аз ин рӯ, ба корҳои якдигар дахолат намекунанд»1. 

Инчунин донишмандонеро низ номбар карда метавонем, ки чунин андешаро 

иброз намудаанд. Махсусан А.В. Малашенко2 ва С.Э. Деникаева3. 

Дар баробари олимони хориҷа нисбати низоми давлатдории дунявӣ 

муҳаққиқони ватанӣ низ дар асарҳои гуногуни соҳавии худ ибрози андеша 

намудаанд. Дар миёни онҳо Муҳаммад А.Н. вобаста ба моҳият ва 

хусусиятҳои давлати дунявӣ андешаҳои худро ба таври зерин баён 

намудааст: «давлати дунявӣ сохтори сиёсие мебошад, ки дар он дин аз 

сиёсат ҷудо карда шудааст. Яъне, дар давлати дунявӣ руҳониён 

наметавонанд дар ҳаёти сиёсӣ дахолат намоянд ва ҳизби динӣ таъсис 

диҳанд. Дар давлати дунявӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ на дар асоси меъёрҳои 

динӣ, балки дар асоси меъёрҳои шаҳрвандӣ танзим мегарданд. Дар давлати 

дунявӣ қарорҳои сиёсии қабулшуда низ асоси динӣ дошта наметавонанд»4. 

Муҳаққиқи дигари ватанӣ Г.Н. Зокиров қайд менамояд, ки давлати 

дунявӣ ин: «умумияти сиёсие мебошад, ки дар он дин, арзишҳо ва догмаҳои 

динӣ, иттиҳодияҳои динӣ ба ҳокимияти сиёсӣ, ба фаъолияти мақомоти 

давлатӣ ва шахсони мансабдори он, ба низоми маълумотгирӣ ва соҳаҳои 

дигари ҷамъиятӣ таъсири муайянкунанда намерасонанд»5. 

                                                           
1 Безгулов А.А. Конститутционное право Россия. Учебник. В 3-х томах [Текст] / А.А. Безгулов. – 

М.: 2003. – С.340. 
2 Малашенко А.В. Христианство и ислам в Росии: диалог только начинается // Межрелигиозный 

мир и согласие как условие мирного будущего народов Северного Кавказа: Материалы 

международной конференции [Текст] / А.В. Малашенко. (Пятигорск, 18-19 февраля 1998 г.). - 

М.: 1999. – С. 27; 
3 Деникаева С.Э.  Конституционно-правовые основы формирования Российской Федерации как 

светского государства: автореф. дис… канд. юр. наук [Текст] / С.Э. Деникаева.  – Махачкала, 

2006. – 32 с. 
4 Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ [Текст] / А.Н.Муҳаммад. – Душанбе: Эр-граф, 

2016. – С. 66. 
5 Зокиров Г.Н. Давлат. Қ. 1. Монографияи илмӣ [Текст] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: Истеъдод, 

2012. – С. 213. 
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Нисбат ба масъалаи давлати дунявӣ ва хусусиятҳои махсуси ташаккули 

он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон коршиноси масъалаҳои сиёсӣ Р. Абдуллоҳ дар 

асоси омӯзиши нигоҳҳои гуногун ба хулосае меояд, ки «.... зери мафҳуми 

«давлати дунявӣ», пеш аз ҳама, бояд низоми ғайритеократӣ фаҳмида шавад 

ва манзур аз он, пеш аз ҳама, сарчашмаи мардумӣ доштани ҳокимияти сиёсӣ 

ва мақоми муқаддаси илоҳӣ ва дахлнопазирии шаръӣ надоштани роҳбари 

давлат бошад»1. Пас гуфта метавонем, ки  «давлати дунявӣ» бо ислом 

ихтилофи усулӣ надошта, дар сатҳи назарию шаръӣ бо он созгор аст. Илова 

бар ин, агар дар сатҳи амалия «давлати дунявӣ» ба маънои давлати 

демократии ҳуқуқбунёди таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, аз 

ҷумла таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои динии онҳо ва ҳамчунин, ба 

маънои давлати ғайриидеологии фароҳамкунандаи шароити озоди рушд 

барои дину дунёи мардум фаҳмида шавад, он низ бо назарияи давлат дар 

ислом мухолифате надорад. Албатта, бо надоштани ихтилофи усулӣ 

давлати дунявӣ метавонад дар шакли идеалӣ ташаккул ёбад. 

Бояд қайд намоем, ки дар шароити мавҷудияти низоми давлати дунявӣ 

ягон дин наметавонад мавқеи давлатӣ дошта бошад. Дар ин замина давлат 

озодии виҷдонро кафолат медиҳад. Оид ба ин масъала донишмандон 

ақидаҳои гуногун иброз намудаанд. Масалан, ба ақидаи донишманд О.Е. 

Кутафин, дар низоми давлати дунявӣ дини расмии давлатӣ вуҷуд надорад ва 

ҳеҷ яке аз таълимотҳои динӣ ҳатмӣ ё афзалтар ҳисобида намешавад2. 

Инчунин дар ҷомеа мавҷудияти дини расмии давлатиро муҳаққиқи дигар 

Ю.И. Стецовский.3 низ рад менамояд.  

П.Н. Дозорсев ҳангоми баррасии масъала, ки он дар илми муосир зери 

мафҳуми «secular State» - «давлатӣ дунявӣ» маънидод мешавад, қайд 

мекунад, ки давлати дунявӣ – ин давлати ғайрикалисоӣ аст, ки аз низоми 

                                                           
1 Абдуллоҳи Раҳнамо. Ҳизби динӣ ва давлати дунявӣ [Текст] / Р. Абдуллоҳ. – Душанбе: 2008. – С. 64. 
2 Ниг.: Государственное право Российской Федерации: Учебник. [Текст] / О.Е Кутафина. М.: 

Юрид лит, 1966. – С. 156-161.  
3 Ниг.: Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и 

действительность. – М., 2000. – С. 433-434. 
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теократӣ бо хусусиятҳои махсуси худ фарқ менамояд. Инчунин вай якчанд 

шартҳоеро нишон медиҳад, ки принсипҳои бунёдии давлати дунявӣ шуда 

метавонад: 

1. Ҷой надоштани монополия дар ҳаёти динӣ. 

2. Давлат барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон кӯшиш менамояд, ба 

ғайр аз ин ҳуқуқ ба озодии виҷдон, эътиқод ва парастишро кафолат 

медиҳад. 

3. Давлат ва иттиҳодияхои динӣ аз ҳамдигар ҷудо буда, ба корҳои 

ҳамдигар дахолат намекунананд. 

4. Давлат ба иттиҳодияҳои динӣ кумаки моддӣ намерасонад. 

5. Ҷой надоштани дини давлатӣ ва мувофиқан дар назди қонун баробар 

будани ҳамаи иттиҳодияҳои динӣ1. 

Ба андешаи муҳақиқон Ю.И. Лейбо ва М.В. Баглай, дар давлати дунявӣ 

яке аз динҳо дар ҳолати доштани нақши муҳим дар таъриху фарҳанги 

давлат метавонад мавқеи махсус дошта бошад2. Давлати дунявӣ набояд ба 

ягон навъи дин имконият диҳад, ки ба дараҷаи расмӣ (давлатӣ) расад ва 

набояд, ки аз ягон навъи дин ҳимоят кунад. Инчунин донишманди англис Ҷ. 

Локк тарафдори андешае ҳаст, ки бояд ҳамаи динҳо, иттиҳодияҳои динӣ ва 

шаҳрвандон дар назди қонун баробар бошанд ва ҳеҷ як ниҳоди ҷамъиятӣ ва 

шаҳрвандон аз якдигар бартарие надошта бошад3. Ин имкон медиҳад, ки 

одамон ҳокимияти сиёсиро шиносанд ва дуруст дарк кунанд. Аммо дар 

амалияи ҷамъиятӣ дар бисёре аз кишварҳои демократии ҷаҳон дар аксар 

маврид ба назар чунин мерасад, ки давлат расман нақши динро дар ҳаёти 

сиёсию ҷамъиятӣ эътироф мекунад. Ба ин нигоҳ накарда онҳо аз давлати 

дунявӣ буданашон даст намекашанд, зеро арзишҳое, ки дар ташаккул ва 

пойдории демократия саҳм мегиранд, дар ҷомеа амалӣ гардонида мешаванд. 

                                                           
1Дозорцев П.Н. Развитие светской государственности в России: история и современность [Текст] / 

П.Н. Дозорцев. - СПб.: Санкт - Петербургская акад. МВД России, 1998. - С. 136. 

2 Ниг.: Лейбо Ю.И. Конституционное право Российской Федерации. - 3-е изд., изм. и доп [Текст] / 

Ю.И. Лейбо., М.В.Баглай. - М.: НОРМА, 2002. - С. 121. 
3 Ниг.: Джон Локк. Два трактата о правлении [Текст] / Локк Дж. – М.: Мысл, 1988. – С. 47. 
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Масалан, новобаста аз мансубияти динӣ баробарии ҳама дар назди қонун, 

озодии виҷдон, дахолат накардани давлат ба корҳои ниҳодҳои динӣ, 

эҳтироми эътиқоди динии ақалиятҳо ва монанди инҳо. Дар моддаи 3-юми 

Конститутсияи Юнон дини проваславияи шарқӣ ба ҳайси дини ҳоким 

мустаҳкам шудааст. Дар баробари ин дар моддаи 13 конститутсияи мазкур 

чунин қайд шудааст: озодии шуури динӣ дахлнопазир аст; истифодабарии 

ҳуқуқҳои сиёсӣ аз эътиқоди динӣ вобастагӣ надорад; ҳар як дин метавонад 

маросимҳои динӣ ва анъанавиашро ба таври озодона дар доираи ҳифзи 

қонун амалӣ намояд; амалигардонии маросимҳои диние, ки таҳқиркунандаи 

тартиботи ҷамъиятӣ ё меъёрҳои ахлоқӣ аст, манъ карда шудааст; даъвати 

дигарон ба мазҳаби худ манъ аст; ходимони ҳамаи динҳои шинохта ба 

мисли ҳокимони ҳукмдор таҳти назорати давлатанд1. 

Дар давлати дунявӣ ташкил ва таблиғи таълимотҳои динӣ берун аз 

фаъолияти мактабҳои дунявӣ ба роҳ монда мешавад. Мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ дар фаъолияти худ набояд ба 

оинҳо ва маросимҳои динӣ ҳамроҳ шаванд. Шахсони мансабдори мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, дигар мақомоти давлатӣ ва мақомоти ҳокимияти 

маҳаллӣ, инчунин хизматчиёни ҳарбӣ наметавонанд ҳолати хизматии худро 

барои таблиғ ва ташаккули ягон навъи дин истифода намоянд. Дар давлати 

дунявӣ қонуну қоидаҳо, догмаҳои динӣ, инчунин иттиҳодияҳои диние, ки 

фаъолият мекунанд, наметавонанд ба фаъолияти сохторҳои давлатӣ, 

мақомоти қудратӣ ва кормандони онҳо, системаи маориф ва дигар соҳаҳои 

фаолияти давлатӣ таъсир расонанд. Хосияти дунявияти давлат ҷудоии 

ибодатхонаҳо ва иттиҳодияҳои диниро аз корҳои давлатӣ ва ҷудоии 

мактабро аз масҷид (калисо) таъмин мекунад. Чунин шакли робитаи 

муносибати байниҳамдигарии давлат ва ниҳодҳои динӣ дар як қатор 

кишварҳо (ИМА, Франсия, Полша ва ғ.) ташкил карда шудааст. Масалан, 

дар ИМА ҳангоми ба иҷрои вазифа шурӯъ намудани Президент маросими 

                                                           
1 Конституции стран мира. Хрестоматия. Част 2. Европа. Сост. Д.В. Кузнецов. – Благовещенск, 

2014. – С.436. 
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савгандёдкунӣ ба воситаи Инҷил ба роҳ монда мешавад, маҷлисҳои 

Конгреси ИМА-ро капелланҳои насронӣ мекушоянд, аз соли 1904 бошад то 

миёнаи солҳои 50-ум ба ҳар аъзои нави Конгресс Инҷили Ҷефферсон1 

супорида мешуд (ин оин соли 1997 аз ҷониби созмони хусусии “Libertarian 

Press” аз нав ҷорӣ гардид). Ба он нигоҳ накарда, ки ИМА давлати дунявӣ 

мебошад, масъалаҳои нишондодашуда меъёри ҳуқуқӣ доранд. 

Чи гунае, ки аз таърих ба мо маълум аст, дар давраҳои қадим ва асрҳои 

миёна ҳолатҳое ба назар мерасид, ки ҳокимияти давлатӣ бевосита дар дасти 

рӯҳониён қарор гирифта буд ва ҳамаи сохторҳои он аз рӯи арзишҳои 

догматикӣ ва динӣ фаъолият мекарданд. Аз ин рӯ, ба ақидаи донишманди 

тоҷик Зокиров Г.Н., «дунявият дар ҳеҷ ҳолат ифодаи зиддиятҳо бо 

таълимотҳои динӣ нест. Балки он аз дастурҳо ва қоидаҳои динӣ озод аст»2. 

Гуногуншаклии давлатҳои муосири дунявӣ фаҳм ва мундариҷаи 

гуногуни дунявиятро дар асоси хислатҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-

фарҳангии рушди кишварҳои муайян нишон медиҳад. Имрӯзҳо дар ҷаҳон 

мавҷудияти навъҳои гуногуни давлати дунявӣ ин маҳсули равандҳои тулонӣ 

ва мушкили иҷтимоӣ мебошад, ки таъсири мушаххаси муайянкунанда ба 

фарҳанг, таърих, иҷтимоиёт, иқтисодиёт ва рушди ҷомеа, инчунин ба 

равандҳои ҷаҳонии хосияти глобалидошта таъсир мерасонад.  Раванди 

ташкил ёфтани навъҳои гуногуни давлати дунявӣ дар кишварҳои алоҳида аз 

дарки дурусти ин масъала, аз раванди қабули қонунҳо ва қарорҳо, органҳои 

дигари ҳокимияти давлатӣ ва муносибати давлат бо иттиҳодияҳои динӣ 

вобастагӣ дорад.  

Дар асоси таҳлили масъалаҳои гуногун донишманд К.И. Богидаев 

заминаи мусоиди рушди консепсияи давлати дунявиро чунин таҳлил 

намудааст. Ба ақидаи ӯ, «Консепсияи давлати дунявӣ – ин низоми назару 

ақида оиди сохти давлате мебошад, ки дар он ягон дин ба сифати дини 

                                                           
1 Ҷеферсон Томас (1743-1826) сеюмин Президенти ИМА, муборизи исиқлолияти ин кишвар, яке 

аз асосгузорони ин давлат. 
2 Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Текст] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ.1. – Душанбе: 

Андалеб-Р, 2015. – С. 305. 
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ҳатмӣ вуҷуд надорад. Типҳои гуногуни давлатҳои дунявии дар олами 

имрӯза мавҷудбуда натиҷаи мантиқан ва қонунан рушдёфтаи ҷомеаи 

башарӣ мебошанд»1. Ташаккули типи муайяни давалати дунявӣ ба 

хусусиятҳои амиқи таърихӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва динамикаи ҷамъиятӣ асос 

меёбад. 

Дар шароити муосир бисёре аз кишварҳои ҷаҳон баъди интихоби 

низоми нави давлатдорӣ, яъне давлати дунявӣ амалигардонии принсипҳои 

онро як хел ба амал намеоваранд. Дар назаряи давлат ва ҳуқуқ вобаста ба 

шакли ҳуқуқи миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ, урфу одат ва муносибати дину 

давлат навъҳои мухталифи моделҳои давлати дунявиро аз ҳам ҷудо 

менамоянд. Вобаста ба масъалаи мазкур муҳаққиқи рус Мартишин О.В. 

қайд менамояд, ки «давлати дунявӣ – унсур ва маҳсули раванди 

секуляризатсия, падидаи таърихи характери глобалидошта мебошад, ки 

дараҷа ва шаклҳои амалишавии он миёни халқҳои гуногун аз ҳамдигар 

фарқияти калон дорад»2. 

Дар рафти кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар асоси таҳлили таҷрибаи давлатҳои 

пешрафта диққати асоси ба муайян кардани навъҳои гуногуни низоми 

давлатдории дунявӣ равона шудааст. Аксаран дар адабиёти илмӣ навъҳои 

мавзун (эквипотенсионалний), афзалиятнок (преференсионалӣ), омехта 

(контаминатсиони), махсусгардонидашуда (идентификатсиони) – и низоми 

давлатдории дунявиро аз ҳам фарқ мекунанд3. 

Навъи мавзун (эквипотенсионалӣ) – и давлати дунявӣ. Хусусияти 

асосии навъи мавзуни (аз лотинӣ aequus — баробар) давлати дунявӣ ин 

кӯшиши давлат барои ҳадди имкон ба ғайридинӣ гардонидан ва ҷудо 

кардани иттиҳодияҳои динӣ аз ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ равона карда 

                                                           
1 Богидаев К.И. Консепция светского государство [Текст] / К.И. Богидаев. Актуальные проблемы 

права, экономики и управления. 2015, Вып. XI. – С. 111. 
2 Мартышин О.В. Светское государство (статья первая) [Текст] / О.В. Мартышин // Государство 

и право. – 2018. – № 11. – С. 28. 
3 Ниг.: Понкин И.В. Правовые основы светскости государства и образования. - М.: Про-Пресс, 2003. – С. 

186 – 204. (- 416 с.) 
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шудааст. Дар баробари ин давлат кушиш мекунад, ки муносибати мавзуни 

ҳама гуна иттиҳодияҳои диниро дар нисбати худаш созмон диҳад. 

Модели эквипотенсиалӣ барои Японияи муосир, Ҷумҳурии Халқии 

Хитой, Кореяи Ҷанубӣ ва қисман ИМА хос буда, бо хусусиятҳои зерин асос 

ёфтааст.  

- давлат бо ҳар роҳ кушиш менамояд, ки ҳадди аксар ба ғайридинӣ 

гардонидан ва ҷудо кардани иттиҳодияҳои динӣ аз ҳаёти давлат ноил шавад; 

- дар қонунгузории давлат озодии виҷдону эътиқод ва баробарии ҳамаи 

иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун муқаррар карда шудааст, ки он расман 

ҳамчун мувозинати воқеӣ шарҳ дода мешавад; 

- манъи истифодабарӣ ва тасвири ҳама гуна рамзҳои динӣ (ҳама гуна 

тобиши динӣ) дар рамзҳои давлатӣ; 

- дар системаи судии давлатӣ низоми судии махсуси динӣ ва 

таъсиррасонии иттиҳодияҳои динӣ дар ба амал баровардани адолати судӣ 

мақом надоранд; 

- таърифи расмии дунявияти системаи маорифи миллӣ вуҷуд дорад. 

Навъи афзалиятнок (преференсиалӣ) – и давлати дунявӣ. 

Афзалиятҳо (Проференции) (аз лотинии praeferre — бартарӣ додан)-

афзалиятҳое, ки имконияти махсусан мусоидро барои шакл гирифтани 

муносибатҳои сиёсӣ ба вуҷуд меоварад. Мутаносибан имтиёзнок 

(преференциональный) аз лотинии praeferens (praeferentis) гирифта шуда 

маънои афзалиятнок, имтиёзнокро медиҳад. 

Навъи афзалиятноки давлати дунявӣ дар ҳамкории васеи давлат ва 

иттиҳодияҳои динӣ тавсиф меёбад. Муносибатҳои шарикии давлат ва 

иттиҳодияҳои динӣ дар доираи навъи мазкур метавонад аз як тараф дар 

рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ дар фазои гуногун, аз қабили дар соҳаҳои 

иҷтимоиёт, маориф, илм, фарҳанг ва ғ. кумак кунанд. Инчунин барои 

ҳимояи манфиатҳои миллӣ – давлатӣ ва амнияти шаҳрвандон низ мусоидат 

менамоянд. Аз тарафи дигар метавонад дар ҳалли низоъҳои байнимиллӣ бо 

омилҳои динӣ ё дигар сабабҳо мусоидат намояд. Зеро барои ба шакли 



38 
 

муайян даровардани мувофиқати муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири мусбат 

мерасонад. Навъи классикӣ бо чунин хусусиятҳои худ дар байни моделҳои 

дигар яке аз шаклҳои муносиби давлати дунявӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

шароити имрӯза чунин тарзи муносибатро бисёре аз донишмандон баррасӣ 

намудаанд. Яке аз онҳо муҳақиқи рус Лапицкий К.В. мебошад, ки ӯ дар 

диссертатсияи худ «Русская Православная Церковь и современное 

Российское государство: опыт институӣионального взаимодействия» ин 

навъи давлати дунявиро таҳлил намуда, то андозае ҷонибдорӣ низ 

менамояд1. 

Навъи омехта (контаминатсионӣ) – и давлати дунявӣ. 

Контаминатсия (аз лот. contaminatio) – омехташавӣ, пайвастшавӣ. 

Хусусиятҳои асосии навъи омехтаи давлати дунявиро метавон чунин ишора 

намуд:  

- сарҳади дунявият ва динӣ будани давлат то ҳадди имкон норавшан 

аст. Тавре А. Малашенко менависад, ислом дини дунявитарин буда, 

андешаи тақсимоти қудрати сиёсиро ба диниву дунявӣ, ки насроният 

эътироф мекунад қабул надорадтақсимшавиро ба дуняви ва маънавиро, ки 

барои насроният одат шудааст, эътироф намекунад. Ба ҳамин монанд, дар 

Исроили муосир ва дар як қатор давлатҳое, ки дини буддизм бартарӣ дорад, 

хати байни дин ва дунявӣ хеле норавшан аст; 

- дараҷаи назарраси таъсири меъёрҳои динӣ ба низоми ҳуқуқии давлат. 

Сарфи назар аз он, ки давлатҳои навъи омехтаи дунявӣ бо таъсири 

назарраси қонуни динӣ ба низоми ҳуқуқи дунявии давлат тавсиф мешаванд, 

имрӯз дар ҳеҷ як аз кишвар қонунҳои динӣ ягона қонуни амалкунанда буда 

наметавонанд. Аммо, қариб дар ҳеҷ яки ин кишварҳо ҳуқуқи динӣ аз як 

низоми меъёрҳои ҳуқуқии мавҷуда маҳрум нагардидааст, мавқеи худро аз 

                                                           
1 Ниг.: Лапицкий К.В. Русская Православная Церковь и современное Российское государство: 

опыт институционального взаимодействия: дис… канд. полит. наук [Текст] / К.В. Лапицкий. – 

СПб., 2019. – С.114. 
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даст надодааст. Ягона истисноҳо Туркия ва қисман Тунис ва Ироқ 

мебошанд; 

- навъи омехтаи давлати дунявиро хусусиятҳои тамаддуни «шарқӣ», 

роҳи «шарқӣ»-и пайдоиш ва инкишофи сохтор ва мазмуни давлат, инчунин 

хусусиятҳои низоми ҳуқуқии давлатӣ ва таъсири низоми арзишҳои динию 

ахлоқӣ, ки решаҳои таърихӣ доранд, муайян мекунанд.  

Навъи махсусгардонидашуда (идентификатсионӣ)-и давлати 

дунявӣ. Чунин навъи давлати дунявӣ муносибати махсуси давлатро бо як ё 

якчанд динҳо дар ҷомеа лозим мешуморад. Муносибати мусбии давлат бо 

ташкилотҳои динӣ асосан аз вобастагии дуҷонибаи онҳо дарак медиҳад. 

Аксаран навъи мазкури давлати дунявиро бо навъи афзаниятноки он монанд 

ва як медонанд, ҳол он, ки хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо вуҷуд дорад. 

Яке аз хусусиятҳои муҳимми навъи махсусгардонидашудаи давлати дунявӣ 

ин ба роҳ мондани ҳамкориҳо ва муносибатҳои байниҳамдигарии давлат бо 

иттиҳодияҳои динӣ дар заминаи бартарӣ додан ба ҳувияти миллӣ, фарҳангӣ 

ва тамаддунии шаҳрвандон мебошад. 

Моҳият, асоси мустаҳкамӣ ва устувории навъи махсусгардонидашудаи 

давлати дунявиро дар заминаи эътиборнокӣ, ҳифз ва кафолати ҳуқуқу 

озодиҳои динӣ, фарҳанги миллӣ ва динӣ ба роҳ мондани муносибати 

шаҳрвандон бо давлат ташкил медиҳад.  

Хусусияти дигари ин навъи давлати дунявиро ҳамкории бештари 

мақсаднок ва ҳадафмандонаи давлат на бо як дин ва иттиҳодияи динӣ, балки 

бо якчанд иттиҳодияҳои динӣ (созмонҳои анъанавии динӣ), ки таъсири 

назаррасро дар раванлди ташаккул ва рушди давлатдорӣ, рушди ҳувияти 

миллии халқҳо сокини давлат, дар ташаккул ва рушди маънавиёт ва 

фарҳанги анъанавии халқҳо доранд, ҷузъи маънавии миллиро ташкил 

медиҳанд, мероси фарҳангиро тақвият мебахшанд ки мансубият ё 

муносибати афзалиятнок ба онҳо аз ҷониби қисми зиёди шаҳрвандони 

кишварҳо ифода ёфта, ҳамчун қувваи созанда ва муттаҳидкунандаи 



40 
 

маънавии ҷомеа амал мекунанд, ба ҳифзи сулҳу субот мусоидат мекунанд, 

ташкил медиҳад.  

Навъи махсусгардонидашудаи давлати дунявӣ ба шароити инкишофи 

давлатҳое, ки таркиби миллии гуногун доранд мувофиқ меояд. Намунаи 

норо мо метавонем дар Фаронса, Росия ва Украина бинем. 

Дар шароити муосир метавонем навъи дигари дунявияти давлатро дар 

шакли «баробармуқтадирӣ» нишон диҳем. 

Баробармуқтадирӣ чунин низоми давлатдории дунявие мебошад, ки 

дар он давлат кӯшиш менамояд, ки иттиҳодияҳои диниро аз раванди 

идоракунии давлатӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ дур намояд ва бо ин роҳ сиёсати 

давлатиро то ба дараҷаи ғайридинӣ бурда расонад. Инчунин, ба вуҷуд 

овардани баробарӣ миёни тамоми иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, дар шакли 

вертикалӣ ба роҳ мондани муносибати онҳо бо давлат ва манъи ҳама гуна 

расмигардонии дин дар ҷомеа амалӣ карда мешавад. Мисоли чунин шакли 

давлатдорӣ: Япония, Ҷумҳурии халқии Хитой, Ҷумҳурии демократии Корея 

ва як қатор давлатҳои ҷаҳон шуда метавонанд. Нишонаҳои чунин низоми 

давлатдори дунявиро ба таври зайл қайд карда метавонем: 

- давлат амалан кӯшиш менамояд, ки ба ҷудосозии иттиҳодияҳои динӣ 

аз худ муваффақ шавад, фаъолияти онҳоро то ба сатҳи ҳаёти шахсӣ роҳ 

надиҳад, давлатигардонии динро дар ҳама шакл манъ мекунад; 

- озодии виҷдон ва баробарии ҳамаи иттиҳодияҳои динӣ дар санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ қонунӣ гардонида мешавад; 

- манъи истифодаи рамзҳои динӣ (матнҳои динӣ) дар рамзҳои 

давлатдорӣ; 

- расман амалӣ шудани системаи таълими дунявӣ ва манъи ҳама гуна 

шакли таълими динӣ дар муассисаҳои таълимии давлатӣ. 
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Коршиносӣ рус М.Л. Воронкова чунин навъи давлати дунявиро 

тарафдори намуда, аммо дуршавӣ аз ҷомеаро намеписандад ва ҳамаи онҳоро 

дар назди қонун баробар медонад1. 

Дар баробари таҳлили навъҳои низоми давлатдории дунявӣ, низоми 

давлатдории даврони Шуравиро алоҳида қайд карда метавонем, ки дар он 

дин воқеан ҳамчун муҳити муносибатҳои шахсию хусусӣ аз ҳама соҳаҳои 

системаи давлатӣ ҷудо буда, байни давлат, ки бар пояи идеологияи 

материалистию атеистӣ устувор буд, тақрибан ҳеҷ гуна муносибати 

созандае вуҷуд надошт ва бо идеологияи динӣ, ҳамчун мухолифи дараҷаи 

аввали ҷаҳонбинӣ идеологияи коммунистӣ муборизаву зиддияти 

оштинопазири ошкоро бурда мешуд. Инчунин калисо ва ташкилотҳои динӣ 

ба ҳеҷ умури давлатӣ, ҳатто дар тарбияи маънавию ахлоқии шаҳрвандон 

ҷалб карда намешуданд. Бо ин хусусиятҳои фарқкунанда навъи шӯравӣ аз 

дигар навъҳои давлати дунявӣ фарқ менамояд. 

Роммен Х. дар китоби худ «Давлат дар афкори католикӣ» ҷудошавии 

калисоро аз давлат ҳамчун нишондиҳандаи асосии хусусияти дунявият 

нишон додааст. Ӯ ҷанбаҳои зерини принсипи конститутсионии ҷудоии 

калисоро аз давлат ошкоро меҳисобид: Якум, ягон гурӯҳи динӣ ва ё калисо 

аз имтиёзҳои юридикӣ истифода намебарад ва ягон намуди дастгирии 

молиявии бевосита ва ё бавостиа аз давлат намегирад…. Дуюм, калисо ва 

иттиҳодияҳои динӣ, парисҳо ва епархияҳо, аз нуқтаи назари юридикӣ, дар 

мувофиқа бо ҳуқуқи шаҳрвандӣ бунёд мешаванд. Онҳо корпоратсияи 

ҳуқуқи оммавии дорои имтиёзҳо, афзалиятҳои аз ҷониби давлат 

эътирофшуда, монанди қонунбарорӣ, ҷамъоварии андоз, аз соҳаи амал 

баровардани меъёрҳои муайяни ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва ғ. намебошанд. 

Сеюм, дар мувофиқа бо ҳуқуқи дунявӣ ташкили калисо бо иродаи ҳамаи 

аъзоёни вай муайян мегардад. Чорум, муносибатҳои ҳуқуқӣ миёни давлат ва 

калисо ба минимум меорад. Аз рӯйи қонун миёни давлат ва калисо ягон 

                                                           
1 Ниг.: Воронкова M.Л. Конституционные основы светского государства в Российской 

Федерации: дис. … канд. юр. наук [Текст] / М.Л. Воронкова. – Саратов, 2006. – С.15. 
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робитаи расмӣ набояд бошад. Дар қатори ин ҷудошавӣ озодии пурраи динро 

таъмин менамояд1. 

Имрӯзҳо роҳҳои гуногуни муайяннамоии дунявияти давлат мавҷуд аст, 

аммо бо вуҷуди ин дар дунё дар ҳеҷ кишвар (ба ғайр аз давлатҳои дорои 

режими ғайридемократӣ) характери дунявии давлат ҳамчун зиддидинӣ ва ё 

ғайридинӣ барои  дуркунии (изолятсияи) иттиҳодияҳои динӣ ҳамчун 

ҳодисаи фарҳангӣ ва азбайнбарии анъанаҳои маънавии миллӣ, ки ҳама вақт 

қисми фарҳанги миллӣ дониста мешавад, тавсиф дода нашудааст. Ҳамин 

тариқ, таҳлил ва омӯзиши адабиёти илмӣ ва амалияи сиёсию ҷамъиятии 

давлатҳои алоҳида имкон медиҳанд, ки хусусият ва нишонаҳои давлати 

дунявиро ба таври зерин нишон диҳем:  

- ибодатхонаҳо ва иттиҳодияҳои динӣ ҳамчун институтҳои давлатӣ 

эътироф карда намешаванд;  

- ҳамаи динҳо дар назди қонунҳои амалкунандаи давлат баробарҳуқуқ 

мебошанд;  

- озодии ташкилотҳои динӣ ва дар доираи қонунҳои амалкунанда 

фаъолият намудани онҳо кафолат дода мешавад;  

- дар ҷомеа озодии виҷдон кафолат дода мешавад; 

- иттиҳодияҳои динӣ ва ибодатхонаҳо ба корҳои давлатӣ, ба сиёсат ва 

ба ҳокимияти маҳаллӣ дахолат наменамоянд;  

- низоми маориф ва илм дар зери таъсири иттиҳодияҳои динӣ ва 

ибодатхонаҳо қарор намегиранд.  

Муҳимияти принсипи давлати дунявӣ яку якбора пайдо намешавад, 

балки бо дарки амиқи моҳияти дуалистии дин ва имконияти реалии рушди 

давлат бо роҳи дигаргуниҳои демократӣ ба вуҷуд меояд. Аз як тараф, ин 

маънои онро дорад, ки дин омили нерӯманди муттаҳидкунанда мебошад: 

одамон барои ибодат кардан ва бо мақсади муайян намудани мансубияти 

иҷтимоӣ ва миллии худ ба умумиятҳо муттаҳид мешаванд ё худро танҳо 

                                                           
1 Ниг.: Rommen H.  The  state  in  catholic  thought.  P.  599  // Baierl J.J. Op. cit. P. 144. 
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пайрави ин ё он дин мехонанд. Ҳар як дин таълимоти худро ҳамчун 

ҳақиқати ягонаи воқеӣ баён мекунад, ихтиёрӣ ё ғайриихтиёрии худро ба 

дигар дину мазҳабҳо муқобил мегузорад. Бинобар ҳамин масъалаи 

ташаккули «давлати дунявӣ» масъалаи ниҳоят рӯзмарра ва мураккаб 

мебошад. 

Ҳамаи инро ба назар гирифта, гуфта метавонем, ки давлати дунявӣ ин 

давлатест, ки дар он дини расмии давлатӣ вуҷуд надорад ва ягон таълимоти 

динӣ ҳатмӣ ё афзалтар шуморида намешавад. Дар шароити давлати дунявӣ 

дин ва таълимотҳои динӣ, ҳамчунин иттиҳодияҳои динӣ ҳуқуқи таъсир 

расонидан ба сохти ҷамъиятиро надоранд. Ин маънои онро дорад, ки:  

а) давлат ба ҷараёни муайяншавии муносибати шаҳрванд ба дин ва 

мансубияти динии ӯ дахолат намекунад;  

б) давлат ба иттиҳодияҳои динӣ вазифаҳои мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллиро 

вогузор намекунад;  

в) давлат ба фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ дахолат намекунад, агар 

фаъолияти онҳо ба қонунгузорӣ мухолифат надошта бошад;  

г) хусусияти дунявии раванди таълимро дар муассисаҳои давлатӣ ва 

хусусӣ таъмин месозад;  

д) фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ набояд ба таври расмӣ маросим ва оинҳои диниро 

ҳамроҳӣ кунанд;  

е) ҳайати элитаи гуногун, хизматчиёни давлатӣ дар умум тамоми 

ниҳодҳои давлатӣ дар рафти фаъолияти худ аз таълимотҳои динӣ мустақил 

мебошанд. 

Ҳамзамон давлат ба ташкилотҳои динӣ додани имтиёзҳои андоз ва 

дигар имтиёзҳоро ба танзим медарорад, ба ташкилотҳои динӣ барои таъмир, 

нигоҳдорӣ ва ҳифзи иншооту биноҳое, ки ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ 

мебошанд, ҳамчунин таъмин кардани таълими фанҳои таълими умумӣ дар 

муассисаҳои таълимии аз тарафи иттиҳодияҳои динӣ таъсисдодашуда ва 
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мутобиқи қонун ба онҳо расонидани ёрии молиявию моддиро таъмин 

менамояд. Дар баробари ин хусусияти дунявии давлат эътирофи нақши 

махсуси ин ё он динро дар таърих ва фарҳанги давлат истисно намекунад. 

Чуноне, ки донишмандон таъкид менамоянд, то ҳол дар нашрияҳои 

илмӣ паҳлуҳои гуногуни мафҳуми давлати дунявӣ пурра кушода нашудааст. 

Вале моҳиятан ба таври дигар давлати дунявиро чун давлате мешуморанд, 

ки он мустақилият ва баробарии аслии манфиатҳои институтҳои расмӣ ва 

иттиҳодияҳои диниро таъмин менамояд. Ба таври дигар баён кунем, тасдиқ 

кардан мумкин аст, ки дар давлати дунявӣ, пеш аз ҳама, бартарӣ надоштани 

дин дар умури давлатӣ ва ҳаёти сиёсии ҷомеа мебошад. Дар айни ҳол 

давлати дунявӣ кафили баробарии манфиатҳои гуногуни гурӯҳҳои 

иҷтимоиро мемонад ва мувофиқан манфиатҳои ин гурӯҳҳоро ҳифз мекунад 

(танҳо дар ҳолате, ки ин манфиатҳо ба муқобили асосҳои сохтори 

конститутсионӣ набошад). Дар чунин шароит давлат на танҳо озодии 

конститутсионии виҷдонро эълон мекунад, балки барои татбиқи онҳо 

чораҳои дахлдор қабул менамояд. Барои ҳамин баъзе қонунҳои дар Фаронса 

қабулшуда дар доираи риояи принсипи дунявият то дараҷае озодии баъзе 

категорияҳои диндоронро маҳдуд месозанд. Масалан, ҳуқуқи пӯшидани 

баъзе либосҳо ва рамзҳои (нишонаҳо) динӣ дар мактабҳои давлатӣ. 

Вазифаҳои давлати дунявӣ аз рӯи дарки назариявӣ мушаххас буда, дар 

таҷрибаи сиёсӣ амалигардонии онҳо бисёр мураккабанд. Мувафақият 

метавонад танҳо дар ҳолати мавҷуд будани якчанд шартҳо ба даст ояд: 

ҳимояи фарҳангу тамаддуни комилан мутобиқ ба халқ; баланд бардоштани 

нуфузи арзишҳои маънавӣ - ахлоқӣ дар муносибатҳои шахсӣ ва оилавӣ, дар 

таълиму тарбияи шаҳрвандон; тарафдорӣ намудани фаъолияти эҷодкоронаи 

дину мазҳабҳо барои беҳтар намудани сатҳи ахлоқию маънавӣ ва иҷтимоию 

фарҳангии аҳолӣ равона шудааст. 

Давлати дунявӣ дар вақти баамалбарории вазифаҳои худ, чун қоида ба 

бисёр мушкилиҳо дучор мегардад, ки муҳимтарини онҳоро ба таври зайл 

нишон додан мумкин аст: вазифаҳои гузошташуда бояд тавре амалӣ 
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шаванд, ки дар раванди иҷроиши онҳо дар сиёсати давлатӣ дигаргуние рух 

диҳад. Баъзан мушоҳида намудан мумкин аст, ки фаҳмиши давлати дунявӣ 

ҳамчун давлати атеистӣ дониста мешавад. Қадре фаромуш мешавад, ки 

«дунявӣ» ин комилан маънои «инкори динро» надорад. «Дунявӣ» ин 

аниқтараш «донистанист»: низоми давлатдорие, ки диндорон ва бединонро 

дарк менамояд ва шароити баробарҳуқуқиро барои дилхоҳ мазҳаб, инчунин 

шаҳрвандони ақидаҳои атеистиро тарафдорикунанда ташкил менамояд. 

Давлати дунявӣ ва иттиҳодияҳои динӣ бояд ҳар ду бетараф бошанд, бахсус 

ин бетарафӣ дорои характери мусбӣ бошад. Давлат аз ҷиҳати идеологӣ 

бетараф бошад, ягон динро давлатӣ нашуморад, таблиғоти атеистӣ мисли 

(давраи Шуравӣ) набарад1.  

Дар шароити бунёди давлати дунявӣ ва мустаҳкамнамоии арзишҳои он 

мебояд уҳдадориҳои зеринро дар сатҳи зарури амалӣ намоем: 

- уҳдадории қонунбарор – фазои иттиҳодияҳои динӣ, ҷомеа ва давлатро 

тараққӣ медиҳад, ба таври ҳуқуқи озодии виҷдон ва эътиқодро кафолат 

медиҳад, мақоми ҳуқуқии иттиҳодияҳои диниро дар давлат барқарор 

менамояд ва принсипҳои муносибати онҳоро бо ҳокимият дар сатҳи гуногун 

мустаҳкам менамояд; 

- уҳдадории муҳофизаткунанда – фаъолияти қонунии иттиҳодияҳои 

динӣ ва иҷрои қонунҳо оиди озодии виҷдон ва эътиқодро ҳифз менамояд: 

ҳар кас ҳақ дорад дар мовофиқа бо конститутсия ва қонунгузории давлати 

дунявӣ озодона (алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон) дилхоҳ динро парастиш 

кунад ва ё накунад. 

- уҳдадории танзимкунанда – муносибати давлату ибодатгоҳро ба 

танзим медарорад, мақоми ҳуқуқии иттиҳодияҳои диниро муқаррар 

менамояд, ташкилотҳои диниро ба қайд мегирад, гузаронидани баъзе аз 

суннату маросимҳои диниро ба танзим медарорад; 

                                                           
1 Ниг.: Охотский Е.В. Государственное управление в современной России. [Текст] / Е.В. 

Охотский.  – М., 2008. – С. 85. 
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- уҳдадории ҳавасмандкунанда дар кумаки пулию моддӣ ва ё дигар 

намуди ёрӣ ба иттиҳодияҳои динӣ, дар фароҳам овардани имтиёзҳои андоз 

барои онҳо, инчунин намудҳои гуногуни имтиёз, кӯмак дар таълими фанҳои 

таҳсилоти умум дар муассисаҳои таҳсилоти динӣ; 

- уҳдадории иҷтимоӣ – амалӣ сохтани чораҳо оиди таъмини ҳамкории 

давлат дар симои органҳои давлатии дараҷаҳои гуногун бо иттиҳодияҳои 

динӣ бо мақсади беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии ҳаёти шаҳрвандон, чунки 

вазифаи аввалинараҷаи ҳар як давлат таъмини шароити зиндагии мувофиқ 

бо стандартҳои (меъёрҳои) байналхалқист. Дар ҳолати мазкур сухан дар 

бораи амалиёти якҷоя дар доираи ҳимояи модарӣ, ҳимояи кӯдакӣ, мубориза 

бо алкоголизм, паҳншавии наркомания, дигар амалҳои зиддиахлоқӣ ва 

зиддиҳуқуқӣ меравад; 

- уҳдадории маҳдудкунанда – маҳдуд кардани фаъолияти иттиҳодияҳои 

динӣ, ки ҳадаф ва амалҳояшон ба барангезии ихтилофи динӣ, ба коҳиши 

бехатарии давлат, ба таблиғоти ҷанг, ба маҷбурсозии барҳамдиҳии оила, ба 

расонидани зиёни маънавию ҷисмонии шаҳрвандон равона шудаанд, ба 

таври қонунӣ дар амал татбиқ мегардад. Монеагӣ намудан ба раванди 

ибодат ва суннатҳои динӣ дар ибодатгоҳ манъ карда шудааст. Аммо вобаста 

ба ин масъала ҳолатҳои истисноиро қонунгузории давлатҳои гуногун ба 

таври мухталиф муайян менамояд. 

- уҳдадории тарбиявӣ – ба муттаҳидии зеҳнӣ, эмотсионалӣ - психологӣ 

ва ахлоқии ҷомеа мусоидат менамояд. Инчунин бо роҳи тарбияи ахлоқии 

насли наврас, хизматчиёни ҳарбӣ, шахсоне, ки дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрум 

қарор доранд, гурезаҳо, мустаҳкам намудани институти оилавӣ, никоҳ, 

ҳимояи эътиқод, эълони ҷашнҳои динӣ, рӯзҳои истироҳат (ғайрикорӣ), 

муқовимат бо фисқу фасод, ҷинояткорӣ ва ғайраҳо. 

Гуногуншаклии давлатҳои муосири дунявӣ аз рӯйи мундариҷа ва 

хусусиятҳои вобастагӣ, аввалиндараҷа будани ҳуқуқбунёдӣ, рушди иҷтимоӣ 

- сиёсӣ ва сатҳи дараҷаи рушди маданияти сиёсӣ муайян мегардад. Дар 

ҷаҳони имрӯза мавҷудияти навъҳои гуногуни давлати дунявӣ натиҷаи 
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раванди дурудароз ва мураккаби иҷтимоӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва сиёсии 

рушди ҳар як давлати муайян мебошад. Аммо дар даҳсолаҳои охир ба онҳо 

раванадҳои байналхалқии характери глобалидошта, ки дорои таъсиррасонии 

гуногуни равандҳои байнидавлатианд, илова шудаанд. 

Дар асоси таҳлили таърифҳои илмӣ ва таҷрибаи воқеии фаъолияти 

давлатҳои дунявӣ чунин аломатҳои калидии давлати дунявиро нишон додан 

мумкин аст: 

–  ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ аз корҳои давлатӣ; 

–  ба таври меъёрию сиёсӣ таъмини баробарии ҳамаи иттиҳодияҳои 

динӣ (ба ягон иттиҳодияҳои динӣ аз ҷониби давлат бартариҳо дода 

намешавад); 

–  масъалаи озодии виҷдон, интихоб ва паҳнсозии эътиқодҳои динӣ ба 

доираи озодиҳои маънавӣ ва ҳаёти шахсии инсон мансуб буда, ба онҳо 

давлат ё шахсони алоҳида дахолат намекунанд; 

–  муқаррар кардани дини умумиҳатмӣ ё расмӣ манъ аст; 

–  раванди таълиму тарбияи давлатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва миёна характери дунявӣ дошта, мақсади рушди ягон намуди 

муносибатро бо дин пайгири намекунад; 

–  баробарии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд новобаста аз 

муносибати ӯ ба дин ва эътиқоди динӣ. 

Дар ин замина аломатҳои дигари низоми давлатдории дунявӣ аз 

аломатҳои дар боло номбаргардида бармеоянд. Масалан, нигоҳ доштани 

хусусияти дунявии таҳсилот дар муассисаҳои таълимии давлатӣ, дахолат 

накардани давлат ба худмуайянкунии мазҳабии шаҳрвандон, манъ кардани 

вогузории вазифаҳои давлат ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ба хизматчиёни 

давлатӣ манъ кардани истифодаи вазифаи хизматии худ ба манфиати 

иттиҳодияҳои динӣ, даст кашидан аз мақсадҳои мазҳабӣ ҳангоми ба кор 

қабул кардан ва ғ. низ аломатҳои низоми давлатдории дунявӣ мебошанд. 

Иттиҳодияҳои динӣ дар интихобот ба мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва 

мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ иштирок намекунанд, дар фаъолияти 
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ҳизбҳои сиёсӣ ширкат намеварзанд. Намояндагони иттиҳодияҳои динӣ 

берун аз иттиҳодияҳои динӣ метавонанд дар интихобот иштирок намоянд ва 

ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ 

интихоб шаванд, вале набояд аз мавқеи иттиҳодияи динӣ бошад. 

Ҳамин тариқ, давлати дунявӣ ва хусусиятҳои муҳимми он ҳамчун 

объекти таҳқиқот мавриди омӯзиш қарор гирифта дар доираи сарчашмаҳои 

гуногуни илмӣ баррасӣ ёфтааст. Дар доираи масъалаҳои таҳлил ёфта муайян 

карда метавонем, ки давлати дунявӣ ҳамон навъи низоми давлатдорие ба 

ҳисоб меравад, ки дар он муносибати дутарафаи давлат ва дин, 

иттиҳодияҳои динӣ, ибодатхонаҳо дар асоси дахолат накардан ба корҳои 

ҳамдигар ташкил ва ташаккул дода мешавад, инчунин дар баробари ин 

давлат намегузорад, ки дар ҷомеа ягон навъи дин ба ҳайси дини давлатӣ 

эътироф гардад.  Дунявият – ин кафилӣ мувозинати баробарии манфиатҳои 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва динӣ дар ҷомеа мебошад. 

Инчунин дар натиҷаи хулоса кардани андешаҳои қисмати мазкур, 

чунин ҷиҳатҳоро мушахасан пешниҳод менамоем: 

1. Дин, иттиҳодияҳои динӣ ва ибодатхонаҳо ба корҳои давлатию 

ҷамъиятӣ бояд дахолат нанамоянд. Ин принсип чунин маъно дорад:  

- давлат ба иттиҳодияҳои динӣ иҷроиши вазифаҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳои худидоракунии маҳаллиро 

уҳдадор намекунад ва иттиҳодияҳои динӣ ин вазифаҳоро иҷро карда 

наметавонанд; 

- давлат ба фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ  дахолат намекунад агар 

он зидди қонун набошад; 

- иттиҳодияҳои динӣ дар интихоботи мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ иштирок намекунанд. Инчунин дар 

таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои сиёсӣ иштирок намекунанд 

ва ба онҳо кӯмакҳои моддӣ ё дигар навъи кумакҳониз расонида 

наметавонад;  
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- ташкилотҳои ҳукуматӣ, давлатӣ ва идораҳои худидоракунии маҳаллӣ 

дар вақти фаъолият, ҳуқуқи иштирок дар расму маросимҳои диниеро, ки ба 

таври оммавӣ мегузаранд, надоранд ва шахсиятҳои мақомоти давлатӣ, 

мақомоти қудратӣ ҳуқуқ надоранд, ки ҳолати хизмати худро барои 

шаклгирии дин истифода баранд; 

- дар иттиҳодияҳои давлатӣ, мунисипиалӣ ва сохторҳои ҳарбӣ ташкил 

ва фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ манъ аст. 

2. Ибодатхонаҳо ба фаъолияти муассисаҳои таълимию илмӣ бояд 

дахолат накунанд. Давлат низоми таълими давлатӣ ва мунисипиалиро 

(маҳалиро) дар асоси принсипҳои дунявӣ таъмин мекунад. Иттиҳодияҳои 

динӣ ҳуқуқи таъсиси муассисаҳои таълимиро доранд ва давлат ба таъмини 

фанҳои таълимии ин муассисаҳо кумак мерасонад. Фаъолияти муассисаҳои 

таълимии динӣ бо қонунҳои амалкунандаи давлат мутобиқ гардонида 

мешавад. Давлат хусусияти дунявии таълимро дар муассисаҳои давлатӣ ва 

хусусӣ таъмин месозад. 

3. Набояд, ки ягон навъи динро ба ҳайси дини давлатӣ ё 

умумиҷамъиятӣ муайян кард. Риояи принсипи мазкур имкон медиҳад, ки 

дар ҷомеа озодии виҷдон, озодии мазҳабӣ дар умум амнияти фазои динӣ 

кафолат дода шавад. 

4. Баробарии иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун. 

5. Ҳайати роҳбарикунанда, хизматчиёни давлатӣ ва хизматчиёни 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҳамчунин хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқ надоранд 

вазифаи хизматии худро ба мақсади ташаккули арзишҳои ин ё он дин 

истифода баранд. 

Ҳамин тариқ, масъалаи дин ва давлат, баҳамолоқамандии сиёсати 

давлатӣ бо дин, ҳокимияти динӣ ва ғайридинӣ, шаклгирии навъи махсуси 

давлат берун аз тобеият ва таъсиррасонии дин ва барандагони он, дар 

натиҷа шаклгирии навъи нави давлат – давлати дунявӣ баҳси марҳалаҳои 

гуногуни таърихи афкори сиёсӣ будааст. Баҳси мафҳуммуайянкунӣ ва 

мушахассозии ҳокимият ва давлати дунявӣ дар афкори сиёсии Замони нав 
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ва то имрӯз рузмарра ба назар мерасанд. Ба назар мерасад, ки як ҷузъи 

модернизатсияи сиёсӣ, ки ифодаи муосиршавӣ ва ба зинаи ратсионалии 

муносибатҳо гузаштани давлат ва системаи сиёсӣ аст, шаклгирии давлат ва 

ҳокимияти дунявист. Давлати дунявиро консепсияи инкишофи давлати 

муосире таъриф медиҳанд, ки ифодакунандаи талаботу манфиатҳои умумии 

тамоми одамон новобаста аз ҳар гуна мансубиятҳо мебошад. Боз метавонем 

дар асоси таҳлили масъалаҳои дар боло овардашуда хусусиятҳои асосии 

давлати дунявиро ба таври зерин нишон медиҳем: «давлати дунявӣ» ин 

сохтори сиёсие мебошад, ки дар он дин аз сиёсат ҷудо карда шудааст. Яъне, 

дар давлати дунявӣ руҳониён наметавонанд дар ҳаёти сиёсӣ ширкат варзанд 

ва ҳизби динӣ таъсис диҳанд. Дар давлати дунявӣ муносибатҳои ҷамъиятӣ 

на дар асоси меъёрҳои динӣ, балки дар асоси меъёрҳои шаҳрвандӣ танзим 

мегарданд. Дар низоми давлатдории дунявӣ қарорҳои сиёсии қабулшуда низ 

асоси динӣ дошта наметавонанд. Инчунин «давлати дунявӣ» ин давлатест, 

ки дар он мустақилият ва соҳибихтиёрии институтҳои давлатӣ аз меъёрҳои 

динӣ дида мешавад. Барои ба вуҷуд овардани чунин шароит фазои озод, роҳ 

надодан ба ҳатмигардонии ягон дин ва ҷудоии ташкилотҳои динӣ аз сиёсату 

давлатро бояд нигаҳ дошт. 

 

1.2. Заминаҳо ва омилҳои асосии шаклгирӣ ва рушди давлати 

дунявӣ 

Дар доираҳои илмӣ инкишофи давлат дар шакл ва навъҳои мухталиф 

масъалаи баҳсбарангез ба назар мерасад. Диққати асосиро заминаҳо ва 

омилҳои асосии пайдоиш ва шаклгирии ин ва ё он навъи давлат дашкил 

медиҳад. Таваҷҷуҳи бештар ба шаклгирӣ ва рушди давлати дунявӣ равона 

карда шудааст.  

Консепсияи давлати дунявӣ натиҷаи ташаккули андешаҳо ва ормонҳои 

мутафаккирон ва андешамандони давраи гузаштаи таърих ба ҳисоб меравад, 

ки дар заминаи носозгориҳо ва истисморкуниҳои ҳокимияти динӣ 

пешниҳод шудааст.  
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Консепсияи давлати дунявӣ дар ҷои хушку холӣ шакли муайяни 

ифодаи фаъолияти сиёсӣ – воқеии давлатро ба худ нагирифтааст. Аз ҳамин 

ҷост, ки мушаххассозии заминаҳо ва омилҳои шаклгирӣ ва ташаккули 

давлати дунявӣ аҳамиятнок эътироф мегардад. Метавон заминаҳо ва 

омилҳои шаклгирӣ ва ташаккули давлати дунявиро ба таври зерин тасниф 

намуд: асосҳои консептуалӣ, асосҳо ва заминаҳои сиёсӣ, асосҳо ва 

заминаҳои ҳуқуқӣ, асосҳо ва заминаҳои институсионалӣ ва ғ. 

 Заминаи консептуалии пайдоиш ва ташаккули давлати дунявӣ 

ифодаи он аст, ки ғояи давлати дунявӣ ҳамаҷониба асоснок гардидааст. 

Асосноккунии назариявӣ ва қонунӣ будани воқеъшавии он дар низоми 

муносибатҳои давлатдорӣ ҷой дорад. Ғояи давлати дунявӣ дар натиҷаи 

муколамаи дурудароз миёни иттиҳодияҳои динӣ ва давлат ба вуҷуд 

омадааст. Бо мақсади дарки омилҳои таъсиррасон ба амалишавии 

принсипҳои давлати дунявӣ бояд ба ташаккули консепсияи муносибатҳои 

дунявӣ-динӣ дар амалияи рушди ҳаёти ҷамъиятӣ таваҷҷуҳ намоем. Инчунин 

ба масъалаи рушди давлати дунявӣ аз таърихи рушди афкори ҷамъиятӣ ва 

муносибати байниҳамдигарии давлат ва иттиҳодияҳои динӣ нигаристан низ 

хеле зарур аст. 

Дар ёдгориҳои таърихӣ, ки дар худ афкори сиёсӣ–ҳуқуқиро нигоҳ 

медорад, робитаи миёни ҳокимияти илоҳӣ ва ҳокимияти давлатӣ инъикос 

гардидаанд. Илова бар ин, дар онҳо мавқеи ибодати динӣ ва ё калисо дар 

давлат нишон дода шудааст. 

Ташаккули аввалин таълимотҳои сиёсӣ – ҳуқуқӣ аз Миср, Ҳиндустон, 

Бобулистон, Чин ва Эрони бостон ва дигар кишварҳои Шарқи Қадим 

сарчашма мегирад. Афкори сиёсии Шарқи Қадим дар як давраи таърихӣ дар 

асоси ҷаҳонбинии динӣ–асотирӣ ташаккул ёфтааст. Мувофиқи бисёре аз 

сарчашмаҳои илмӣ дар таърихи инсоният аввалин маротиба дар сатҳи 

(доираи) давлат гузариш аз раванди диният ба дунявият қариб 45 аср пеш 

дар давраи Шумерӣ ба амал омадааст. 
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Дар ҷаҳонбинии сиёсии давлатҳои қадим дар ташаккули тартиботи 

ҷамъиятӣ донишҳои мифологӣ ва динӣ мавқеи асосиро ишғол намуда буд. 

Чунин арзишҳо бо низоми мавҷуда ва қоидаҳои ҳокимиятдорӣ алоқамандии 

зич дошт. Ҳокимон, рӯҳониён, судяҳо ва дигар намояндагони ҳокимият 

шахсиятҳои «муқаддас» ва «насли худоён» дониста мешуданд1. 

Таърихнигор О.Л. Лисенко дар китобаш «Таърихи давлат ва ҳуқуқи 

давлатҳои хориҷа» чунин шакли муносибатро дар сатҳи қонунгузорӣ дар 

Қонунҳои шоҳ Хаммурапиро нишон медиҳад2. Бояд қайд намоем, ки 

муқаддимаи қонунҳои шоҳ Хаммурапӣ бо суханони зерин оғоз мегарданд: 

«Вақте, ки Мардук3 (Худои Олӣ, ҳомии Вавилон) маро фиристод то 

одамонро идора ва давлатро шукуфон кунам, ман ҳақ ва адолатро дар 

давлат барқарор намуда, ба мардум хушбахтӣ овардам»4. Аз гуфтаҳои боло 

ба хулосае омадан мумкин аст, ки талаботи қонунгузории ҳамондавраина на 

аз иродаи инсонӣ, балки дар худ пайдоиши илоҳии ҳокимият ва давлатро 

нишон медиҳад. Подшоҳон як навъ воситаи интиқоли суханҳои илоҳӣ 

миёни мардум ва Худо дониста мешуданд. 

Хусусияти дигари аввалин давлатҳо дар он аст, ки ҳокимият ва давлат 

аз иродаи олии Худоён ва ҳокими заминӣ вобаста аст. Ҳокимияти илоҳӣ 

барои асосноккунӣ ва исботи амалҳои ҳокими заминӣ дар ҷомеа хизмат 

мекард. Қонунгузории Аҳди қадим дар асоси намояндагиҳои асотирӣ ва 

достонҳо, мавҷудияти институтҳои ҷамъиятӣ ба монанди калисо, маъбад 

дар симои як табақаи пӯшида дар мисоли рӯҳониён ташаккул меёфт. 

Ҳокимияти давлатӣ ҳамчун давлати дунявӣ баҳо дода намешуд. Тасаввурот 

дар бораи ҳокимияти давлатӣ ба мафкураи динии ҷомеаҳои қадим 

алоқаманд буд.  

                                                           
1 Ниг.: Лейста О.Э. История политических и правовых учений. Учебник [Текст] / О.Э. Лейста. – 

М.: Зерцало, 2000. – С. 568. 
2 Ниг.: Лысенко О.Л. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Т.1. 

Древний мир и Средние века [Текст] / Сост. О.Л.Лысенко, Е.Н. Трикоз. М.: Норма, 2005. – С. 

816. 
3 Мардук «писари осмони соф», мифологияи Шумерӣ, Худои Олии Месопотамияи Қадим. 
4 Лысенко О.Л. Хрестоматия по истории государтсва и права зарубежных стран. Т.1: Древний 

мир и Средние века [Текст] / Сост. О.Л.Лысенко, Е.Н. Трикоз. - М.: Норма, 2005. - С.309-311. 
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Бояд қайд намоем, ки то давраи асрҳои миёна назарияи пайдоиши 

давлат ва низомҳои давлатдори бештар хосияти илоҳи доштанд, аммо бо 

вуҷуди ин дар таълимотҳои донишмандони ин давра каму беш назарҳо ба 

арзишҳои дунявӣ дода мешуд, ки барои пайдоиши низоми давлатдории 

дунявӣ такони ҷиддӣ бахшид.  

Дигар ҷанбаи консептуалии ташаккули давлати дунявӣ дар 

доктринаҳои католикии асри IX-X ташаккули назарияи ду шамшерро гуфта 

метавонем. Мувофиқи ин назария барои ҳифзи Худои масеҳӣ ду шамшер: 

калисоӣ ва дунявӣ нишон дода шуда буд1. Дар амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ ҳар 

ду шамшер ба калисо супорида шудааст. Як шамшерро калисо худаш нигоҳ 

медошт ва шамшери дигарро ба монарх супорида буд. Аз ҳамин хотир, 

монарх бояд ба калисо итоат мекард. Тарафдорони ҳокимияти Шоҳаншоҳӣ 

баръакси ин гуфтаҳо, тарафдори он буданд, ки император шамшери худро 

бевосита аз Худоён пазируфтаанд. 

Бояд қайд намуд, ки назарияи ду шамшер дар асл, асоси назариявӣ-

фалсафии мулоҳизаи ҳокимияти олии папаи Рим аз болои давлатҳои дунявӣ 

буд. Мувофиқ ба нуқтаи назари ҳокимияти динӣ, Папаи Рим ба воситаи 

расму оийн ва анъанаҳо шоҳонро ба тахт мегузорад ва аз тахт мегирад. Папа 

аз болои ҳокимияти давлатӣ ҳамчун ҳокими олии мутлақ дониста мешавад. 

Дар асоси назарияи ду шамшер дар таълимоти Геласияи 1 дар бораи ду 

ҳокимият: ҳокимияти динӣ ва ҳокимияти дунявӣ таълимоти мукаммал 

ташаккул меёбад. Дар асрҳои XII-XIV назарияи ду шамшер яке аз далелҳои 

асосии бартарияти ҳокимияти папа нисбат ба давлат дониста мешуд. 

Назарияи ду шамшер дар шакли пурра дар буллаи пап Бонифасияи VII2  

нишон дода шудааст. Булла соли 1302 нашр шудааст. Булла ҳуҷҷати сиёсӣ 

буда, дар худ догмаҳои бартарии папаро дар корҳои дохилии калисо ва 

муносибати байниҳамдигарӣ бо давлати дунявӣ нишон медиҳад. Дар ҳамин 

                                                           
1 Ниг.: Хрестоматия по истории государтсва и права зарубежных стран. Т.1: Древний мир и 

Средние века / Сост. Н.А. Крашенинникова, О.Л.Лысенко, Е.Н. Трикоз [Текст]. – М.: Норма, 

2007. - С.22-30. 
2Mirbt C. Quellenzur Geschichte des Papsttums und des römischenKatholizismus. Tüb., 1934. N 372. 
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давра низ асоси муносибати байниҳамдигарии миёни ҳокимият ва калисо 

дар заминаи назарияи ду шамшер ба роҳ монда мешуд. Ба калисо ду 

шамшер мутааллиқ буд – «рӯҳонӣ» ва «дунявӣ». Шамшери рӯҳонӣ дар худ 

рӯҳониятро нигоҳ медошт ва дунявият бошад идоракунони дунявиро зери 

назорати худ дошт. Ин шамшерҳо баробар дониста намешуданд. Ҳокимияти 

дунявӣ зери итоати ҳокимияти рӯҳониён буд, барои ҳамин ташкилу таъин 

кардан, ҷазо додан ва дигар амалҳоро нисбати намояндагони ҳокимияти 

дунявӣ анҷом медоданд. 

Назарияи ду шамшер дар таълимоти файласуф ва теологи машҳури 

итолёвӣ Фомаи Аквинягӣ ташаккул дода мешавад. Ба ақидаи вай, агар 

ҳокимияти рӯҳонӣ ва дунявӣ аз ҳокимияти Худо сарчашма гирад, пас 

ҳокимияти дунявӣ «чӣ қадаре, ки вобастаи рӯҳ бошад, ҳамон қадар вай ба 

Худо тобеият дорад»1. 

Яке аз мутафакирони бузурге, ки дар ташаккулу инкишофи ғояи 

давлати дунявӣ саҳми калон гузоштааст, ин сиёсатмадори машҳури 

итолёвии давраи Эҳё Н. Макиавелли мебошад. Вай дар китоби худ 

«Шаҳриёр» консепсияи давлати дунявиро ташаккул додааст ва зидди 

давлати теократӣ ва ҳокимияти рӯҳониён баромад намуда, чунин шакли 

ҳокимиятро сабаби асосии бадбахтии тамоми давлат ва ҷомеа медонист. Аз 

ин хотир, ӯ мекӯшид, ки аз раванди идораи давлат ва ҷомеа рӯҳониёнро дур 

намояд, то ин ки вобастагии давлатро аз калисо канда созад2. Макиавелли 

аввалин шуда муносибати нави илмиро, ки пайдоиши илоҳии давлат ва 

ҳодисаю равандҳои инкишофи онро рад менамояд, муайян кардааст.  

Ғояҳои этатизмро3 дар асарҳои худ тақвият дода, дар боби XI – и 

асараш «Шаҳриёр» оиди давлатҳои калисоӣ низ муҳокимаронӣ карда, ӯ ба 

бархе аз онҳо афзалиятҳо додааст, вақте ки тавоноӣ ва бузургии онҳо бо 

                                                           
1 Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира [Текст] / Б.Н.Чичерин // Том 1 

– М.: Гардарики, 2001. – С.164. 
2 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. II. – 

Душанбе: 2015. – С.519. 
3 Этатизм кл. фр. Ètat – давлат, маънои дахолати фаъоли давлатро дар ҳаёти ҷамъияти 

мефаҳмонад. 
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туфайли дастгирии бунёди динӣ тавсиф меёбанд, ки ин ба ҳокимони онҳо 

имкон медиҳад дар хушбахтӣ ва некуаҳволии халқ боқӣ монанд1. 

Сипас андешаҳои ӯро Ж. Боден, Т. Гоббс ва дигарон ташаккул ва 

тақвият додаанд. Дар осори илмии назарячиёни он давра тамоюли исботи 

бартарӣ ва худтаъминоти ҳокимияти дунявӣ дар муносибат бо руҳонӣ авҷ 

мегирифт. Чунончи, Томас Гоббс ногузирии воқеиятро ба воситаи «ҷанги 

ҳама ба муқобили ҳама» дарк намуда, бартараф намудани онро бо ёрии 

мутлақгардонии ҳокимияти дунявӣ асоснок намуд2. Нисбати масъалаи 

баррасишаванда донишмандони ҳоландӣ низ таҳқиқотҳо бурда, 

андешаҳояшонро баён намудаанд. Махсусан, Б.Спиноза андешаҳои ҷолиб 

баён менамояд. Дар муҳокима ва далелҳои он оиди давлати озод, ки ҳар як 

кас метавонад он чи ки мехоҳад андешад, сухан ронад (ғояҳои озодии сухан 

ва афкор) инъикос ёфтанд3. 

Дар Аврупо зери таъсири ғояҳои сиёсӣ-иҷтимоӣ аз асрҳои XVII- XVIII 

сар карда одами ғайридинӣ (дунявӣ) будан маънои одами зиддидиниро 

дошт, одаме, ки бо калисо ва рӯҳониён зид меистод4. Қобили зикр аст, ки 

ташаккули дунявият ва ба вуҷуд омадани ин навъи ҷаҳонбинӣ бо 

муассисаҳои (институтҳои) муҳимми ҷамъиятӣ, махсусан бо мактаб 

алоқаманд аст. Ислоҳоти сохти давлатдории кишварҳои Аврупоӣ дар асри 

XVIII ба хотири ҳимояи ҳокимияти давлатӣ аз таъсири Калисо тарҳрези 

шуда буд. Ғайр аз ин, дар қонунҳо ҷойгир намудан ва мустаҳкам кардани 

принсипҳои ҷудоии миёни давлат ва калисо бо ташаббуси худи элитаи 

сиёсӣ амалӣ мегардад. Модели давлати дунявӣ ва дарки хусусиятҳои сиёсии 

давлати дунявӣ, ки имрӯз дар Аврупо ҳукмрон (ғолиб) аст, ин натиҷаи 

аксуламали доираҳои ҳоким ва дахолати онҳо ба корҳои дохили калисо 

мебошад. 

                                                           
1 Ниг.: Макиавелли Н. Государь [Текст] / Н. Макиавелли. – М.: Планета, 1990. – С. 34. 
2 Ниг.: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т [Текст] / Т. Гоббс. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 291-292. 
3 Ниг.: Спиноза Б. Богословского-политический трактат. – Мн.: Литература, 1998. –С. 389. 
4 Ниг.: Ж. Боберо Светскость: французская исключительность или универсальная ценность?/ 

Пер. с франц. Т. Голиченко // [Матн] / Электронный ресурс http:// www.zerkalo-nedeli.com/ 

nn/show/403/35532 (дата обращения: 24.04.2019). 
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Фалсафаи динии охири асри XVII ва аввали асри XVIII бо дуршавии 

низоми давлатӣ ва ҷамъиятӣ аз таълимоти динӣ мусоидат менамуд. Ба 

ақидаи Ҷ. Локк – сиёсатшиносӣ англис, асосгузори назарияи давлати 

либералӣ, принсипи тақсимоти ҳокимият ва ҳуқуқи динии инсон вуҷуд 

дорад, лекин метавонад баъди таҳлилҳои санҷидашуда этироф карда шавад. 

Дар замони Ҷ. Локк аввал дар Англия ва баъдан дар дигар кишварҳои 

аврупоӣ таълимоти фалсафӣ-динӣ ба монанди «деизм» паҳн шуд. Ин аз он 

ибтидо мегирифт, ки оламро Худо офаридааст, вале Худо на ҳама вақт 

бевосита қонун эҷод мекунад. Он чизе, ки ҳамин қонунҳои Худо дониста 

мешавад, ба ақидаи деистҳо, офаридаи инсонҳо дониста мешавад. Ҳамин 

тавр, дар аввали асри XVIII барои эҷоди консепсияи конститутсионии 

давлати дунявӣ замина ба миён омад: ҳамаи ҳокимияти давлатӣ бояд, ки 

барои ҳимояи манфиатҳои дунявии шаҳрвандони худ хизмат намоянд. 

Асосҳои конститутсионии давлати дунявӣ аллакай асосноккунии бевоситаи 

диниро талаб намекард. Барои ҳамин, давлати дунявии конститутсионӣ 

ҷонибдори озодии эътиқод ва баробарии иштироки ҳамаи шаҳрвандон дар 

масъалаҳои сиёсӣ новобаста аз ақидаи динӣ ва ҷаҳонбинӣ мебошад. 

Дар ин замина дар қатори дигар донишмандони асрҳои миёна дар 

рушди секуляризатсияи ҳаёти ҷамъиятӣ саҳми донишманди итолёвӣ 

М.Падуанский1 хеле назаррас аст. Ӯ дар аввали асри XIV дар Донишгоҳи 

Париж дарс дода, ҳамзамон ба сиёсати ҳамондавраина сару кор дошт. 

Махсусан, дар мубориза бо Папаи Рим, князҳо ва императорон, ки ба 

васеъкунии сарҳади ҳокимияти худ машғул буданд, фаъолона ширкат 

меварзид. Ба ақидаи ӯ, ибодатгоҳ бо роҳбарии папа ва бо мақсади ҳимояи 

дунё наметавонад бевосита ба ҳодисаҳо таъсир расонад, чунки ин дунё динӣ 

нест, балки ба куллӣ ҳолати (вазъияти) дунявӣ дорад. Онро метавон ҳамчун 

ҳолати мавҷудияти устуворӣ ва шароити дохилидавлатӣ тасвир намуд. 

Устуворӣ барои он зарур аст, ки одамон дар ҷомеаи худ роҳи якдигарро 

                                                           
1 Падуанский М. – схоласти асримиёнагӣ, файласуфи сиёсӣ, назариячии давлати дунявӣ. 
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ёбанд ва истеъдодҳои мухталифи худро барои фоидаи худ ва дигарон 

ташаккул диҳанд. Яъне, одамон барои расидан ба ҳадафҳо, қонеъ 

гардонидани талаботи худ муттаҳид шуданд ва онҳо имконият пайдо 

карданд, ки моли ба худ хосро соҳиб гардида, миёни ҳамдигар мубодила 

намоянд. Ин муттаҳидшавӣ, комилан дар дараҷаи олӣ худтаъминкунӣ ва ба 

ибораи дигар давлат ном дорад1.  

Асосҳо ва заминаҳои сиёсӣ. Дар раванди пайдоиш, ташаккул, 

шакливазнамоии системаи сиёсӣ ва таркиброти институтсионалии он, аз 

ҷумла давлат, ки институти меҳварӣ дар таркиби системаи сиёсӣ эътироф 

мешавад, нақши заминаҳо ва омилҳои сиёсӣ аҳамияти авалиндараҷаро 

соҳиб мебошанд. Заминаҳо ва омилҳои сиёсӣ аз дигаргуниҳои ҳаёти сиёсии 

ҷомеа, тағйири мазмун ва дараҷаи муносибатҳои сиёсӣ, иваз гардидани 

талаботу манфиатҳои одамон дар нисбати ҳокимият ва давлат, ба вуҷуд 

омадани зарурияти сиёсии объективии ивази сохтори таркиботи 

институтсионалии давлат ва системаи сиёсӣ, пайдоиши зарурият ба иваз 

гаштани шакли зоҳиршавии ҳокимияти давлатӣ иборат мебошад.  

Усулҳои догматикӣ ва схоластикии идоракунӣ ва ифодаи ҳокимияти 

давлатӣ дар шакли теократия, ки талабот ва манфиатҳои руз аз руз ва зина 

ба зина нав мегардидаи одамон ва ҷомеаро қонеъ карда наметавонист, 

омили шаклгирӣ ва мустаҳкам шудани заминаҳои сиёсии ташаккули 

давлати дунявӣ шуд. Ин манзараи сиёсӣ ба охири ҳокимияти динии 

асримиёнагии аврупоӣ рост меояд, аниқтараш тули дуюним – се аср 

таҳаввулотҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҷамъиятӣ ба вуҷуд омаданд. Алакай 

парадигмаҳои нави инкишоф ва типи нави давлат – давлати дунявӣ дар зери 

таъсири тамоюли секуляризатсия ба воқеияти сиёсӣ пайваст гардиданд. 

Мутафаккирон андешамандоне вуҷуд доштанд, ки теократияро шакли 

олии ифодаи ҳокимияти давлатӣ медонистанд. Дар ин бобат муносибати 

                                                           
1 Ниг.: Падуанский М. – средневоковый политический мыслитель [Матн] / [Электронный 

ресурс]. URL: https:// w.histrf.ru/articles/article/show/marsilii_paduanskii (дата обращения: 

29.03.2019) 
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махсуси Ф. Аквиниягиро оид ба корҳои идории калисо қайд кунем. Ба 

ақидаи вай ҳокимияти калисо ва қонунҳои ҳасткардаи Худо бояд аз 

ҳокимияти дунявӣ боло истанд. Ҳокимияти дунявие, ки метавонад қонунҳои 

илоҳиро вайрон намояд, ноҳақ аст ва он ба тирания омада мерасад1. Пеш аз 

ҳама ин дидгоҳ дар эътиқоде дида мешуд, ки он ба калисо мутааллиқ буд.  

Баровардани ҳукм (амалигардонии ҳукми суд) нисбати ҳокимони хоин 

ба калисо мутааллиқ буд. Онҳо ҳатто ҳуқуқ доштанд, ки шоҳро аз ҳокимият 

маҳрум кунанд. Бинобар ин хоинро ҳарчи зудтар аз калисо, аз 

савгандёдкунӣ, аз ӯҳдадориҳо озод мекарданд. Ф. Аквиниягӣ дар баррасии 

масъалаи муносибати ҳокимияти дунявӣ ба динӣ қайд мекунад, ки Папа бо 

ду сабаб: барои ҳокимияти ғайриқонунӣ ва барои зарурати (аҳамияти) 

давлат ҳуқуқи сарнагун (беэътибор) кардани ҳокимро дорад2. Албата ин 

меъёрҳои нахустини рушди арзишҳои низоми давлатдории дунявӣ баъди 

давраи асрҳои миёна мебошад. 

Ҳамин тариқ, муносибат миёни давлат ва иттиҳодияҳои динӣ дар 

Аврупои асримиёнагӣ дар асоси ақидаҳои фалсафӣ - динӣ ва ғояҳои калисои 

католикии Рим ташаккул меёфтанд.  

Рақобати таърихии миёни ҳокимияти давлатӣ ва ҳокимияти Поп 

якуякбора ба инкор шудани мақоми калисо дар ҷомеаҳои кишварҳои 

Аврупоӣ оварда расонд. Барои ишораи ғайрикалисоӣ (ғайридинӣ) -  тезиси 

нав - «ҷомеаи дунявӣ» ва «давлати дунявӣ» ташаккул дода шуд. 

 Дар сарчашмаҳои илмӣ оғози ташаккул ва инкишофи давлати 

дунявиро аксаран ба асри XVI рабт медиҳанд. Ба ибораи дигар, баъд аз 

имзои сулҳи Вестфал3 (15.05 – 24.10. 1648) ва баъди ҷанги сисолаву 

ҳаштодсолаи байни кишварҳои Аврупоӣ дар империяи муқаддаси Рим 

                                                           
1 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Текст] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. II. – 

Душанбе: 2015. – С.519. 
2 Ниг.: Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира [Текст] / Б.Н.Чичерин // 

Том 1. – М.: Гардарики, 2001. – С.163. 
3 Сулҳи Вестфал – маънои бастани ду созишномаи сулҳ Мюнстерӣ ва Оснабрюксиро дорад. 

Сулҳи Вестфал натиҷаи тартиботи нав дар Аврупо гардид. Инчунин сарчашмаи ташаккули 

консепсияи северенитети давлатӣ гардид. 
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инкишофи давлати дунявӣ оғоз мегардад. Ин қарордоди сулҳ ҳуқуқи 

пайравони мазҳабҳои протестастию католикиро баробар кард, моликияти 

калисоро давлатӣ сохт, ба ҳокимият ва дахолати сиёсии иттиҳодияҳои динӣ 

ба корҳои давлатӣ хотима гузошта, дар корҳои сиёсию давлатдорӣ ва 

муносибатҳои байналхалқӣ истиқлолияти давлатро эълон кард. Мафҳуми 

«дунявӣ» аввалин бор соли 1646 дар алоқамандӣ бо проблемаҳои сулҳи 

Вестфал истифода шуд ва маънои раванди ба моликияти давлатӣ табдил 

додани моликияти калисоро ифода менамуд.  

Агар ба мушаххаснамоии бевоситаи заминаҳо ва омилҳои сиёсии 

пайдоиш ва ташаккули давлати дунявӣ дар кишварҳои гуногун назар 

афканем, асосан дар расмигардонии низоми давлатдории дунявӣ дармеёбем, 

ки идеяҳои чунин низом дар асрҳои XVIII–XIX дар Фаронса ва Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико ташаккул ёфта, ба таври амалӣ дар асри ХХ паҳн 

шудан гирифт1.  

Аввалин давлатҳои дунявӣ баъди ба имзо расидани шартномаи сулҳи 

Вестфал пайдо шудаанд, ки дар натиҷа дар Аврупо бо мурури замон 

рӯҳониён аз низоми идоракунии ҳокимияти давлатӣ дур карда шудаанд. Дар 

ҳамин замина ба ақидаи муҳақиқ Л.Ю. Грудсина мафҳуми «дунявият» дар 

рисолаи М. Лютер «Дар бораи ҳокимияти дунявӣ» соли 1523 истифода 

шудааст ва он чунин маъно дорад: «дунявӣ, шаҳрвандӣ, ғайридинӣ»2. 

Заминаҳо ва омилҳои ҳуқуқии пайдоиш ва ташаккули давлати 

дунявӣ. Асосноккунии санадӣ ва ҳуқуқии сохтори дунявии давлатдорӣ дар 

инкишофи минбаъдаи он ҳамчун типи нави давлати самаранок ва 

ҳамарофарогиранда таъсири мусбат расонид. Давлат анакнун ҳамчун 

воҳиди томи берун аз догмаи калисоҳо ва попҳои руҳонӣ, усулҳои 

схоластикии онҳо ташаккул ёфтанро оғоз намуд. Дар заминаи рақобати 

бисёрсолаи миёни Папа ва ҷонибдорони низоми ҳокимияти дунявӣ 

                                                           
1 Останин А.В. Светское государство и демократия [Текст] / А.В. Останин. – М., 2009. – С. 104-

107. 
2 Грудцина Л.Ю. Церковь как связующее звено между гражданским обществом и государством в 

России [Текст] / Л.Ю.Грудцина // Адвокат.  – 2007.  – №9.  – С.79. 
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санадҳои меъёрию ҳуқуқие қабул карда шуданд, ки тақвиятдиҳандаи 

низоми арзишҳои дунявӣ дар ҷомеа буданд. Яке аз онҳо қабули Эъломияи 

ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, ки соли 1789 қабул карда шуд мебошад1. Дар ин 

эъломия аввалин маротиба принсипҳои дунявият нишон дода шуд, ки 

мувофиқи он таъқиб барои ақидаҳо ва эътиқоди диниро барҳам мезад. Худи 

мафҳуми «давлати дунявӣ» дар матни эъломия истифода нашудааст, аммо 

имконияти истифодаи озоди ақидаҳо (андешаҳо), ҳатто ақидаҳои динӣ бе 

тарси ҷазо додан ба он яке аз зинаҳои нахустини ҳуқуқу озодиҳои сиёсии 

шаҳрвандон ва барқарории режими демократӣ дар ҷомеа буд.  

Чунин санад Конститутсияи ИМА низ аст, ки дар якумин тағйирот ба 

Конститутсия соли 1787 ворид карда шуд, ки дар он ба ҳар як шаҳрванд 

ҳуқуқи озодона пайравӣ кардани дин ё тамоман эътиқод надоштанро ба ягон 

дин эълон намуд2. Аз ин марҳилаи инкишоф сар карда рушду инкишофи 

давлатдории дунявӣ дар шакли нав оғоз меёбад. 

Дар ҳамин ҳол ба Конститутсияи ИМА соли 1789 қабули 10 ислоҳот 

оид ба ҳуқуқӣ инсон бо номи Билл3 шуда гузашт. Ислоҳотҳои қабулшуда 

ҳуҷҷати асосии кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодиҳои шахсии шаҳрвандони 

ИМА буд. Бояд қайд кард, ки бо қабули ислоҳоти Билл дар сатҳи 

қонунгузорӣ ба назарияи пайдоиши илоҳии ҳокимияти Подшоҳ ва ҳукумати 

кишвар, ки хоси ҷомеаи асримиёнагӣ ва хоси давраи ҳокимияти мутлақи 

теократӣ буд, хотима гузошта шуд. 

Каме дертар дар Аврупо фаронсавиҳо дар амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ 17 

декабри соли 1789 лоиҳаи қонун дар бораи ҳуқуқҳои динию мазҳабиро 

қабул намуданд. Ниҳоят, худи мафҳуми «дунявӣ» хеле дер пайдо шудаасту 

оид ба сарчашмаи пайдоиши он дар олами илм ақидаи ягона вуҷуд надорад. 

                                                           
1 Ниг.: Декларация прав человека. Франция // Конституции государств Европы [Текст]. – Т.3. – 

М., 2005. – С.412. 
2 Ниг.: Боберо Ж. Светскость: французская исключительность или универсальная ценность? / 

Пер. с фр. Татьяны Голиченко. Режим доступа: [Матн] / электронный ресурс http:// 

www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/403/35532 (дата обращения: 12.01.2019). 
3 Ниг.: Билль о правах – история США в документах [Матн] / Электронный ресурс. URL: https:// 

www.grinchevskiy.ru  bill-o-pravah (дата обращения: 05.02.2019). 
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Масалан, Жан Бобер – мутахассиси шинохтаи аврупоӣ дар соҳаи таърихи 

рушди ғояҳои дунявият, пайдоиши мафҳуми «дунявият»-ро ба сифати исм 

дар фарҳанги «Луғати педагогӣ» Фернан Бюнсон (с. 1887) таъкид менамояд, 

ки дар асри Х1Х дастурамали махсуси таҳсилоти ибтидоии фаронсавиҳо 

буд ва 2600 мақолаҳои ба мавзӯҳои гуногун бахшидашударо дар бар 

мегирифт1. То аз нашр баромадани луғатнома ин мафҳум танҳо чун 

«мактаби ашрофон», «ахлоқи ашрофон», «давлати ашрофӣ» истифода 

мешуд. Қариб баъди як садсола файласуфи Фаронсавӣ Эмил Литтре дар 

луғати забони фаронсавӣ соли 1973 дунявиятро ҳамчун як аломати давлат, 

ки дар он «муносибати бетарафӣ нисбати ҳамаи динҳо, мустақил аз 

рӯҳониён ва озод аз ҳама гуна таълимотҳои динӣ нишон медиҳад»2, таҳия 

кардааст. 

Дар заминаи хусусиятҳои гуногуни рушди давлати дунявӣ дар 

кишварҳои Америкаи Шимолӣ бо ташаккулёбии таърихи мустамликавии он 

вобастагӣ дорад, ки анъанаҳои динӣ баъди анъанаҳои ҳуқуқӣ пайдо 

шудаанд. Ҳолати ба ин монандро муҳаққиқи тоҷик Сафарализода Х.Қ. аз 

нигоҳи антропологӣ таҳлил намуда, қайд менамояд, ки чун қоида, омӯзиши 

дигаргуншавии маданияти сиёсии ҷомеаҳои мустамликавӣ ва 

баъдимустамликавӣ аз ҷониби мутафаккирони Ғарб дар доираи 

консепсияҳои мухталифи модернизатсионӣ баррасӣ гардидааст. 

Консепсияҳои модернизатсионӣ бошанд, раванди дигаргуншавии иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, маданӣ ва сиёсии ҷомеаҳои анъанавиро дар бар гирифта, ба 

ҷомеаҳои саноатӣ табдил ёфтани онҳоро таъмин менамоянд. Дар ин раванд 

                                                           
1 Останин А.В. Генезис идей светской модели государства [Текст] / А. В. Останин // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2010. №2 (23). - С. 27–35. 
2 Боберо Ж. Светскость: Французкая исключительность или универсальная ценност? [Матн] / 

Электронный ресурс URL: https:// 

zn.ua/SOCIETY/svetskost_frantsuzskaya_iskluchitelnost_ili_universal naya_tsnnost.html (дата 

обращения: 03.01.2019). 
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ташаккули институтҳои либералию демократӣ, давлати ҳукуқӣ, давлати 

дунявӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мазмуни модернизатсияро ифода менамоянд1.  

Шакли фаронсавии низоми давлатдории дунявӣ аз шаклҳои дигар 

махсусан амрикоӣ бо он фарқ мекунад, ки он дар шароити мавҷуд будани 

дини давлатӣ пайдо шудааст. 

Сабаби асосии пайдо гардидани чунин сохти давлатӣ дар Аврупо 

маънои пурра аз зери нуфузи калисо ё худ иттиҳодияҳои динӣ берун 

кашидани идоракунии давлатӣ ва ҳокимияти сиёсиро дошт. 

Дар шароити имрӯза вобаста ба муносибатҳои мутақобилаи давлату 

дин низоми давлатдорӣ дар шаклҳои гуногун зоҳир мегардад. Аз ин нуқтаи 

назар, чун анъана давлатҳоро ба дунявӣ, клерикалӣ, теократӣ ва атеистӣ 

ҷудо намудан мумкин аст. 

Раванди дунявигароӣ бо дигар ном секуляризатсия (аз забони лотинӣ 

saecularis - дунявият) – раванди озод намудани соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

ҷамъиятӣ, давлат, сиёсат, маданият, маориф, ҳуқуқ ва оилавию никоҳӣ аз 

таъсири дин ва калисо2 мебошад. Дар натиҷаи раванди мазкур сиёсат аз 

шакли динӣ халос гардида, он ба раванди табиию таърихӣ табдил меёбад. 

Дар натиҷаи секуляризатсияи ҳокимият арзишҳо, эътибор, вазифаҳо ва 

ҳолатҳои дигари ташкилоти сиёсӣ мазмуни фавқултабииашонро гум 

менамоянд. Сиёсат ба маҳсули ҳаёти ҷамъиятӣ табдил меёбад. Дар ҷомеаи 

демократӣ сиёсат ба шакли фаъолияти одамон мубаддал мегардад. Сиёсат аз 

таъсири дин ва таълимоти динӣ озод мегардад. 

Давлати клерикалӣ (вобаста ба калисо) чунин давлате мебошад, ки дар 

он калисо мақоми давлатӣ дорад ва дар сиёсат на танҳо дорои имтиёзҳои 

калон аст, балки нерӯи сиёсии бонуфуз мебошад. Клерикализм (аз забони 

лотинӣ (clericalis) гирифта шуда, маънои мансубият ба калисоро ифода 

менамояд) – сиёсатест, ки баҳри нигоҳ доштан ва васеъ намудани нақши 

                                                           
1 Ниг.: Сафарализода Х.Қ. Антропологияи сиёсӣ: воситаи таълимӣ. Нашри дуюми такмилёфта 

[Текст] / Х.Қ. Сафарализода. – Душанбе: «Империал-Групп», 2018. – С. 230. 
2 Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Текст] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. 1. – Душанбе, 

2016. – С. 80. 
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калисо ва дин дар ҳаёти ҷомеа равона гардидааст1. Масалан, дар Британияи 

Кабир калисои англиканӣ калисои давлатӣ ба ҳисоб меравад, сардори он 

роҳбари давлат – шоҳ дониста мешавад. 

Давлати теократӣ шакли махсуси ташкили ҳокимияти давлатӣ 

мебошад, ки дар он ҳокимият ба иерархияи калисо мансуб аст. Одатан 

ҳокимияти олӣ дар чунин давлат ба сардори калисои ҳоким мансуб аст (ӯ 

ҳамзамон сардори давлат аст), ки «худои зинда», «волии худо дар замин», 

«аввалин рӯҳонӣ» (фиръавн, шоҳ, император, халиф) шинохта мешавад. Дар 

амал ваколатҳои давлатӣ ба рӯҳониён вогузор шудаанд. «Амри Худо» – 

навиштаҷоти муқаддас, шариат ва ғайра иродаи сардори давлат ва калисо 

қонун шуморида мешаванд. 

Дар низоми давлатдории теократӣ нақши муҳимро дар идоракунии 

давлат рӯҳониён мебозанд. (Масалан, дар Ҷумҳурии исломии Эрон, сардори 

воқеии давлат аз рӯи мансаб олитарин ходими дини ислом мебошад). Ин 

созишро байни монархияи анъанавии исломӣ (ба ҳар ҳол аз принсипҳои 

хилофат ё анъанаҳои миллӣ ибтидо мегирад) ва принсипҳои аврупоии сохти 

ҷумҳуриявиро ифода менамояд.  

Қонунҳо дар давлатҳои низоми теократӣ дошта бештар дар асоси 

Шариат тартиб дода шудаанд. Ба ин гурӯҳи давлатҳо Эрон, ҳамчунин 

Афғонистон, Ҷазираҳои Комор, Мавритания, Покистон, Гамбия ва Ватикан 

мансубанд; вале конститутсияи Покистон, ки соли 1956 қабул карда 

шудааст, пурра хусусияти дунявӣ дорад. Бинобар ин сифати «Исломӣ» чун 

рамзи айнияти мадании миллӣ тафсир мешавад, чуноне, ки мазҳаби 

православӣ ҳамчун дини расмӣ дар Юнон, Булғористон, Сербия ва дигар 

давлатҳо чун рамз истифода мешавад. Маданияти Покистон аз мероси 

мусулмонӣ асос ёфтааст, вале ҳамчунин анъанаҳои пеш аз исломии халқҳои 

субконтинентии Ҳиндро қабул кардааст. Дигар чизрониз бояд қайд намоем, 

ки ба он ҳукмронии садсолаи бритониё таъсири ҷиддӣ расонидааст. Дар 

                                                           
1 Ҳамон ҷо. – С.15. 
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даҳсолаҳои охир, махсусан дар байни ҷавонон, таъсири маданияти амрико 

низ назаррас аст. Масалан: филмҳои Голливуд, бозиҳои видеоии амрикоӣ, 

филмҳои тасвирӣ, китобҳо, ҳамчунин мӯд (пушидани ҷинсҳо, либосҳои 

варзишӣ барои бозии бейсбол), фастфудҳо, нӯшокиҳо маъмуланд. Ҳукумати 

аз тарафи президент тасдиқкардаро сарвазир ташкил ва сардорӣ мекунад. 

Сарвазир бояд ҳатман мусулмон бошад, вайро президент аз ҳисоби аъзоёни 

Асамблеяи Миллӣ таъин мекунад. Сарвазир бояд соҳиби боварии аксарияти 

вакилони Асамблеяи Миллӣ бошад. Бо маслиҳати ӯ президент вазирҳоро 

интихоб мекунад. Ҳукумат лоиҳаи қонунҳоро таҳия карда, ба муҳокимаи 

парламент пешниҳод мекунад. 

Давлати атеистӣ – давлате мебошад, ки дар он тарғиботи атеистӣ аз 

тарафи мақомотҳои давлатӣ ва ҳокимият бармеояд ва таъқиботи доимии 

ходимони дин ва диндорон бурда мешавад. Атеизм (аз забони юнонӣ 

(atheos) гирифта шуда, маънои инкори худоро дорад) – системаи 

ҷаҳонбинии материалистӣ эътиқод ба Худо ва ҳар гуна нерӯҳои дигари 

фавқултабииро рад менамояд. Мақсад тасдиқи мустақилии ҷаҳонбинии 

инсон аст1. Собиқ Иттифоқи Шуравӣ ва дигар мамолики лагери сотсиалистӣ 

давлатҳое буданд, ки тартиботи атеистӣ доштанд. Баъди Инқилоби 

сотсиалистии Октябр Иттифоқи Шуравӣ ягона давлати оммавии атеистӣ 

гардид, ки дар он ҳуқуқи тарғиботи атеистӣ дар моддаи 27-и Конститутсияи 

он дарҷ гардида буд. Дар солҳои гуногуни мавҷудияти Шуравӣ нашрияҳои 

атеистӣ аз чоп мебаромаданд: маҷаллаи «Худоношинос» («Безбожник»)  

(1922- 41), Атеист (1922-30), «Атеизми ҷанговар» («Воинствуюший 

атеизм») (1931) ва ғайра ба онҳо мисол шуда метавонанд. Маҷаллаҳои 

атеистии «Илм ва дин» («Наука и религия» (аз соли 1959), «Одам ва олам» 

(«Люди и свет» аз соли 1965) ташкил гардиданд. Дар донишгоҳҳо, 

донишкадаҳои омӯзгорӣ, тиббӣ, маданӣ - равшаннамоии олӣ ва 

муассисаҳои махсуси таълимии миёна фанни «Асосҳои атеизми илмӣ» ҷорӣ 

                                                           
1 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Текст] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. 1. – 

Душанбе: 2016. – С. 215. 
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карда шуд. Тайёр кардани кадрҳо барои бурдани тарғиботи атеистӣ дар 

факултаҳои махсуси шабонаи донишгоҳҳои атеистии марксизм-ленинизм, 

маҳфилҳо ба роҳ монда мешуданд. Дар ҳайати Академияи илмҳои ҷамъиятӣ 

дар назди Кумитаи Марказии ҲКИШ дар соли 1964 Донишкадаи махсуси 

атеизми илмӣ таъсис дода шуд. Ғайр аз бурдани тарғибот ва тарбияи 

атеистӣ усулҳои зӯроварӣ, ба монанди ҷазо нисбати ходимони дин ва 

тақводорон, бастани калисою масҷидҳо шурӯъ шуданд. Ҳатто нисбат ба 

масъалаи атеизм аз ҷониби муҳақиқони даврони Шуравӣ таҳқиқотҳои илмӣ 

бурда мешуд, ки ҷиҳатҳои бартаридоштаи масъалаи мазкурро нишон 

медоданд. Яке аз чунин таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби Балчыева М.Б. 

дар мавзуи «Атеистическая убежденность как нравственная ценность»1 

анҷом дода шудааст.  

Дар Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Албания таҳти роҳбарии Анвар Хоҷа 

фаъолияти ҳамагуна иттиҳодияҳои динӣ манъ карда шуд. Албания худро 

дар ҷаҳон давлати атеистӣ эълон кард. Ҳоло дар ҷаҳон Ҷумҳурии Халқӣ-

Демократии Корея, Ветнам, Шветсия ба таври расмӣ давлатҳои атеистианд 

ва аксар вақт ба онҳо Ҷумҳурии Мардумии Чинро низ дохил мекунанд. 

Қарор дар бораи ҷудо кардани калисо аз давлату мактаб санади меъёрӣ 

- ҳуқуқӣ аст, ки онро Шурои Комиссарҳои Халқи Ҷумҳурии Шуравии 

Федеративии Россия аз 20 январи (2 феврал) соли 1918 қабул карда буд, дар 

соҳаи дин аҳамияти сиёсӣ ва асосӣ дошт.  

Хусусияти дунявии ҳокимияти давлатӣ, озодии виҷдон ва мазҳабро 

муқаррар мекунад ва мундариҷаи ин ҳуҷҷати сиёсӣ-ҳуқуқӣ масъалаҳои 

зеринро дар бар мегирад: Хусусияти дунявӣ доштани давлати шӯравиро 

эълон кард – калисо аз давлат ҷудо мешавад; Манъи маҳдудияти ҳама гуна 

озодии виҷдон, ё муқаррар кардани ҳама гуна бартарияту имтиёзҳо дар 

асоси мансубияти шаҳрванд ба мазҳаб; Ҳуқуқи ҳар кас ба парастиши 

динҳои гуногун ва ё тамоман парастиш накардан; Манъи расму маросимҳои 

                                                           
1 Балчыева М.Б. Атеистическая убежденность как нравственная ценность: дис.. кан. филос. наук 

[Текст] / М.Б. Балчыева. – М., 1984. – C.144. 
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динӣ ҳангоми иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ ва ё дигар маъракаҳои 

ҳуқуқӣ-оммавӣ; Санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ танҳо аз ҷониби ҳокимияти 

шаҳрвандӣ, шӯъбаҳои бақайдгирии никоҳ ва таваллуд ба ҷо оварда шавад; 

Давлат чун муассисаи таълимии давлатӣ аз калисо ҷудо карда мешавад, 

таълими дин манъ аст. Шаҳрвандон динро танҳо бояд ба таври хусусӣ 

омӯзонанд ё омӯзанд; Манъи ситонишҳои гуногун (андозбандии маҷбурӣ, 

ҷамъоварӣ ва андозбандӣ ба нафъи ҷамъиятҳои калисо ва динӣ, ҳамчунин 

манъи чораҳои маҷбурсозӣ ё ҷазо аз ҷониби ин ҷамъиятҳо нисбати 

аъзоёнашон); Манъи ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ нисбати ҷамъиятҳои динӣ. 

Ба онҳо роҳ надодани ҳуқуқҳои шахси юридикӣ; Ҳамаи моликиятҳои дар 

Россия мавҷудбудаи ҷамъиятҳои калисо ва динӣ сарвати умумихалқӣ 

дониста шавад1. 

Декрети махсус ба таври мушаххас муносибати ҳокимияти навро 

нисбат ба калисо ва ҷамъиятҳои динӣ муайян кард. Принсипи дунявӣ 

ҳангоми амалисозии ҳокимияти давлатӣ таъин гардид. Ба ягон дин бартарӣ 

дода намешуд, ишора ба мазҳаб ё набудани он ҳангоми дар мансабҳои 

давлатӣ фаъолият кардан имтиёз ё афзалият пешниҳод намекард. Атеизм 

дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҳамчун эътиқод муаррифӣ карда шуда буд. 

Дар раванди таълим ба омӯзиши фанҳои динӣ дар муассисаҳои давлатии 

таълимии умумӣ роҳ дода намешуд. Ин тасвияҳо ба муддати дароз асоси 

сиёсати дунявии ИҶШС ва лагери сотсиалистиро ташкил медод. 

Хусусияти дунявияти давлат ҳалли масъалаҳои ҳаёти давлатӣ, амалӣ 

кардани вазифаҳои мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, муассисаҳои 

таълимиро дар асоси қонуни дунявӣ ва ҷаҳонбинии дунявӣ дар назар дорад. 

Ғайр аз ин принсипи дунявият типи муайяни муносибатҳои 

байниҳамдигариро байни давлат ва иттиҳодияҳои динӣ инъикос намуда, 

мақом ва нақши иттиҳодияҳои диниро дар давлат муайян мекунад. 

                                                           
1 Ниг.: Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви [Матн] / Электронный 

ресурс. URL: https:// www.ru.m.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 10.09.2020). 
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Дар Қонуни асосии давлат ҷой кардани ин ё он шакли муносибатҳо бо 

иттиҳодияҳои динӣ ба рушди анъанаҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ таъсир 

мерасонад. Аз дигар лиҳоз, пеш аз он, ки муносибатҳоро байни давлат ва 

иттиҳодияҳои динӣ барпо кард, маркази қабули қарор заминаҳои таърихӣ, 

хусусиятҳои фарҳангӣ, анъанаҳо ва расму русуми ҷомеаро мавриди таҳлил 

қарор дода, Конститутсияро қабул мекунад. Масалан, Конститутсияи 

Ватикан аз 26 ноябри соли 2000 ба Понтифики Олӣ ба пуррагӣ ҳамаи 

ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судиро вогузор кардааст. Дар моддаи 5 

Конститутсияи Ҷумҳурии Исломии Эрон аз 5 декабри соли 1979 муқаррар 

карда шудааст, ки идоракунии давлатӣ таҳти назорати Фақиҳ, ки аз 

Президенти Ҷумҳурии Исломӣ боло меистад, қарор дорад. Дар моддаи 1 

Конститутсияи Ҷумҳурии Юнон аз 11 июни соли 1975  муқаррар шудааст, 

ки дар Юнон дини ҳукмрон дини Калисои шарқӣ - православянии масеҳӣ 

мебошад. Конститутсияи Ҷумҳурии Фаронса аз 3 июни соли 1958 дар 

моддаи 1, баръакс, муқаррар менамояд, ки Фаронса давлати дунявӣ 

мебошад1. 

Ҳамин тариқ, давлат вобаста аз омилҳои зиёди мухталиф, ки аз 

анъанаҳои миллӣ, расму русумҳои ҷойдошта дар ҳаёти ҷомеа, ҳодисаҳои 

таърихӣ, бунёди ҷамъият, ва, албатта, самти сиёсӣ, шаклҳои муносибатро бо 

иттиҳодияҳои динӣ муайян мекунад. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 дар 

моддаи 1 эълон кардааст, ки «Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, 

демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад»2. Вобаста ба ин масъала 

дар моддаи 8 омадааст, ки «Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба 

корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд»3. 

Чуноне аз таҳлили Конститутсияҳои дар боло овардашуда маълум 

мешавад, ки дар низоми давлатдории дунявӣ, давлат ва иттиҳодияҳои динӣ 

                                                           
1 Ниг.: Конституции стран мира [Матн] / [Электронный ресурс] URL: http:// 

www.worldconstitutions.ru (дата обращения 02.07.2020). 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 1. 
3 Ҳамон ҷо, моддаи 8. 
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аз ҳамдигар ҷудо мебошанд, яъне ҳарду тараф ба корҳои ҳамдигар дахолат 

намекунанд.  

Аз рӯи сарчашмаҳои таърихи раванди қабули қарорҳои хосияти 

дунявидошта ҳанӯз ҳуқуқи Римӣ дар асри III (п.а.м) чун илми ҳуқуқии 

дунявӣ ба вуҷуд омадааст. Дар ин замина дини исавиён идеяи дуализми 

табиати инсонро пешниҳод намуда: аз як тараф, инсон маҳсули эҷоди 

Худованд аст, аз тарафи дигар, махлуқи иҷтимоӣ мебошад. Бо ҳамин 

насрониён ҳокимияти рӯҳониро аз ҳокимияти дунявӣ ҷудо карда буданд. Аз 

ғояҳои насрониён муҳимаш ҷудо кардани ҳаёти рӯҳонӣ аз ҳаёти мардумӣ, 

ҳокимияти калисо аз ҳокимияти дунявӣ маънои ба худ ҷаббидани 

шахсиятро аз тарафи давлат, чуноне барои анъанаҳои юнонӣ-римӣ хос буд, 

набуда, балки соҳиб шудан ба ҳуқуқи дахлнопазир – ҳуқуқ ба 

мукаммалшавӣ ва фанонопазирӣ буд.  

Маҷмӯи ақидаҳои ҳуқуқӣ бо робитаи пай дар пай тавсиф карда 

мешавад. Идеяҳо, нуқтаи назарҳо, андешаҳо, тасаввурот дар бораи олам 

метавонанд аз насл ба насл гузаранд. Бо дарк кардани идеяҳои ҳуқуқӣ, 

нуқтаи назари таҳиягардидаи дигар халқҳо имкон дорад. Ба сифати мисол 

метавонад ретсепсия хизмат кунад, ки маънои (иқтибос) ҳуқуқи римиро дар 

Аврупои Ғарбӣ дорад, он дар ин ҷо дар рушди низоми ҳуқуқӣ нақши 

муҳимро иҷро кардааст. 

Ҳуқуқи хусусии Рими қадим бо институтҳои тараққикардааш ва 

мактаби олии тафаккури ҳуқуқӣ садсолаҳо намуна барои низоми ҳуқуқии 

давлатҳои ғарб гардид, ки мекӯшиданд озодии фардии ҳар шаҳрвандро 

таъмин намоянд. Он бо туфайли принсипҳои табиӣ-ҳуқуқие паҳн гардид, ки 

дар бунёди низоми мазкури ҳуқуқ ниҳода шуда буд. Дар санадҳои ҳуқуқии 

нави аксар давлатҳои Аврупо анъанаҳои ҳуқуқии романӣ нақши худро 

гузоштаанд. Онҳо дорои аломатҳое буданд, ки ба ҳуқуқи хусусии римӣ 

хосанд: хусусияти дунявӣ, индивидуализм, сатҳи баланди техникаи ҳуқуқӣ.  

Ба ташаккулёбии низоми ҳуқуқӣ дар баъзе давлатҳои муосир ба таври 

фаъол шаклҳои гуногуни ҷаҳонбинӣ таъсир мерасонанд ва дин низ дар ин 
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қатор истисно нест. Дар айни замон ин таъсиррасонӣ новобаста аз мақоми 

расмии дин дар ҳаёти давлатӣ – ҳам дар давлатҳои дунявӣ, ҳам дар 

давлатҳои клерикалӣ (клерикализм – дар давлатҳои буржуазӣ ҷараёни 

сиёсии реаксионӣ, ки мақсадаш дар ҳаёти сиёсӣ ва маданӣ афзудани 

ташкилотҳои динист) дида мешавад. 

Вобаста ба чунин шаклгирии масъалаҳо дар давлатҳои клерикалӣ дини 

муносиб такягоҳи ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ дониста мешавад, 

сарчашмаҳои матнҳои динӣ ҳамчун қонуни фундаменталӣ ва асосӣ баромад 

мекунанд. Дар дигар тартиб давлатҳои атеистӣ, идеологияи атеистӣ асоси 

ташаккулёбии низоми сиёсӣ мебошад. 

Дар давлатҳои алоҳидаи дунявӣ таъсири қоидаҳо ва институтҳои динӣ 

тамоюл ба мустаҳкамшавӣ, дохил шудан  бо соҳаҳои васеи ҳаёти давлатиро 

дорад. Дар дигар шакли муносибатҳо бошад баръакс меъёрҳои қатъиян 

ҷорикардаи динӣ дар шароити тағйирёбандаи ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ба 

дигаргунӣ дучор гашта, қобилияти таъсири танзимкунанда расониданро ба 

ҳаёти ҷамъиятӣ аз даст дода истодаанд. Вале ҳатто дар вазъияти ниҳоӣ 

расму таомули динӣ, ки ҳазорсолаҳо урфу одат ва тарзи ҷамъиятии ҳаёти 

халқҳоро ташкил менамоянд, таъсиррасонии худро ба рафтори одамон 

идома дода истодаанд.  

Шумораи зиёди давлатҳои муосир ғояҳои диниро асоси идеологияи 

давлатӣ эътироф кардаанд, ҳуқуқи динӣ бошад, дар баробари ҳуқуқи 

давлатӣ, вазифаи танзимкунии иҷтимоии давлатро иҷро мекунад.  

Пайдоиши теологизм табиати ҳуқуқро, ки дар заминаи меъёрҳои динӣ сохта 

шудаанд, тафсир мекунад. Навиштаҷотҳои муқаддас, таълифи китобҳои 

динӣ, матнҳои тарҷумаи ҳоли паёмбарон, авлиёҳо, асосгузорони 

таълимотҳои динӣ сарчашмаҳои низоми ҳуқуқи динӣ баромад мекунанд. 

Дар шумораи муайяни давлатҳои муосир, ки халқҳояшон ба динҳои 

гуногун эътиқод доранд (асосан давлатҳои Амрико ва Аврупо), ба дин 

мақоми танзимкунии одобу ахлоқ дода шудааст. Дар низоми меъёрҳои 

ҷамъиятӣ низомномаи динӣ ба сифати дастурамали ахлоқӣ баромад 
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мекунад. Вале таърихан қоидаҳо ва меъёрҳои дини насронӣ манбаъ ва 

маводи пурмазмун барои дар ин давлатҳо ба таври расмӣ ҷорӣ намудани 

ойинномаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ шуданд. Табдилдиҳии меъёрҳои динӣ ба 

қонунҳои давлатӣ, ки мардумонашон ба дини насронӣ эътиқод доранд, хеле 

барвақт рӯх додааст, ки дар бораи решаҳои динӣ доштани низоми ҳуқуқии 

давлатҳои муосир ва пешакӣ таъин шудани ҳуқуқ бо таълимотҳои калисоӣ 

қариб ҳарф намезананд. 

Ҳамин тариқ, давлати дунявӣ шакли муосири давлат эътироф мегардад. 

Метавон мушаххас ишора намуд, ки он дар замина ва бо таъсиррасониии 

омилҳои консептуалӣ, сиёсиву таърихӣ, ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ пайдо 

шуда, ташаккул ёфтааст. Заминаҳо ва омилҳои пайдоишу ташаккули 

давлати дунявӣ ба марҳалаи таҳаввулотие рост меоянд, ки зарурият ба 

тағйири сохтори институти марказии низоми сиёсӣ – давлат пеш омада буд. 

Шароити сиёсӣ, таърихӣ ва зарурияти асосноккунии ҳуқуқие ба миён омада 

буд, ки давлатро аз тобеияти бечунучарои калисо берун кашида, онро ба 

воҳиди сиёсии мустақил мубадал гардонид. Анакнун давлат на дар хизмати 

падари руҳонӣ ва калисо қарор мегирифт, балки ифодакунандаи талаботу 

манфиатҳои аксарияти аҳлолӣ эътироф гардид. 

Дар қатори заминаҳо ва омилҳои гуногун дар ташаккул ва рушди 

давлати дунявӣ, нақш ва мақоми арзиш ва принсипҳои Замони навро низ ба 

эътибор гирифтан муҳим аст. Онҳоро метавонем заминаҳои арзишиву 

меъёрӣ муаррифӣ намоем. Либерализм ҳамчун консепсияи ғоявию идеологӣ 

ва дорои принсипҳои озодона инкишоф ёфтани давлат, суверенитет ҳамчун 

принсипи мустақил ва бе тобеияти калисо вуҷуд доштани давлат, 

плюрализм ҳамчун принсипи ташаккули ҷомеаи нав бар зиди догматизми 

асримиёнагии, модернизм ҳамчун консепсияи муосири инкишофи давлат ва 

системаи сиёсии қафомонда ва анъанавӣ дар ҷонок гаштани раванди 

секуляризм ва шаклгирии давлати дунявӣ таъсири бевосита расонидаанд. 
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1.3. Масъалаҳои асосии инкишофи давлати дунявӣ дар шароити 

муосир 

Дар шароити муосирии инкишофи ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ масъалаҳои 

асосии инкишофи давлати дунявӣ дар шаклҳои гуногун амали гардонида 

мешаванд. Масъалаҳои асосии инкишофи давлати дунявиро дар шароити 

муосир метавонад чунин ҷиҳатҳоро дар бар бигирад: озодии виҷдон ва 

эътиқоди динӣ, баробарии иттиҳодияҳои динӣ, амнияти давлатӣ, низоми 

маълумотгирии дунявӣ, тарбияи шаҳрвандӣ (маданӣ), озодии ҳамаи 

ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ аз зери назорат ва идораи рӯҳониён дар ҷомеа, 

муносибатҳои сатҳи мухталиф ба монанди муносибатҳои дин ва давлат, 

раванди қабули қарорҳои сиёсӣ, ба амалбарории хизмати давлатӣ ва ғайраро 

дар бар бигирад.  

Асосан масъалаҳои асосии рушди давлати дунявӣ дар доираи 

назарияҳо ва консепсияҳои муайян аз давраи Эҳё, ки классикони ин давра 

ба монанди Н.Макиавеллӣ, Ж.Боден, Т.Гоббс дар замони худ нишон дода 

буданд, бештар сарчашма мегирад. 

Эҳёи тамаддуни аврупоӣ ва ташаккули он моҳиятан бо давраи Эҳё 

алоқаманд карда мешавад. Замони Эҳё асосан ба он захираи маданӣ такя 

мекард, ки манфиатҳои табақаи бомаърифати ҳамон давра, ки рӯҳониён 

буданд, ба инобат гирифта мешуд. Он замоне буд, ки дини насрони асоси 

ғоявӣ ва сарчашмаи барномавии инкишофи тамоми муносибатҳо баромад 

мекард. Тамоми сатҳи руовариҳои иҷтимоӣ – ҷамъиятӣ дар асоси арзишҳо 

ва қоидаву қонунҳои динӣ ба роҳ монда шуда буд. Ҷаҳонфаҳмии ҷомеа дар 

зери таъсири тасаввуротҳои динӣ ташаккул меёфт. Яъне, тасаввуротҳои 

мардум сакралӣ буд. Нисбат ба ин масъала муҳаққиқи ватанӣ Х.Қ. 

Сафарализода қайд менамояд, ки «Ҷомеаҳои анъанавӣ аз рӯи меъёре 

ташаккул ёфта буд, ки мувофиқи он ҳама чиз дар ҷаҳон сакралӣ маҳсуб 

меёфт. Мафҳуми “сакралӣ” ҳангоми тарҷума ба забони тоҷикӣ маънои 

муқаддас ва илоҳиро ифода менамояд, ки ин маъноҳо бештар ба 

ибодатхонаҳо тааллуқ доранд. Аммо мафҳуми сакралӣ маънои хеле васеъ 
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дошта, баъзан падидаҳои ғайриилоҳиро низ фаро мегирад»1. Дар дигар 

маъно истифода шудани мафҳуми сакралиро коршиносӣ рус А.Г. Дугин дар 

асараш «Фалсафаи сиёсат» қайд менамояд, ки реформатсия дар Аврупо, 

бӯҳрони ҷиддии систмаи сиёсии католитсизм, роҳро баҳри рушди 

секуляризатсияи сиёсӣ боз кард, сиёсатро аз решаҳои сакралӣ дур кард ва 

мустақил гардонд2.  

Таҷрибаи батартибдарории ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ дар заминаи ҳуқуқи 

христианӣ ҳолоҳам дар якқатор мамлакатҳо вуҷуд дорад. Давлати 

сохташудаи пурра бо меъёрҳои насронӣ аввалин маротиба дар Парагвай, 

баъди ишғол намудани он аз тарафи Испания ва ба мустамлика табдил 

доданаш, ташкил карда шудааст. Аъзоёни Ордени иезуитҳо дар асоси 

принсипҳои ҳуқуқии дини католикӣ давлати иезуитӣ – Ҷумҳурии Гуараниро 

таъсис доданд. Мавҷудияти давлати мазкур дер давом накард – аз соли 1619 

то соли 17683, вале таҷрибаи ба расмият даровардани мавқеи динию 

ҳуқуқии институтҳои давлатии он ба файласуфони фаронсавии замони Нав 

Ш. Л. Монтескё ва Д. Дидро4 имкон дод ба мундариҷаи ҳаёти ахлоқӣ дар ин 

давлат баҳои хуб диҳанд. Эҳтиром ба нуфузи давлат, дар ихтиёр доштани 

моликияти зарурӣ, одилона тақсим кардани кӯмаки иҷтимоӣ, шавқманд 

кардани ниятҳои маърифатӣ ва мақсади ниҳоӣ – сиёсати «дохилӣ» – и ин 

давлати христианиро тавсиф мекард. 

 Донишманди фаронсавӣ Ш. Л. Монтескё ғояи мавҷудияти давлати 

дунявии ба худ хосро нишон медиҳад. Ин донишманд кӯшидааст ғояи 

давлати дунявиро бо ёрии консепсияи тоқатпазирии эътиқод, ки давлат бояд 

                                                           
1 Сафарализода Х.Қ. Антропологияи сиёсӣ: воситаи таълимӣ. Нашри дуюми такмилёфта [Матн] / 

Х.Қ. Сафарализода. – Душанбе: «Империал-Групп», 2018. – С. 217. 
2 Дугин А.Г. Философия политики [Текст] / А.Г.Дугин. – М.: Аркогея, 2004. – С. 214.  
3 Сомин Н.В. Государство иезуитов в Парагвае [Матн] / Электронный ресурс. URL: https:// chri-

soc.narod.ru/iesu.htm (дата обращения: 05.08.2019). 
4 Дидро Д. – нависандаи фаронсавӣ, файласуф – маорифпарвар ва драматург. 
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паҳншавии таълимотҳоро дар ҳудуди он назорат намояд, баён менамояд, 

аммо на он динҳоеро, ки аллакай паҳн гаштаанд, маҳдуд созад1. 

 Қисмати зиёди кишварҳои Аврупои Ғарбӣ дар рушд ва инкишофи 

иттиҳодияҳои динӣ ва дунявӣ, ҳамчунин дар рушди институтҳои сиёсӣ ба 

таври баробар иштирок кардаанд, таъқиби гунаҳкоронро на танҳо калисо, 

балки давлат амалӣ месохт, ҳуқуқи истисноии ҳокимияти дунявӣ танҳо ба 

«ризоият»-и калисо вогузор шуда буд. 

 Ташаккули институтҳои давлатӣ низ таърихи бештар дорад ва бо 

таълимотҳои динӣ пайванд низ ҳастанд. Масалан, дар якқатор давлатҳои 

муосир, ки аксарият аҳолии онро диндорон ташкил медиҳанд мувофиқ ба 

меъёрҳои сиёсӣ ҳуқуқӣ ва конститутсионӣ новобаста аз хусусияти ишғоли 

мансабҳои гуногун бо тартиби интихобот ё меросӣ зарурияти интихоби 

сардори давлат пеш меояд. Ҳолати интихоби сардори давлат низ арзиши 

муҳим барои инсонҳо дониста мешавад ва аз Аҳди Қадим сарчашмаҳои 

зиёде ҳаст, ки дар шакли ибтидоӣ ифодакунандаи принсипҳои дунявият 

мебошанд.  

Дастурҳои ҳуқуқи динӣ - христианӣ бо гузашти вақт коршоям будани 

худро ба суръат ва зарурати рушди муносибатҳои молию пулии иқтисодӣ аз 

даст додан гирифт. Тадриҷан ваколатҳои ҳуқуқии калисо амалан дар ҳама 

давлатҳои ба аҳолии христианӣ ба мақомоти ҳокимияти дунявӣ табдил 

ёфтанд; салоҳияти ташкилотҳои калисо, мавқеи калисо ва муносибатҳои 

онҳоро бо мақомоти давлатӣ давлат муайян кардан гирифт. Бо вуҷуди он 

ҳоло ҳам баъзе давлатҳо салоҳияти калисоро дар ҳалли баъзе масъалаҳои 

ҳуқуқи хусусӣ, масалан, иҷозат дар масъалаи никоҳ бастан ва бекор кардани 

никоҳ вогузор кардаанд. Масалан, дар Италия ҳам шакли дунявӣ ва ҳам 

шакли динии бастани никоҳ пешбинӣ шудааст; танҳо дар бораи он 

мақомоти давлатиро аз баста шудани никоҳи динӣ хабардор кардан лозим 

                                                           
1 Монтескье Ш. Л. О духе законов [Текст] / Ш.Л. Монтескье // Избранные произведения. - М.: 

Гос. Изд-во полит. Лит-ры, 1955. – С. 553. 
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аст. Чунин тартиби муносибат дар дигар кишвари Аврупоӣ Испания ҳатмӣ 

мебошад. 

Масъалаҳои асосии рушд ва инкишофи давлати дунявӣ дар минтақаҳои 

гуногуни ҷаҳонӣ, махсусан давлатҳои муосири ба таври гуногун амали шуда 

инкишоф меёбанд. Чунин ҳолатро дар якқатор давлатҳои ҷаҳонӣ чунин 

мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

Яке аз кишварҳои Шарқи наздик Ҷумҳурии Исроил муносибати 

махсуси давлат ва иттиҳодияҳои диниро дар худ нишон медиҳад. Ва 

новобаста аз низоми давлатдории дунявӣ доштанаш бо меъёрҳои динӣ-

миллӣ муносибати хоссаро зоҳир мекунад. Аломати махсуси ҳуқуқи 

яҳудиёнро одатан хусусияти мансубияти этникии онҳо нишон медиҳад. 

Аҳамияти таърихӣ-мадании меъёри таълимоти динии яҳудиён бевосита бо 

ёрии воситаҳои тамоюли динӣ пеш аз ҳама ба иҷозат додани масъалаи 

ҳувияти миллӣ, ҳифзи тарзи зисти мавҷудбуда алоқаманд аст. Андешаи 

ҷолиби диққат ин аст, ки аз ҷониби Худо интихоб шудани халқи яҳуд, 

зуҳури заминии ӯ қиссаи идеологиест, ки дар муҳити динӣ пайдо шудааст, 

ва пеш аз ҳама, барои манфиатҳои маросимҳои динӣ хизмат мекунад. Ин 

беобурангӣ дар ҳуқуқи яҳудиён, ки дар давлати Исроил реша давондааст, 

дар ҳамон шакл инъикос гардидааст. 

Чунин тарзи муносибат инчунин дар якқатор мамлакатҳои Шарқӣ, ки 

дини ислом нуфузи зиёд дорад дар бисёр ҳолат соҳаи муайяни ҳуқуқиро 

таъмин менамояд. Вобаста ба рушду инкишофи ҳаёти ҷамъиятӣ 

мувафаққиятҳои инсон дар сохтани ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 

шумораи давлатҳои чунин тартибдошта кам шудааст. Танҳо дар давлатҳои 

халиҷи Форс ва нимҷазираи Арабистон меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ ва ҷазоҳои 

ҷиноӣ дар намуди классикии ҳуқуқи мусулмонӣ амал мекунанд. Дар ҳамин 

ҳолат дар бисёр давлатҳои исломӣ идеологияи динии мусулмонӣ 

таъсирбахшии сиёсиро ташаккул медиҳад. Давлатҳое вуҷуд доранд, ки 

қонунгузории худро мутобиқи қонунгузории шариат эълон кардаанд (ба 

монанди Ҷумҳурии исломии Покистон, Ҷумҳурии исломии Афғонистон, 
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Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии исломии Мавритания, Ҷумҳурии 

исломии Гамбия). Бояд қайд намуд, ки намудҳои ҷазоҳои пешбинишуда 

мутобиқи меъёрҳои дини ислом амали гардонида мешаванд ва дар бисёр 

ҳолат бо принсипҳои низоми давлатдории  дунявӣ муқобил меистанд. 

Дар ин баробар бояд қайд намоем, ки низоми давлатдории Федератсияи 

Русия дунявӣ мебошад. Низоми давлатдории дунявӣ будани ин кишварро 

моддаи 4-и қонуни асосиаш дар қавоидҳои зерин ошкор месозад: 

- ягон дин ба сифати давлатӣ ё ҳатмӣ муқаррар карда намешавад; 

- иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудоянд ва дар назди қонун баробаранд1. 

Дар баробари шакли дунявияте, ки дар якқатор давлатҳои зикршуда ва 

мутараққии ҷаҳон ба монанди Фаронса, ИМА ва дигарон рушд кардааст, 

инчунин давлатҳое низ ҳастанд, ки шакли сохти дунявиашон дигархелтар 

аст, ба монанде, ки дар онҳо яке аз динҳо давлатӣ эътироф карда мешавад. 

Ба монанди равияи калисои англиканӣ дар Британияи Кабир, дини 

мусулмонӣ дар давлатҳои исломии Шарқи Наздик ва Ҷануби Осиё, калисои 

лютеранӣ дар давлатҳои скандинавӣ ва ғ. Ҳатто дар давлатҳое, ки 

баробарии конфессияҳои динӣ муқаррар карда шудааст (Япония, Ҷумҳурии 

Федеролии Олмон, Италия), ба ин нигоҳ накарда, ба дини муайян вобаста ба 

махсусиятҳои таърихи миллияшон бартариятҳои муайянеро соҳиб 

гардидааст. Чунин ҳолат дар ин давлатҳо бо туфайли омилҳои таърихӣ 

сурат гирифтааст, он боварии амиқи ҷомеаро ба таъсири судманди дин ба 

сиёсат, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва ҷамъиятӣ, одоб инъикос мекунад. Вале 

дар давлатҳои ишоратшуда (ба истиснои давлатҳои исломӣ), озодии виҷдон 

ва дин кафолат дода шудааст. 

Яке аз масъалаҳои рӯзмарра дар марҳилаи гузариш ба сохти нави 

ҷамъиятӣ ин устувор намудани низоми давлатдории дунявӣ дар Тоҷикистон 

мебошад. Масалан, дар натиҷаи таҳаввули мавқеи элитаи дунявӣ ва динӣ, 

элитаи сиёсии Тоҷикистон дар атрофи ҷанбаҳои идеологии масъалаи 

                                                           
1 Ниг.: Конститутсия Федератсияи Русия [Матн] / Маводи электроннӣ URL: http:// 

www.constitution.ru   (санаи муроҷиат: 08.12.2020); 
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ҳокимият модели махсуси давлати дунявӣ коркард ва сохта шуд, ки бо 

ғунҷоиш, фасеҳӣ ва прагматизми худ фарқ мекунад.  

Ҳангоми омӯзиши модели давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба мушкилоту душвориҳое, ки дар роҳи мустаҳкаму мукаммалсозии ин 

низом монеа эҷод намуда буданд, диққат додан лозим аст. Омӯзиши 

раванди татбиқи дунявият ва маҷмӯи қиматҳои «моделҳои дунявият» дар 

ҷаҳони муосири ислом нишон медиҳад, ки мушкилоти мазкур яке аз 

масъалаҳои мураккабтаринеро мемонад, ки босуботии сиёсӣ ва рушди 

иқтисодӣ, ҳамчунин масъалаҳои ташаккули равандҳои демократӣ бо аҳолии 

мусулмон алоқаманданд. Ба андешаи мо, дар байни масъалаҳои 

принсипиалӣ ва душвори амалисозии татбиқи моделҳои давлати дунявӣ дар 

ҷомеа, ки дини ислом нуфуз дорад, пеш аз ҳама, се мушкилоти зеринро бояд 

нишон дод: 

1. Нигоҳ доштани ғоявият дар муносибат ба принсипи дунявият, 

номуайянии ҳудудҳои ҳуқуқӣ ва фишангҳои татбиқи амалии принсипи 

мазкур дар давлати ҳуқуқбунёду демократӣ. 

2. Коркарди нокифояи манбаи ғоявӣ дар таносуби манбаи дунявият ва 

диндорӣ, аз ҷумла муносибатҳои низоми дуявият ва дин дар таълимотҳои 

муваффақи ҷомеаҳои мусалмонӣ. 

3. Набудани механизмҳои демократӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии кафолати 

устуворӣ ва тағйирнопазирии хусусияти дунявияти давлат дар давлатҳои 

мусалмонӣ.  

 Бояд қайд намуд, ки мушкилоти ишорашуда  дар раванди 

мукаммалсозии давлати дунявӣ дар Тоҷикистон аҳамияти муҳим ва 

муайянкунанда доранд. Имрӯз аз ҳал нагаштани ин масъалаҳо моделҳои 

бештар тобовардаи давлатҳои дунявӣ дар олами ислом ба проблемаҳои 

гуногун дучор мегарданд. Мисоли баръалои он вазъият дар Миср ва 

Туркияи ҳозира баамаломада шуда метавонад. Таҷрибаи Ҷумҳурии Туркия 

дар барпо кардани давлати дунявӣ дар ҷамъияти мусалмонӣ нишон 

медиҳад, ки дар давраи муайяни таърихӣ, навъи мазкур метавонад рушди 
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устувор ва пешравии иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеаро таъмин намояд. 

Ҷумҳурии Туркия аввалин ҷомеаи мусуамоннишине мебошад, ки 

принсипҳои низоми давлатдории дунявиро дар худ таҷриба кард. 

Комёбиҳои нисбатан баланди Туркия дар соҳаҳои гуногун ва наздикшавии 

ин давлат ба меъёрҳои ҳаёти аврупоӣ «навъи туркӣ» – ро ҳамчун роҳи 

қобили қабули тараққиёти сиёсӣ ва иҷтимоӣ – иқтисодӣ барои давлатҳои 

рушдкунандаи олами ислом муаррифӣ мекунад. Дар шароти имрӯза мо як 

таҷрибаи хуби ҳамзистии мусолиматомези дину давлатро дар ин кишвар 

мебинем. Зеро, ки дунявият на танҳо динро аз байн набурд ё маҳдуд накард, 

балки эътибори онро бештар сохт. Аз ин ҷо дунявиятро навъи дурусти 

давлатдорӣ муаррифи карда метавонем. 

Вале ғайриоддӣ будани вазъият дар он асос меёбад, ки баъди 

идоракунии нерӯҳои дунявӣ тӯли даҳ соли охир Туркияро феълан «Ҳизби 

адолат ва тараққиёт» – и исломӣ бо сарварии Раҷаб Эрдоган идора 

менамоянд. Баъди чанде идоракуни намояндагони ин ҳизб барои сифатан 

беҳтар сохтани низоми давлатдорӣ таввасути раъйпурсӣ Туркияро аз сохти 

идоракунии парламентӣ ба президентӣ табдил доданд. Чунин, шакли 

идеалии низоми давлатдории дунявӣ дар Туркия нишон дод, ки сардори 

давлат сарвари ҳизби исломӣ интихоб гаштааст. Ин ҳолат ҳатто дар 

моделҳои давлатҳои «нисбатан дунявӣ» – и ҷаҳони ислом тасаввур кардан 

номумкин аст. 

15-16 июли соли 2016 дар Ҷумҳурии Туркия инқилоби номуввафақона 

ба амал омад. Вазъияти баамаломада дар ин кишвар нишон медиҳад, ки ба 

давраи тӯлонии мавҷудият нигоҳ накарда, навъи туркии давлати дунявӣ пеш 

аз ҳама, дорои чунин нуқсонҳо мебошад: муҳофизати ғоявият дар 

муносибат ба принсипи дунявият ва дуруст набудани принсипҳои 

демократию ҳуқуқии кафолати меъёрҳои давлати дунявӣ. Моҳият ва 

оқибатҳои масъалаи якум, ба андешаи мо, дар он асос меёбад, ки шарҳи 

идеологии дунявият ва дар амал табдил додани он ба идеологияи давлатӣ 

тадриҷан ба ташаккулёбии аксуламали баръакси аҳолии диндор дар 
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муносибат ба принсипи дунявият меорад, ки онро қонунияти равандҳои 

сиёсӣ ҳисобидан мумкин аст.  

Нахуст Президенти Туркия Мустафо Камол Отатурк (1881-1938) 

созандаи низоми давлатдории дунявӣ дар Туркия ҳангоми тавсифи 

принсипи дунявият арз намуд: Тарзи баробариро бояд тавре бунёд кунем, 

ки дини муқаддаси исломи мо, ки мо аз мансубият ба он ифтихор дорем, 

ҳамчунин аз воситаҳои сиёсат зиёд набошад, чигунае ки дар давоми асрҳои 

зиёд буд. Ин танҳо метавонад барои баланд бардоштани нуфузи вай 

мусоидат кунад. Ҳам ба хотири хушбахтии ин дунё ва ҳам он дунё моро 

зарур мебояд ҳар чӣ зудтар дини худро, эътиқоди худро аз таъсири сиёсати 

кӯҳна, институтҳои кӯҳнаи сиёсӣ, ки барои манфиатҳои гурӯҳҳои хурди 

тамаъкорон хизмат мекунад, озод намоем. Танҳо дар чунин вазъият дини 

ислом метавонад хусусиятҳои баланди худро зоҳир намояд1. Чунин тарзи 

муносибат дар давраи худи Отатурк ва баъди сари вай низ зоҳир мегардад. 

Дар ҳоли ҳозир бо шумули хизматчиён (баъди Вазорати бехатарӣ) Идораи 

корҳо бо дин дар ҷои дуюм меистад. Масҷидҳо дар Туркия зери таъминоти 

давлат қарор доранд. Давлат рӯҳониёнро интихоб, маблағгузорӣ ва ҳамаи 

амалҳояшонро таҳти назорат мегирад. 

Дунявият, муҳимтарин унсури сохтори сиёсии демократист, ки дар 

кишварҳои муваффақи дунё тасдиқи амалии худро ёфтааст. 

Барои мо масъалаҳои амалишавӣ ва таҷрибаи ташаккули давлати 

дунявӣ дар Ҷумҳурии Ҳиндустон бисёр диққатҷалбкунанда ва намунаи 

ибратҳам шуда метавонад. Ин кишвари ҷанубии Осиёӣ аз солҳои 40-уми 

асри ХХ сар карда навъи давлати дунявиро ихтиёр кардааст. Бо вуҷуди 

гуногунии эътиқодоти динӣ ва амалкарди фаъоли ду дин: ҳиндуия ва ислом 

дар арсаи пешрафти илмию техникӣ ба дастовардҳои бузурге ноил 

гардидааст. Дар заминаи ин донишманд С. Рушдӣ қайд менамояд, ки: 

«Секуляризм барои Ҳиндустон – на танҳо ҳаракати системаи сиёсӣ, балки 

                                                           
1 Ниг.: Шувалова Н.Б.  Турецкая республика: политизация ислама и светское государство [Текст] 

/ Н.Б. Шувалова // Востоковедение и африканистика. – М., 2005. – №2. - С. 82–98. 
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масъалаи ҳаётӣ мебошад»1. Ҳамаи сарварони сиёсӣ ва пешвоёни мазҳабии 

тараққихоҳи ин кишвар аз дунявият пуштибонӣ мекунанд ва дар муаррифии 

он кӯшидаанд. Ҳатто яке аз лидерони машҳури Ҳиндустон Маҳатма Гандӣ 

дар вақти ба даст овардани истиқлолият чунин гуфта буд: «Ман қасами 

вафодорӣ ба дини худ хӯрдаам. Ман ба марг аз барои вай ҳозирам. Аммо ин 

кори шахсии ман аст. Давлат ба ин ҳеҷ муносибате надорад. Давлат дар 

бораи некӯаҳволии дунявии шумо, саломатии шумо, роҳу таровати шумо, 

муносибатҳои хориҷӣ, асъор ва ғайра ғамхорӣ мекунад, на дар мавриди 

дини ману шумо. Ин ташвиши шахсии ҳар як шахс аст»2. 

Сарварони сиёсии Ҳиндустон бар он ақидаанд, ки дунявият бар зидди 

ҳеҷ дине нест, балки баробарӣ ва муносибати одилона бо тамоми дину 

эътиқодҳост, гузашта аз ин, дунявият на танҳо эътибору пояҳои динро суст 

намекунад, балки бо барандангони он ба моҳияти аслии худаш ҷойгоҳи 

онро дар қалби инсонҳо мустаҳкам месозад. Аз ҷумла аввалин сарвазири 

Ҳиндустон баъди эълони истиқлолият 15 август соли 1947 Ҷавоҳарлалом 

Неҳру низоми давлатдории дунявиро чунин тавзеҳ дода буд: «Дар 

конститутсияи мо навишта шудааст, ки Ҳиндустон давлати дунявӣ 

мебошад. Ин ба маънии бединӣ нест, балки фақат эҳтироми баробар ба ҳама 

динҳо ва имконияти якхела барои ҳамаи онҳое, ки ба ягон дин эътиқод 

доранд, мебошад. Мо бояд дар назар дошта бошем, ки ин ҷиҳати ҳаётии 

фарҳанги мост, ки он моҳияти бузурги худро дар Ҳиндустони имрӯза низ 

гум накардааст»3. Мавқеи дунявияти Ҷ. Неҳру дар асоси боварӣ ба рушду 

инкишофи тамоми самтҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мустаҳкамтар мешуд. Ва дигаре 

аз сарвазири машҳури Ҳиндустон Индири Ганди низ раванди низоми 

давлатдории дунявиро чунин таъриф мекунанд: «.... секуляризм дар 

Ҳиндустон маънии онро надорад, ки мо зидди динем; ин ба соддагӣ чунин 

                                                           
1 Rushdie. In Good Faith // The Independent. – London, 1990. – February 4; 
2 Махатма Ганди – борьба за независимость Индии[Матн] / Электронный ресурс. URL. https// 

www.rossaprimavera.ru/article/mahatma-gandi-borba-za-nezavisimost-indii (дата обращения: 

30.01.2019). 
3 Неру Дж. Открытие Индии // Назначенный судьбой день [Текст] / Дж. Неру. – М., 1987. – С. 

203. 

http://www.rossaprimavera.ru/article/mahatma-gandi-borba-za-nezavisimost-indii
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маънӣ дорад, ки дар мо дини давлатӣ нест, дини халқҳои гуногун, ки дар 

кишвари мо зиндагӣ мекунанд, ба андозаи баробар  мақому манзалат ва 

эҳтиром доранд»1. Низоми давлатдории дунявиро дар Ҳиндустон 

муҳимтарин принсипи демократия мешуморанд. Ин аст яке аз намунаҳои 

рушди принсипҳои дунявият ва мувофиқ гардидани он бо хусусиятҳои 

миллию-динӣ ва мазҳабии мардумони гуногун. 

Бояд қайд намоем, ки Ҳиндустон яке аз кишварҳои наздик ва дӯст 

барои мардуми тоҷик аст. Муваффақшавии онҳо дар роҳи бунёди низоми 

давлатдории дунявӣ, ки боиси Ваҳдати сартосарӣ шудааст метавонад дар 

таъмини амнияти минтақавӣ нақши бузург дошта бошад. 

Омӯзиши масъалаҳои мазкур нисбат ба таҷрибаи Тоҷикистон дар 

масъалаи барпо кардан ва сохтани низоми давлати дунявӣ тасдиқ кард, ки 

ҳалли масъалаҳои мазкур яке аз муҳимтарин вазифаҳои давлати дунявӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз дараҷаи ҳалли масъалаҳои гуногуни 

муносибати идеологӣ ба дунявияти «модели тоҷикӣ» – и давлати дунявӣ 

сухан гуфта, бояд таъкид кард, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гуногунандешии сиёсӣ ва идеологиро муқаррар кардааст. Идеологияи ягон 

ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ ва ҳаракат ё гурӯҳ чун идеологияи 

давлатӣ эътироф карда намешавад2. 

Эъмори давлати дунявӣ ва ҷомеаи мутамаддин таҷрибаи дуру дарози 

таърихист. Чуноне, ки дар қисматҳои аввал баён доштем таҷрибаи бунёди 

давлати дунявӣ таърихи беш аз чанд асраро соҳиб буда, нисбати минтақаҳо 

ва давлатҳои гуногун таърихи бунёди он дар тафовут қарор доранд. Дар ин 

маврид омилҳои замонӣ ва маконӣ баҳри ташаккули заминаҳои ҷомеаи 

мутамаддин3, ки шоҳсутуни аслии эъмори давлати дунявӣ ба ҳисоб меравад 

нақши муҳимро соҳиб мебошанд. Дар шарҳи масъалаи ташаккули давлати 

                                                           
1 How Indira Gandhi Used Religion As Superstitious Enabler Of Good Luck In Politics/ [Матн] / 

Электронный ресурс. URL: http://www.scoopwhoop.com/how-indira-gandhi-used-religion-

assuperstitious-enabler-of-good-luck- in-politics (дата обращения: 12.08.2019). 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]  – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 8. 
3 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. 1/ А-Н. [Текст] – Душанбе: - 

2010. – С. 894. 

http://www/
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дунявӣ дар шароити истиқлолияти сиёсӣ дарки ҳамаҷонибаи мафҳумҳои 

«давлати миллӣ», «озодии виҷдон», «иттиҳодияҳои динӣ», 

«демократикунонии ҷомеа», «давлати дунявӣ» аз аҳамият холӣ нест, зеро 

амали кардани таҷрибаи бунёдкорона дар роҳи ташаккули давлати дунявӣ 

нақши асосӣ мебозад. 

Гузариш аз идораи теократӣ ба сохти нави идораи давлатӣ, ки хосияти 

дунявӣ дошт дар шароити Тоҷикистон пас аз байн рафтани сулолаи 

Манғитиҳо ва барпо гардидани Ҳокимияти Шуравӣ ва дар натиҷа эълон 

гардидани Тоҷикистон ба сифати Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистӣ 

Тоҷикистон ба чашм мерасад.  

Давраи инкишофи дуюми сохти дунявии идораи давлатӣ баробари ба 

даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва ташаккули низоми мустақили 

миллӣ, сохтани давлати миллӣ ба назар мерасад. Нисбат ба масъалаи 

давлати миллӣ донишманди тоҷик Г.Н. Зокиров дар энсиклопедияи соҳавии 

худ «Донишномаи сиёсӣ» қайд менамояд, ки «давлати миллӣ – шакли 

сиёсии худмуайянкунии миллатҳо. Давлатҳо, ки аз тарафи миллати муайян 

дар ҳудуди муайян ташаккул ёфтааст»1. Консепсияи давлати миллиро, ки 

минбаъд дар рушди давлати дунявӣ заминаи сиёсӣ фароҳам овард 

донишманди фаронсавӣ Ж.Боден дар асараш «Шаш китоб дар бораи 

ҷумҳурӣ» ба таври сиёсӣ тавассути мафҳуми «суверенитет» асоснок 

намудааст. Ба андешаи ин донишманд давлат ҳамон амаликунандаи 

ҳокимияти олии адолатноки идоракунанда аз болои оилаҳо ва ончизеки 

таҳти назорати онҳост (дар маҷмӯъ мулк) мебошад2. Ҳамон тавре, ки киштӣ 

танҳо як чӯби бешакл аст, ё онро бе қисматҳои гуногун ба монанди 

девораҳои паҳлӯи киштӣ, қисми пеши киштӣ, думи киштӣ, сукони киштӣ, 

тасаввур карда намешавад, давлатниз бе ҳокимияти олӣ мавҷудияти худро 

нигоҳ дошта наметавонад. Яъне кишти дар шакли пурра ва давлат бо 

                                                           
1 Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. 1. [Текст] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 

2016. - Саҳ 312. 
2 Боден Ж. “Шесть книг о государстве” - главное произведение Жана Бодена [Матн] / 

[Электронный ресурс] https:// studfile.net/preview/2452046/ (дата обращения 14.10.2020). 
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ҳокимияти олӣ ва мутаҳидии халқ мавҷудияти худро нигоҳ дошта 

метавонад. 

Истиқлолияти сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа ва кишварҳо тағйироти куллиро 

ба миён меорад. Он заминаи асосии ҳалли вазифаҳои ҳаёти умумимиллӣ ва 

мубориза дар роҳи пешрафти иҷтимоии кишвар ба шумор меравад. Барои аз 

байн бурдани қафомонии сиёсӣ, иҷтимоию-иқтисодӣ аз байн бурдани ҳар 

гуна зулму истибдод, хоҳ асосҳои нажодӣ дошта бошанд, хоҳ миллию динӣ 

ва ғайраҳо, оқилона истифода бурдани захираҳои инсонӣ ва сарватҳои 

табиат, мутаносибан аз рӯи манфиатҳои кишвар ҷойгиркунонии қувваҳои 

истеҳсолкунанда ва дигар раванду падидаҳои ҷомеаи инсонӣ замина муҳайё 

менамояд. Истиқлолияти сиёсӣ имконият медиҳад, ки манфиатҳои 

шаҳрвандон ва давлат беҳтару хубтар ҳимоя карда шаванд. Яке аз 

донишмандони тоҷик М. Абдулҳақов низ истиқлолияти сиёсиро воситаи 

асосии ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва геостратегӣ медонад1. 

Ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ2 ва эъмори ҷомеаи мутамаддин ва 

давлати дунявӣ ба раванди модернизатсияи сиёсӣ3 дар Тоҷикистон 

олоқамандии ногусастанӣ дорад. Дар ҳамин асос, хосиятҳои муҳимми 

раванди модернизатсионӣ дар шароити Тоҷикистонро зикр кардан ба 

маврид аст, ки моҳиятан шароити демократикунонии замони 

истиқлолиятиро муайян мекунад. Қайд намудан зарур аст, ки гузариш аз 

ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир, аз тоталитаризм ба демократизм як 

раванди бебозгашт ва мавзӯн набуда, ҳангоми инкишоф ба ҳолатҳои 

гуногун дучор мегардад. Ташаккули низоми нави сиёсӣ дар худ принсипҳо 

ва низоми гуногунро ниҳон дорад, ки тавассути зиддиятҳои хеш зоҳир ме-

гардад. 

                                                           
1 Ниг.: Абдулҳақов М.М. Истиқлолияти сиёсӣ ҳамчун омилӣ муҳимми манфиатҳои миллии 

Тоҷикистон [Текст] / М.М. Абдулҳақов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – 2017. – №2/2. – С. 309-312. 
2 Зокиров Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ [Текст] / Г.Н.Зокиров. – Душанбе: «Деваштич», 2006. – С. 7. 
3 Модернизатсияи сиёсӣ -  Кӯшиши давлат ва системаҳои сиёсии ҷомеа, ки чандон инкишоф 

наёфтаанд ва ба ҷомеаи мутамаддин расидани онҳо. 
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Мухолифату зиддиятҳо ва муқовиматҳои гуногун боиси таназзули 

равандҳои модернизатсионӣ, монеаи онҳо ва дар баъзе ҳолатҳо бозхонди 

онҳо мегардад. Инкишофи системаҳои ҷамъиятӣ ва сиёсӣ дар фазои 

баъдишӯравӣ дар шароити имрӯза маҳз чунин ҳолатро мемонад.  

Дигаргуниҳои ҳамарофарогиранда – ин демократикунонии ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, бунёди иқтисоди бозоргонӣ, болоравии худшиносии 

миллӣ ва мустаҳкамнамоии суверенитети давлатӣ, барқарорнамоии 

фарҳанги исломӣ, бунёди системаҳои бехатарии миллӣ ва минтақавӣ, 

иштирок дар тақсимоти байналхалқии меҳнат ва равандҳои сиёсӣ - ҳуқуқӣ 

ба ҳисоб меравад. 

Демократикунонӣ ва дигаргуниҳои иқтисоди бозоргонӣ - ду ҷиҳати 

муҳимтарини раванди модернизатсионӣ на танҳо ба якдигар мусоидат 

менамоянд, балки бо дигар самтҳои дигаргунӣ дар вобастагии тарафайн 

қарор доранд1. Баррасӣ намудани равандҳои сиёсӣ дар мамлакатҳои Осиёси 

Марказӣ аз нуқтаи назари мутобиқат ё номутобиқии онҳо ба демократия 

метавонад бо принсипҳои рушдиҳандаи демократияи Р.Дал асос ёбад ки 

чунин нишон додааст: «Шаҳодати ҷалбкунандаи ғояҳои демократӣ дар 

ҷаҳони муосир далеле ба ҳисоб меравад, ки дар давлатҳои ғайридемократӣ 

сарварон режимҳои мавҷударо чун системаи гузариш тавсиф менамоянд, ки 

баъдтар ба демократия мубаддал мегардад»2. 

 Қайд намудан зарур аст, ки инкишофи раванди модернизатсия дар 

таърихи Тоҷикистон самти тулонии таърихиро дорад, ки ба дигаргуниҳои 

ҷомеаи тоҷикистонӣ таъсир мерасонад. Нуқтаи кулминатсионии чунин 

муносибат солҳои 80-ум ба ҳисоб меравад, зеро дар раванди бозсозӣ ошкор 

гардид, ки «имкониятҳои Иттифоқи Шуравӣ дар гузаронидани ислоҳот ва 

таъминнамоии инкишофи пай дар пай дар асоси сотсиализм аз байн 

                                                           
1 Даль Р. Из кн.: Контролируя ядерное оружие: демократия versus авторитаризм // 

Социально-политические науки [Текст] / Р. Даль, 1991, № 10. 
2 Там же. - 1991, № 10. 
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бардошта шуданд ва бояд барои ислоҳоти худ механизмҳои либералӣ-

демократиро иқтибос намояд»1.  

Давраи дигаргуниҳои куллиро дар Тоҷикистон, ки боиси сохтани 

низоми давлатдории дунявӣ мегардад метавон ба марҳилаҳои алоҳида ҷудо 

намуд: Солҳои 1985-1986-хусусияти асосии ин давра дар истифодабарии 

чораҳои маъмурии ислоҳоти ҷомеаи шӯравӣ таҷассум меёбад; Солҳои 1987-

1991- бо дигаргуниҳои сиёсӣ сотсиализм алоқаманд аст; ин марҳила бо 

пошхурии Иттифоқи Шуравӣ ва аз байн рафтани режими коммунистӣ 

алоқаманд аст. Дар ин давра  таркиби иҷтимоии ҷомеа дигаргун гардид. 

Гурӯҳҳо ва қувваҳое пайдо гардиданд, ки хоҳиши ворид гардидан ба ҳаёти 

сиёсиро доштанд.  

Чунин ҳолат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  бо   қабули Қонунҳо «Дар 

бораи забон» 22 июли 1989, «Оиди суверенитети давлатии Ҷумҳурии 

Советии Сотсиалистии Тоҷикистон» 24 августи 1990, «Оиди озодии виҷдон 

ва ташкилотҳои динӣ» 8 декабри 1990, «Оиди иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар 

ҶШС Тоҷикистон» 12 декабри 1990, Изҳороти Шурои Олӣ «Оиди 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 9 сентябри 1991   

сиёсигардонии ҳаёти ҷамъиятӣ оғоз гардид. Таъкид намудан зарур аст, ки 

ин хуҷҷатҳо худшиносии миллӣ, заминаи ҳуқуқии ташкилнамоӣ ва 

фаъолияти ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳоро бунёд намуданд, ки дар 

шароити ба миён омада мебоист муқобилияти ҷомеаи 

исломигардонидашуда ва давлатдории дунявиро таҷассум менамуданд.   

Лекин чунин таркиби ҳизбӣ тамоми аҳолиро фаро гирифта 

наметавонист ва дар ин ҳолат манфиати аксари одамон  ба инобат гирифта 

намешуд, ки боиси рӯовариҳо ба ғояҳои миллӣ ва миллатгароӣ мегардид. 

Дар ҳолате, ки ҷалбнамоии мардум ба ҳокимият боло нарафт ва кушиши 

иштирок дар қабули қарор ва идораи корҳои сиёсии ҷомеа зиёд нагардид, 

зарурати руйоварӣ ба модернизатсияи сиёсӣ пеш омад. 

                                                           
1 Шевцова Л. Посткоммунистическая Россия: логика развития и перспективы [Текст] / Л. 

Шевцова. - М., 1995. - С. 17. 



85 
 

Мардум, ки солҳои зиёд дар ҳайати Иттифоқи Шуравӣ умр ба сар 

мебурданд ва аз иштирок дар раванди қабули қарор ва дар ҳаёти сиёсӣ то 

андозае бегона гардида буданд дар як муддати кӯтоҳ наметавонистанд ба 

арзишҳои мухталифи сиёсӣ рӯй оранд. Умуман равандҳои модернизатсионӣ 

дар шароити Тоҷикистон дар марҳилаҳои гуногун амалӣ гардидаанд.  

Тоҷикитсон роҳи демократии инкишофро пеша намуд, ки ҳодисаи 

тасодуфӣ нест. Дар замони ҳозира аксари давлатҳои соҳибистиқлолгардида 

роҳи демократии инкишофро пеша менамоянд, зеро тартиботи демократии 

давлатдорӣ нисбат ба шаклҳои дигари режимҳои сиёсӣ бартарӣ дорад. 

Мувофиқи роҳи пешгирифтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон арзишҳои нав пайдо 

шудан гирифтанд, ки бештар ба ҷалбнамоии оммаи мардум ба иштироки 

сиёсӣ мусоидат менамуданд. 

Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон масъалаи муносибати 

арзишҳои «динӣ» ва «дунявӣ» аҳамияти диққатҷалбкунандаеро соҳиб 

гардида буд. 

Баҳси дигари арзишие, ки дар ҷомеаи мо идомаи тӯлонӣ ёфтааст, 

масъалаи ба истилоҳ «динӣ» ва «дунявӣ» мебошад. Дар ду даҳсолаи охир ин 

баҳс низ ҳам дар матбуот, ҳам дар осори илмӣ ва ҳам дар маҳфилҳои 

сиёсию фарҳангии кишвар ҳамчунон идома дошта, илова бар ин, дар доираи 

лоиҳаи чандинсолаи «Муколамаи динӣ ва дунявӣ дар Тоҷикистон»1 пайгирӣ 

мешавад. Баррасии ин мавзуъ фақат як масъалаи илмиву назарӣ набуда, ба 

таври мустақим ба фазои арзишию сиёсӣ ва суботу амнияти ҷомеаи мо дахл 

меёбад. 

Моҳияти ин баҳс дар сатҳи андеша ва ҷаҳонбинӣ дар он зоҳир мегашт, 

ки мо, зери таъсири таълимоти даврони гузашта, тамоми ҳаёт ва ҳодисаву 

падидаҳои ҷаҳонро дар зеҳни худ ба «динӣ» ва «дунявӣ» тақсим намуда, 

тамоми андеша ва фаъолияти худро дар ҳамин асос ба роҳ мемондем.  

                                                           
1 Абдуллоҳи Р. Ислом ва амнияти миллӣ дар Тоҷикистон [Текст] / Р.Абдуллоҳ. - Душанбе: 2011. 

- С. 235. 
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Баҳси чигунагии моҳияти давлатдорӣ дар равандҳои сиёсии 

Тоҷикистон собиқаи зиёд дошта, ҳанӯз соли 1991 вакилони Шурои Олии 

ҶШС Тоҷикистон ба сатҳи қонунӣ бардоштани асли дунявият дар низоми 

давлатдории кишварро зарур шуморида, 25 декабри соли 1991 дар бораи 

ворид кардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҶШСТ қонуне қабул 

намуданд, ки дар Моддаи 1 пас аз калимаи «ҳуқуқбунёд» бо калимаи 

«дунявӣ» пурра карда шавад.  

Соли 1994 ҳангоми таҳияи матни Конститутсияи навини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон масъалаи «давлати дунявӣ» бори дигар дар маркази таваҷҷӯҳи 

ҷониби ҳукумат қарор гирифта, ҳамчун яке аз муҳиммтарин аслҳои 

давлатдории муосири тоҷикон ба матни Конститутсияи нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мустаҳкам карда шуд. Аммо аз оғози ба миён омадани масъалаи 

«давлати дунявӣ» бахше аз нирӯҳои фикриву сиёсии ҷомеа бо он мухолифат 

доштанд. Хусусан, бо амиқтар гаштани бӯҳрони сиёсӣ ва ба марҳилаи 

низомӣ гузаштани низои Тоҷикистон, масъалаи сохти давлатдорӣ дар 

барномаҳои сиёсии мухолифин низ аҳаммияти вижа пайдо намуда, дар 

солҳои 1997-1998 мавқеи ҷониби ИНОТ дар масъалаи «давлати дунявӣ» боз 

ҳам сареҳ ва мушаххастар гардид. Яке аз хусусиятҳои асосии мавқеи 

роҳбарияти мухолифин дар ин давра аз он иборат буд, ки онҳо низоми 

давлатдории дунявиро ба маънои маҳдуд шудани ҳуқуқҳои гуногуни 

мусалмонон медонистанд. Ҳамин тавр, масъалаи «давлати дунявӣ» ба яке аз 

масъалаҳои усулии раванди сулҳи Тоҷикистон табдил гашт. Ҳангоме, ки 

Комиссияи оштии миллӣ ба таҳияи Лоиҳаи тағйирот ва иловаҳо ба 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт, яке аз муҳимтарин ва 

печидатарин масъалаҳои ин раванд маҳз баҳс рӯи (дунявӣ ё ғайридунявӣ) 

масъалаи «давлати дунявӣ» буд1. Дар ин масъала намояндагони ҳукумат дар 

КОМ ба ин назар буданд, ки дар Конститутсияи давлат моҳияти 

давлатдории тоҷикон ҳамчун «дунявӣ» боқӣ монда, банди аввали қонун 

                                                           
1 Зайферт А.К., Крайкемайер А. Дар бораи мувофиқати исломи сиёсӣ ва амният дар қаламрави 

САҲА [Текст] / А.К.Зайферт., А. Крайкемайер. – Душанбе: 2008. - С.118. 
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тағйир наёбад. Баррасии раванди ҳалли ин масъала нишон медиҳад, ки дар 

тӯли баҳсҳо мавқею фаҳмиши тарафҳо дар масъалаи «дунявӣ» ба тадриҷ 

таҳаввул ёфта, аз сатҳи мухолифати механикӣ ба сатҳи ҷустуҷӯи роҳҳои 

ақлонӣ ва воқеъбинонаи тафоҳум ва ҳамзистӣ гузаштааст. 

 Дар ин самт аввалин қадами ҷиддӣ аз тарафи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуд. Вай соли 1998 дар мақолаи 

«Тоҷикистон дар остонаи асри ХХ1», аз ҷумла, ба баррасии ин масъала 

пардохта, изҳор дошт, ки низоми давлатдории дунявӣ бо фаъолияти ҳизби 

сиёсии дорои характери динӣ дошта (дар ҳамон замонҳо) мухолиф нест1. Ин 

мавқеи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи таҳаввулоти баъдӣ дар 

фаҳми ин масъаларо гузошта, роҳро барои ба вуҷуд омадани фазои 

ҳамзистии ҷонибҳо боз намуд. 

Ҳамин тавр, ҷониби мухолифин низ ба тадриҷ ба мавқеи ҳамзистӣ бо 

ин навъи фаҳмиши «дунявият» наздик шуд. Лоиҳаи муштараки тағйиру 

иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҷонибҳои сулҳи 

тоҷикон онро соли 1999 дар КОМ таҳия намуда, ба раъйпурсии умумихалқӣ 

26 сентябри соли 1999 пешниҳод карданд, нишон дод, ки роҳбарияти ИНОТ 

моҳияти дунявии низоми давлатии Тоҷикистон ва тағйирнопазир будани 

онро пазируфтааст. Матни нави Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бисёр такмил ёфта, аз ҷумла, нуктаҳоеро дар бар мегирифт, ки заминаҳои 

асосии ҳуқуқию сиёсии ҳамзистии нирӯҳои дорои мафкура ва мавқеи динӣ 

ва дунявиро таъмин менамуданд. Ин нуктаҳо асосан дар моддаҳои 1, 8, 26, 

28 ва 100-уми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баён ёфтаанд2. Агар 

бандҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун бахшҳои ба 

ҳамдигар алоқаманди як низоми ҳуқуқию сиёсӣ паҳлӯи ҳам гузошта 

шаванд, маълум мегардад, ки бо ворид гаштани тағйироту иловаҳо дар 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 1999 дар воқеъ 

                                                           
1 Ниг.: Рахмонов Э.Ш. Независимость Таджикистана и возрождение нации: В 4-х томах [Текст] / 

Э.Ш. Рахмонов. - Душанбе: 2004. - С.187. 
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]  – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 1, 8, 26, 28, 

100. 
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дар Тоҷикистон фаҳмишу модели хоссаи низоми дунявии давлатдорӣ ҳосил 

гаштааст, ки он бо зарфияти васеъ, воқеъбинии ақлонӣ ва прагматизми 

сиёсии худ фарқ мекунад. Ин модели давлати дунявӣ тамоми озодиҳои 

динии шаҳрвандонро дар сатҳи конститутсионӣ кафолат медиҳад. Умуман, 

ин модел замина ва шароити зарурӣ барои ҳамзистии осудаи афкору андеша 

ва нирӯҳои сиёсии динӣ ва дунявӣ дар чорчӯби як низоми ҳуқуқию сиёсиро 

фароҳам меорад.  

Дар фазои ҷамъиятӣ ва сиёсии давлати дунявӣ эътимоди 

байниҳамдигарӣ ва ҳамзистии ғоявии ҷонибҳо имконпазир гашта, сулҳи 

тоҷикон заминаи устувори ғоявӣ гирад. Бале, бояд эътироф намуд, ки имрӯз 

ҳангоми татбиқи амалии ин модели конститутсионӣ баъзе мушкилот ва 

нофаҳмиҳо низ пеш меоянд, вале таҳқиқи мисолҳои мавҷуда нишон 

медиҳад, ки онҳо аксаран на ба худи моҳияти ин модел ва на ба худи 

меъёрҳои конститутсионӣ, балки асосан ба кифоят накардани маърифати 

ҳуқуқӣ ё сиёсии масъулони алоҳида иртибот доранд. Мутаассифона, 

гарчанде, ки худи мо мисли ҳамеша ба дастовардҳоямон чандон таваҷҷӯҳ 

надорем, вале ин таҷрибаи тоҷикон имрӯз аз тарафи бисёре аз марказҳои 

илмиву сиёсии мамлакатҳои шарқию ғарбӣ бо харҷи маблағҳои калон ба 

таври амиқ омӯхта мешавад. Маҳз чунин нуқтаи назаро Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон таъкид карда 

буданд1.  

Ҳамаи мо худ дар хотир дорем, ки бо ибтикороти Президенти 

ҷумҳуриямон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи майи соли 2009 

бузургдошти нобиғаи ислом Имоми Аъзам ҷашн гирифта шуд, ки ба 

моҳияти дунявии давлатдорӣ ва ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мухолифат надошта, баръакс, қадами бисёр ҷиддие дар татбиқи чандин 

                                                           
1 Ниг.: Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар конфронси байналмилалии илмӣ бахшида ба таҷрибаи 

сулҳофаринии тоҷикон [Матн] / Р. Эмомалӣ // Маводи конфронси байналмилалӣ бахшида ба 10-

умин солгарди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

Тоҷикистон (25-26 июни соли 2007, Душанбе, Тоҷикистон). «Раванди сулҳ дар Тоҷикистон – 

сабақҳо барои сулҳофаринии байналмилалӣ». - С. 8. 
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моддаи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан, дар татбиқи 

моддаҳои марбут ба эҳтироми фарҳангу арзишҳои миллӣ, таъмини ҳуқуқу 

озодиҳои динӣ, ваҳдату ҳамзистӣ, ҳифзи суботу амнияти миллӣ мебошад. 

Бо эъломи ин сол ва бо пеш гирифтани ин иқдоми муҳим, давлат дар воқеъ 

вазифаи миллӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, амниятӣ ва конститутсионии худро дар 

баробари мардуми худ ба ҷой овардааст, ки он як иқдоми зарурӣ ва мусбат 

буд. Илова бар ин, меъёри муайян намудани салоҳи ҷомеаи Тоҷикистон ва 

манфиатҳои милливу давлатии мо набояд маҳз назарияи китобии ин ё он 

муҳаққиқи бегона бошад, балки манфиату заруратҳои ҷомеаи мо бояд маҳз 

дар асоси манфиату заруратҳои воқеии ҷомеа муайян гарданд.  

Дар ҳамин асос раванди инкишофи бомавриди ҷомеаи демократии 

тоҷикистонӣ заминаи мустаҳкамеро барои рушди давлат ва самараноксозии 

сиёсати идораи маъмурии давлатӣ фароҳам овард.  

Ҳамин тариқ, дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон тавонист 

зиддиятҳои дохилиро бартараф намуда бо мушкилотҳои зиёд, роҳи рушди 

ҷомеаи демократӣ ва давлати дунявиро пеша гирифта шароити суботи 

сиёсиро фароҳам оварад. 

Чунин меъёри конститсионӣ ҳуқуқҳои баробарро ба намояндагони 

ғояҳои гуногун таъмин мекунад, аз он ҷумла дунявӣ, динӣ, атеистӣ ва ғайра. 

Вай бетарафии идеологии давлатро таъмин месозад, ва шиддатнокии 

эҳтимолиро дар муносибатҳои давлатӣ–динӣ аз байн мебардорад, зеро 

давлат аз мавқеи идеологӣ динӣ баромад намекунад. Дар ин вазъият давлат 

аз ташвиши идеологӣ озод мегардад, нақши он бошад дар таъмин кардани 

шароитҳои баробар барои мавҷудияти мавқеъ ва идеологияҳои гуногун 

иборат мебошад. 

Давлатҳои муосиро вобаста ба муносибати давлат бо дин ва 

иттиҳодияҳои динӣ навъҳои муносибатҳои гуногунро ихтиёр кардаанд. 

Инкишофи онҳоро дар шаклҳои гуногун ба таври зеррин дар ҷадвали №1 

нишон медиҳем: 

 Ҷадвалӣ №1. 
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№ I. ДАВЛАТҲОЕ, КИ РАСМАН ДИНИ ДАВЛАТӢ ДОРАНД 

1 Гренландия 13 Алҷазоир 25 Ҷумҳурии 

исломии Эрон 

2 Исландия 14 Либбия 26 Ҷумҳурии 

исломии 

Афғонистон 

3 Британия Кабир 15 Миср 27 Ҷумҳурии 

исломии 

Покистон 

4 Норвегия 16 Судон 28 Бангладеш 

5 Шписберген 17 Ироқ 29 Бутан 

6 Монако 18 Иордания 30 Камбоджа 

7 Лихтейнштейн 19 Израил 31 Тайланд 

8 Дания 20 Арабистони 

Саудӣ 

32 Малайзия 

9 Ватикан 21 Қатар 33 Бруней 

10 Юнон 22 АМА 34 Коста-Рика 

11 Сахараи Ғарбӣ 23 Умон 35 Салвадор 

12 Мароккаш 24 Яман   

II. ДАВЛАТҲОЕ, КИ ДАР БОРААШОН МАЪЛУМОТИ МУШАХХАС 

НЕСТ 

1 Аргентина 13 Того 25 Лесото 

2 Панама  14 Бангӣ 26 Свазиленд 

3 Гватемала 15 Эритерия 27 Андорра 

4 Гаитӣ 16 Уганда 28 Сурия 

5 Доминикан 17 Кения 29 Ливан 

6 Суринайи 18 Руанда 30 Мянма 

7 Гайана 19 Бурундӣ 31 Шриланка 

8 Мавритания 20 Мозамбик 32 Индонезия 

9 Гамбия 21 Малавӣ 33 Тимори Шарқӣ 

10 Серра-Леоне 22 Замбия 34 Гвинеяи Нав 

11 Кот-диувар 23 Зимбабве   

12 Гана 24 Мадагаскар   

III. ДАВЛАТҲОЕ, КИ ШАКЛИ ИДОРАКУНИАШОН ДУНЯВИЯНД 

1 Федератсияи Россия 32 ҶД Корея 63 Никарагуа 

2 Қазоқистон 33 ҶДХ Корея 64 Куба 

3 Қирғизистон 34 Япония 65 Венесуэла 

4 Узбкистон 35 Австралия 66 Колумбия 

5 Туркманистон 36 Муғулистон 67 Экватор 

6 Тоҷикистон 37 Финляндия 68 Бразилия 

7 Гурҷистон 38 Шветсия 69 Перу 

8 Арманистон 39 Полша 70 Боливия 
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9 Озарбойҷон 40 Руминия 71 Чилӣ 

10 Туркия 41 Молдовия 72 Парагвай 

11 Беларусия 42 Булғория 73 Уругвай 

12 Украина 43 Македония 74 Малӣ 

13 Эстония 44 Албания 75 Сенегал 

14 Латвия 45 Черногория 76 Гвинея 

15 Литва 46 Косова 77 Либерия 

16 ҶХ Хитой 47 Сербия 78 Буркино Фассо 

17 Муғулистон 48 Босния ва 

Герсоговина 

79 Бенин 

18 Венгрия 49 Хорватия 80 Нигерия 

19 Словения 50 Ирландия 81 Чад 

20 Австрия 51 Ветнам 82 Судони Ҷанубӣ 

21 Славакия 52 Лаос 83 Эфиопия 

22 Австрия 53 Тайван 84 Сомалӣ 

23 Чехия  54 Ҳиндустон 85 Танзания 

24 Шветсария 55 Непал 86 Ҷумҳурии 

демократии 

Конго 

25 Италия 56 Филиппин 87 Габон 

26 Испания 57 Тасмания 88 Камерун 

27 Португалия 58 Зеландияи 

Нав 

89 Анголла 

28 Фаронса 59 Канада 90 Намибия 

29 Белгия 60 ИМА 91 Ботсвана 

30 Германия 61 Мексика 92 Африкаи Ҷанубӣ 

31 Ҳоландия 62 Гондурас   

 

Аз байни давлатҳои мавриди назар 57 % - давлатҳои низоми дунявӣ 

дошта,  21% - давлатҳои динӣ ва 22 % давлатҳое ҳастанд, ки дунявӣ ва ё 

динӣ буданашон мушаххас нест. 

Ҳамин тариқ, инкишофи ҷомеаи муосир ва давлатҳо бо асосҳои 

либераливу демократӣ, модернистиву таҳаввулгароёна, прогресивию, 

ислоҳотталабӣ раванди инкишов ва мустаҳкам кардани давлати дунявиро 

ҷонок мегардонад. Замони муосир иконияти таърихӣ сиёсие буд, ки 

стратегияи давлати дунявӣ мушаххас гардида, масъалаҳои асосии пешомади 

инкишофи он тарҳрезӣ шавад. Масъалаҳои асосии инкишофи давлати 

дунявӣ дар шароити муосири ташаккули ҳаёти ҷамъиятӣ дар мисоли 
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кишварҳои гуногун ба таври махсус амалӣ гардонида мешаванд. 

Масъалаҳои асосии инкишофи давлати дунявӣ дар шароити муосир 

ҷиҳатҳои зеринро дар бар мегиранд: ба монанди озодии виҷдон, баробарии 

иттиҳодияҳои динӣ, низоми маълумотгирии шаҳрвандон, тарбияи 

шаҳрвандӣ (маданӣ) ва якқатор масъалаҳои дигар метавонанд бошанд. 

Таҷрибаи инкишофи давлати дунявӣ ба таври гуногун намоён 

мегардад. Тамоми давлатҳои типи демократӣ, аз давлатҳои инкишоф наёфта 

ва ру ба инкишоф сар карда, то давлатҳои ба дараҷаи инкишофи сиёсиву 

ҷамъиятӣ расида мушаххаснамоии стратегии инкишофашонро асосҳо, 

принсипҳо, меъёрҳо ва масъалаҳои ташаккули давлати дунявӣ ташкил 

медиҳад. Онҳо кушиш мекунанд ба ҳар гуна шаклгирии ифодаёбии 

ҳокимияти давлатӣ дар шакли ҳокимияти ғайридемократӣ, ки дар шароити 

муосир ҳам ин имконият ба руҳониён ва дидорон бо роҳи наздик шудан ва 

таъсир расонидан ба афкори оммавӣ васеътар аст, монеа гарданд. Асосҳои 

ташаккули давлати типи нав – давлати дунявиро мустаҳкам тарҳрезӣ 

намоянд. Хосияти динамикии ҷомеаро эътироф намуда, мавқеи дунявии 

устувори худро аз даст надиҳанд. Раванди муносибат ва таъсиррасонии 

байниҳамдигарии дин ва сиёсатро бо муқараркуниҳои санадиву ҳуқуқӣ 

танзим намоянд, ва афзалиятро ба принсипҳои муосири рушди давлат 

диҳанд. Махсусан дар Русия ягон дин ба сифати дини давлатӣ ё ҳатми 

муқарар карда нашудааст. Иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо карда шуда 

дар назди қонун баробаранд. Чунин муносибат дар ИМА, Фаронса ва 

якқатор кишварҳои дигар якранг аст. Аммо якқатор кишварҳое низ ҳастанд, 

ки вобаста ба махсусиятҳои таърихии инкишофи худ ба динҳои гуногун 

бартариятҳои муайянро додаанд ба монанди (Япония, Олмон, Италия). Дар 

ин давлатҳо ба туфайли омилҳои таърихӣ сурат гирифтааст, он боварии 

амиқи ҷомеаро ба таъсири судманди дин ба сиёсат, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ 

ва ҷамъиятӣ, одоб инъикос мекунанд. 

Масъалаҳои амалишавӣ ва инкишофи давлати дунявӣ дар ҷомеаҳои 

мусалмоннишин нишон медиҳад, ки дар давраи муайяни таърихӣ, навъи 
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мазкур метавонад рушди устувор ва пешравии иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеаро 

таъмин намояд. Намунаи чунин низоми давлатдорӣ дар Ҷумҳурии Туркия, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ҳиндустон таҳлил ва нишон дода 

шудааст. Дар шароити имрӯза мо як таҷрибаи хуби ҳамзистии 

мусолиматомези дину давлатро дар ин кишварҳо мебинем. Зерро, ки 

дунявият натанҳо динро аз байн набурд ё маҳдуд накард, балки эътибори 

онро бештар сохт. Аз ин ҷо дунявиятро навъи дурусти давлатдорӣ 

муаррифи карда метавонем. 
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БОБИ II. ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ ДАВЛАТИ ДУНЯВӢ 

ДАР ЗАМОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ 

2.1. Хусусиятҳои ташаккулёби ва рушди давлати дунявӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Шакли давлатдории дунявӣ дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷои 

хушку холӣ ба вуҷуд наомадааст. Дунявияти давлат барои  миллати тоҷик 

орзуву ормони деринаи давлатдорӣ буд. Аз солҳои охири асри ХХ дар 

Тоҷикистон вобаста ба тағйиротҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 

дар заминаи ташаккули шуури сиёсӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба миён омаданд. 

Дар ин давра Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ дар низоми навини олам мақоми хешро пайдо намуд. Айни замон 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои 

байналхалқӣ дар ҳалли масъалаҳо ва танзими муносибатҳои низоми 

муосири ҷаҳонӣ нақши назаррасеро ба худ гирифтааст. Дар низоми муосири 

ҷаҳонӣ айни замон мувофиқи нуқтаи назари таҳлилгарон зиёда аз панҷ 

ҳазор динҳо ва равияҳои гуногун ва зиёда аз 200 давлат мавҷуд аст, ки аз 

нисф зиёди онҳо давлатҳое ҳастанд, ки низоми давлатдории дунявӣ доранд. 

Хусусияти дунявӣ барои бисёре аз онҳо принсипи асосӣ ва кафили рушди 

давлати демократӣ ба ҳисоб меравад. Ба тамаддуни давлатҳои Шарқӣ 

нигариста бояд қайд намоем, ки масъалаи сохти давлати дунявӣ 

(секуляризм) барои ҷомеаҳои мусалмонӣ чизи нав ва шакли давлати 

ғайрианъанавӣ ҳисоб мешавад. Махсусан, баъди Ҷанги дуюми Ҷаҳонӣ 

вақте, ки кишварҳои исломӣ аз зери таъсири кишварҳои аврупоӣ озод 

гардиданд, масъалаи муайян намудани сохти давлатӣ пеш омад. Дар ин 

давра сохти теократии давлатро чандон ҷонибдорӣ намекарданд ва бештари 

кишварҳо сохти дунявиро мехостанд. Гурӯҳе аз давлатҳо масъалаи 

секулярикунонии давлатро то андозае ба осонӣ ҳал намуданд ва барои бархе 

аз кишварҳо масъалаи хело доманадор ва пурпечутоб гардида буд, ки баҳсу 

баррасии он то ба имрӯз ба охир нарасидааст.  
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Вобаста ба масъалаи мураккаб будани давлати дунявӣ дар ҷомеаи 

тоҷик муҳақиқон корҳои илми таҳқиқотиро кам анҷом додаанд. То ба имрӯз 

рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ дар мавзуъҳои зиёди равандҳои сиёсӣ ва 

таъсири онҳо ба давлатдории тоҷикон ҳимоя шудаанд, лекин барои рушди 

низоми давлатдории дунявӣ дар алоҳидагӣ мавриди таҳлил қарор 

нагирифтааст. Ё ин, ки ду рисолаи номзадӣ бо унвонии мавзуи мазкур 

монанд ҳимоя шудаанд, ки он ҳам дар алоқамандӣ бо равандҳои дигар 

омӯхта шудааст. Яке аз онҳо Одинаев Мирзодавлат Сатторович соли 2010 

дар мавзуи «Социально - политические основы становления 

демократического, правового, светского государство: на материалах 

Республики Таджикистан»1 ва дигаре Раҷабов Сафаралӣ дар мавзуи 

«Влияние политической культури на развитие светского государство в 

Таджикистане»2 соли 1999 ҳимоя шудаанд. Моро зарур меояд, ки дар 

ҳамбастагӣ бо омӯзиши корҳои таҳқиқотии онҳо ва дигар олимони 

доираҳои улуми сиёсӣ модели махсуси давлати дунявии тоҷикиро муайян 

намоем. 

Асосан сохтани низоми давлатдории дунявӣ ва ҷомеаи дунявӣ дар 

Тоҷикистон аз давраи пайдоиши ҳаракатҳо ва майлонҳое, ки бар зидди 

тартибот ва сохтори амирӣ ташаккул ёфта буд, оғоз меёбад. Ин майлонҳо 

ҳамчун ҷараёни иҷтимоию сиёсӣ ва адабию фарҳангӣ бо усули таблиғ ва 

ташвиқи ғояҳои хайрияти умум, адолат, илму хирад нуқсонҳои сохти 

ҷамъиятиро рафъ кардану анъанаю тарзи ҳаёт ва сиёсати онро тағйир додан 

мехостанд. Асоси инкишофи ҷомеа ва давлатро дар секуляризатсия ва ба 

эътибор гирифтани тарзи муносибатҳои муосирӣ медиданд. Ин майлонҳо 

маънавиётро омили асосӣ ва ҳалкунандаи рушду ривоҷи ҷамъият, 

бемаърифатии одамонро сабабгори иллату нуқсонҳои иҷтимоӣ 

                                                           
1 Одинаев М.С. Социально-политические основы демократического, правового, светсково 

государство: на материалах Республики Таджикистана: дис. ... канд. полит. наук [Текст] / М.С. 

Одинаев. – Душанбе: 2010. – 145 с. 
2 Раджабов С. Влияние политической культури на развитие светского государство в 

Таджикистане: автореф. дис. ... канд. полит. наук [Текст] / С. Раджабов. – Душанбе: 1999. – 35 с. 
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медонистанд. Қафомонии иқтисодию иҷтимоӣ, маданӣ, маъмурияти кӯҳнаи 

давлатӣ, қашшоқию бенавоии омма, бесаводӣ, ҳукмронии мафкураи динӣ 

дар фазои маънавӣ ва махсусан ҷаҳолати динӣ ислоҳталабонро ба ҳаракат 

оварданд. Барои ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ дар байни нерӯи пешқадам – 

унсурони демократӣ, дунявигароён ва ислоҳталабон аз як ҷониб, қувваҳои 

динӣ ва руҳониён аз ҷониби дигар муборизаи тезутунд мерафт.  

Ин мутафаккирон ҳокимонеро, ки аз зери арзишҳои дунявӣ берун 

фаъолият карда ба догмаҳои динӣ маҳдуд шуда буданд ва рӯҳониёнро, ки 

садди роҳи пешрафтро мегирифтанд, сабабгори асосии бадбахтиҳо, 

бемаърифатии омма ва мушкилиҳои ҷомеа медонистанд. Беҳтарсозии 

сифати таълиму тарбияро омили асосии аз хурофот наҷот ёфтани мардум 

медонистанд. Бинобар ин, ҷорӣ кардани маърифат, дӯстӣ, таълим додани 

донишҳои дунявӣ, ки боиси ташаккул ёфтани ҷаҳонбинии омма мегардад, 

инчунин рафоқат, барҳам додани зулму истибдод мақсаду мароми асосии 

онҳо буд.  

Ғояҳои сиёсию ҳуқуқӣ, тамаддунхоҳию ислоҳотталабии онҳо, аз 

доираи мафкураи расмии динӣ берун намебаромаданд. Вале афкори 

пешқадами муосиргароён ва ислоҳталабону онҳое, ки принсипҳои 

секуляриро барои инкишофи сиёсӣ – ҷамъиятӣ эътироф мекарданд, сарфи 

назар аз он, ки на ҳама дар амал татбиқ гардиданд, аҳамияти бузурги сиёсӣ - 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ доштанд. Аз ин рӯ, дар асоси омӯзиши масъалаҳои 

гуногун бартариятҳои майлонҳои дар иботидо ба вуҷудомадаву ба дунявӣ 

гардонии тамоми мунокибатсҳо боис мешударо чунин нишон дода 

метавонем: 

1. Ҳаракати ислоҳталабона ва дунявигароёна дар шароити 

қафомондаи низоми сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии асримиёнагӣ, бартарии 

нуфузи мафкураи динӣ ифодаи эътирози намояндагони пешқадами зиёӣ 

нисбат ба низоми мавҷуда ба вуҷуд омад. 

2. Ислоҳталабон ва муосиргароён, ки онҳоро аксаран 

маорифпарварони тоҷик мегуфтанд, барои комилан тағйир додани низоми 
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давлатдорӣ, низоми маориф, маҳдуд кардани доираи таъсири дин ва ҷорӣ 

кардани таълими илмҳои дунявӣ мубориза мебурданд. 

3. Онҳо омӯзиши илм, тарзи ҳаёт, низоми давлатию маориф, 

тамаддуни дунявиро тақозо мекарданд. 

Бо ин иқдом ба мавқеи таассуби динӣ, мафкураи динии табақаҳои 

ҳукмрон зарба зада, ба инкишофи озодандешӣ, худшиносии миллӣ, 

мустаҳкамшавии робита ва ҳамкории халқҳои тоҷик бо мардуми шимолу 

ғарб шароит мусоид фароҳам оварданд. 

Аз рӯи ҳолати баррасишаванда бармеояд, ки ҷараёни ҷадиди 

шаклгирифтаи тоҷик дар заминаи бӯҳрони шадиди сиёсию иҷтимоӣ ва 

маънавию маъдании аморати Бухоро аз як ҷониб ва аз ҷониби дигар, 

шиносоии зиёиёни маърифатхоҳи тоҷик ба тамаддуни пешрафтаи ҷаҳони 

Ғарб1 сурат мегирифт. Дар натиҷаи мушоҳидаву таҳлил ва таҷрибаандӯзии 

маданияти Ғарбӣ ва дигар тамаддунҳои пешрафтаи Шарқӣ дар онҳо 

бедории фикрӣ ба вуҷуд омада, дар муқоисаи тамаддунҳои кишварҳои 

зикргардида, бефарҳангӣ ва бемаърифатии халқи худро мушаххасан дарк 

намуда, ба тафаккури эҳёи фарҳанги аҷдодии худ фурӯ рафтаанд ва дар 

асоси ин тафаккури амиқ ва ҷараёни тамаддунхоҳӣ ва ислоҳотталабӣ ба 

амал омад. 

Фаъолони ҳаракатҳои ислоҳотӣ ва навгароён дар идораи давлатӣ ҷорӣ 

намудани тартиботи одилонаро тарғиб мекарданд, равнақи илму маърифат 

ва донишҳои дунявиро омили рушду равнақи ҷамъият медонист. Ҷаҳолату 

нодонии табақаи ҳукмрон ва таассубу хурофотпарастии уламои дин, тарзи 

кӯҳнаи  таҳсили мактабу мадрасаро танқид мекард ва ҳамаи инро сабаби 

пасмондагӣ ва ғафлатзадагии мардум меҳисобид. Аз ин рӯ вай таълими 

донишҳои илми дунявиро ба омма бартарӣ медод ва тарафдори сохтани 

сохти давлатдории дунявӣ буд2. Онҳо ба масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

                                                           
1 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. 1 [Матн] – Душанбе: 2010. – С. 

390. 
2 Ниг.: Шамсиддин Шоҳин. Куллиёт [Матн] / Ш.Шамсиддин. – Душанбе: «Адиб», 2006. – С.358-

359. 
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ривоҷи илмҳои дунявӣ, сохти давлатдории дунявӣ диққати асосӣ медиҳад. 

Асирӣ яке аз ташвиқкунандагони низоми давлатдории дунявӣ буд. Вай дар 

ин масъала илму техникаи ҷомеаҳои пешрафта, махсусан Русияро намуна 

оварда, барои аз худ намудани илмҳои дунявӣ омӯхтани забонҳои хориҷиро 

зарур мешуморад. 

Баъди ба даст овардани истиқлолияти давалатӣ 9 сентябри соли 1991 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди дигар кишварҳои собиқи Иттифоқи 

Шуравӣ барои муайян намудани роҳи ояндаи давлатдории хеш талош 

менамуд. Он замон барои муайян намудани сохти давлат андешаҳо гуногун 

мавҷуд буданд. Як гурӯҳ тарафдори бунёди давлати исломӣ ва гурӯҳи дигар 

ҷонибдори сохтани пояҳои давлати дунявӣ маҳсуб меёфтанд.  

Дар ҳоле, ки аксарияти ҳайати ҷомеаи тоҷикро диндорон ташкил 

медиҳанд, агар давлати дунявӣ ба маънои маҳдуди атеистӣ ва зиддидинӣ 

мисли давраи Шуравӣ фаҳмида шавад, дар натиҷа чунин ҳолат ба манфиати 

давлату ҷомеа шуда наметавонад. Нисбат ба ин масъала коршиносӣ тоҷик 

Абдуллоҳи Раҳнамо чунин қайд менамояд: «... агар давлати дунявӣ ба 

маънои танги атеистӣ ва зиддидинӣ фаҳмида шуда, бо доштани моҳияти 

идеологӣ хусусияти маҳдудкунандаи ҳуқуқу озодиҳои динӣ бигирад, чунин 

низом на танҳо бо ислом, балки бо худи демократия ва бо ҳама гуна ақли 

солим созгор намебошад. Аммо, модоме, ки Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба бандҳои 1, 8, 26, 28 ва 100-уми он бунёди шаклу 

фаҳми аввал ва ғайриидеологии давлати дунявиро муқаррар ва эълом 

намудааст, мусалмонони Тоҷикистон метавонанд бо он муносибати табиӣ 

дошта, дар айни ҳифзи фарҳанги исломӣ ва тарзи мусалмононаи зиндагӣ, бо 

низоми давлатӣ ҳеҷ гуна мушкилу ихтилофе надошта бошанд»1. 

Аз ҳамин давра сар карда Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати 

дунявӣ ташаккул ёфт ва новобаста аз он, ки аксарияти аҳолӣ ба дин бовар 

доранд, пайрави дини исломанд, санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки дар ҷомеа 

                                                           
1 Абдуллоҳи Раҳнамо. Ҳизби динӣ ва давлати дунявӣ [Матн] / Р. Абдуллоҳ. – Душанбе: 2008. – С. 

64. 
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қабул гардида, бо арзишҳои давлати дунявӣ мувофиқ гардонида мешуданд. 

Дар ҷомеаи мо Конститутсияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ҳуқуқу 

озодиҳои динии инсонро таъмин ва ҳифз намуда, татбиқи он сиёсати ягонаи 

давлатиро дар соҳаи озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ кафолат медиҳад. 

Зерро яке аз нишондиҳандаи муҳимми дунявияти давлат озодии виҷдон 

баромад менамояд. Баъзе аз муҳақиқон озодии виҷдонро қисми 

ҷудонашавандаи дунявият меноманд. Донишманд К.Г.Каневский дунявияти 

давлатро ҳамчун «хусусияти асосии давлат, дар мувофиқа бо он ки давлат 

холисона бо дин ва дигар низоми ҷаҳонбиниҳо рафтор менамояд ва танзими 

ҳуқуқи ҳар як шахсро дар озодии виҷдон кафолат медиҳад»1 муайян 

намудааст. Инчунин, Н.С.Матюнин. амалишавии меъёрҳои хос ба 

масъалаҳои озодии виҷдон ва ҳуқуқ ба ҷаҳонбинӣ ба сифати чораҳои 

гуногуни таъминоти истиқлолияти давлатӣ, ки яке аз хусусиятҳои муосири 

сиёсати хориҷӣ ва дохилии ташкили ҳуқуқӣ-оммавӣ мебошад нишон 

медиҳад2.  

Хусусияти асосии дунявияти Тоҷикистони пасошуравӣ ин эътирофи 

нақши созандаву бунёдии дин дар таърихи тамаддуни инсоният ва ҷойгоҳи 

ислом ҳамчун яке аз пояҳои фарҳанги миллӣ ва эътирофи нақши таърихии 

пешбарандаи он мебошад. Ин ҷо мо танҳо исломи анъанавиро гуфта 

метавонем, ки бо таълимоти мазҳаби ҳанафӣ Абӯҳанифа Нӯъмон ибни 

Собит пайванд аст. 

Яке аз ҳадафҳои аслии давлати дунявӣ ин риояи мувозинати 

манфиатҳои эътиқодмандон ва ғайри онҳо, иттиҳодияҳои динӣ ва 

институтҳои дигари ҷомеаи шаҳрвандӣ ва рӯҳонӣ, соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, 

иҷтимоӣ, иттилоотӣ ва дигарон, инчунин мувозинати манфиатҳои 

иттиҳодияҳои динӣ ва давлат мебошад. 

                                                           
1 Каневский К.Г. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации: дис. … кан. юрид. наук [Текст] / К.Г. Каневский. – М., 2004. – С.49-50. 
2 Ниг.: Матюнин Н. С. Светское государство и государственный суверенитет: теория и практика 

соотношения при реализации свободы совести и мировоззрения [Текст] / Н.С. Матюнин // 

Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: Право. – 2015. – Т.11. – Вып. 3. – С. 150. 
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Бояд гуфт, ки давлати дунявӣ ин давлатест, ки дар он мустақилият ва 

соҳибихтиёрии институтҳои давлатӣ дида мешавад. Барои ба вуҷуд 

овардани чунин шароит, фазои озод, роҳ надодан ба ҳатмигардонии 

фаъолияти ягон дин ва ҷудоии иттиҳодияҳои динӣ аз сиёсат мебошад. 

Пас, агар зери мафҳуми «давлати дунявӣ», пеш аз ҳама, низоми 

ғайритеократӣ фаҳмида шавад ва манзур аз он сарчашмаи мардумӣ доштани 

ҳокимияти сиёсӣ ва мақоми муқаддаси илоҳӣ ва дахлнопазирии шаръӣ 

надоштани роҳбари давлат бошад, пас «давлати дунявӣ» бо ислом ихтилофи 

усулӣ надошта, дар сатҳи назарию шаръӣ1 бо он созгор аст. Илова бар ин, 

агар дар сатҳи амалия «давлати дунявӣ» ба маънои давлати демократии 

ҳуқуқбунёди таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, аз ҷумла, 

таъминкунандаи ҳуқуқу озодиҳои динии онҳо ва ҳамчунин, ба маънои 

давлати ғайриидеологии фароҳамкунандаи шароити озоди рушд барои дину 

дунёи мардум фаҳмида шавад, он низ бо назарияи давлат дар ислом 

мухолифате надорад. Аз ин рӯ, дар сурати доштани ин ду шарти усулӣ, 

«давлати дунявӣ» бо ислом созгор буда, диндорон нисбати ин масъала 

ихтилофи назаре надошта ва метавонанд дар ҳамзистии осоиштаги қарор 

дошта бошанд. 

Яке аз принсипи миллияти рушди давлати дунявӣ дар Тоҷикистон ин 

густариши равобити тарафайни давлат бо давлатҳои мусалмонии Шарқ, 

тақвияти ҳамбастагии мазҳабӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад. Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ин замина бо якқатор созмонҳои динӣ минтақавӣ ба 

монандӣ Созмони Ҳамкориҳои Исломӣ, Созмони Конфронси Исломӣ, 

Бонки исломии рушд ва ғ. ҳамкориҳои судманд доранд. Ин ҳамкорӣ дар 

умури маънавӣ ва ҳифзи оромии ҷомеа ва рушди иҷтимоии давлат мусоидат 

менамояд.  

                                                           
1 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. II. [Матн]. – Душанбе: 2010. - С. 653. 
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Нисбат ба масъалаи мазкур намояндаи мактаби сиёсӣ-ҳуқуқии фаронса 

Жан Боден дар асари асосии худ «Шаш китоб оид ба ҷумҳурӣ»1 бо мақсади 

бартараф намудани душмании динӣ дар Фаронса миёни католикҳо ва 

протестантҳо усулҳои ҳамбастагии сулҳ ва бартарафи феодалиро дар асоси 

масъалаҳои конфессионалӣ таҳқиқ менамояд. Ҷустуҷӯҳои асосии аввалини 

ӯ ба самти рушди идеяҳои тоқатпазирии эътиқод, таҳаммулпазирӣ дар 

қаринаи дунявият, новобаста аз калисои давлати соҳибистиқлол равона 

шудааст. 

Дар замони муосир бо рушду ташаккули ҷаҳонбинии сиёсӣ ва шакли 

давлатдории навин шумораи кишварҳое, ки шакли давлатдории дунявиро 

ихтиёр кардаанд, зиёд шудааст. Бисёре аз онҳо дар санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии худ арзишҳои дунявиятро расмӣ гардонидаанд ва рушди босуботи 

ҷомеаро дар шакли давлатдории дунявӣ медонанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар қатори дигар кишварҳои дунё навъи давлати дунявиро ихтиёр намуда, 

онро дар моддаи 1-и Конститутсия, ки соли 19942 қабул шуда буд, возеҳу 

равшан нишон медиҳад ва тибқи муқаррароти моддаи мазкур Тоҷикистон 

давлати дунявӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар мазмуни қонуни асосӣ ягон дин 

наметавонад ҳамчун дини расмӣ (давлатӣ) ё ин ки дини ҳатмӣ дар 

Тоҷикистон баромад намояд. Ғайр аз ин, иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо 

карда шуда, дар назди қонун баробаранд.  

Нисбат ба масъалаи баробарии иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун 

донишманди рус Шмакова О.А. баромад намуда, онро яке аз шартҳои 

калидии дунявияти давлат дониста, чунин қайд менамояд: «Давлати дунявӣ 

– ин шакли институтсионалӣ-сиёсии амалигардонии муносибатҳои сиёсӣ, 

зери сохтори режими ҳуқуқии ҷудогии давлат аз иттиҳодияҳои динӣ 

асосёфта, бо нигоҳдории принсипи расмии баробарии иттиҳодияҳои динӣ ва 

                                                           
1 Боден Ж. Шесть книг о республике. 1576. История политических и правовых учений / под общ. 

ред. В.С. Нерсесянца [Текст] / Ж. Боден. – М.: Норма, 2003. – С. 186.  
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 1. 
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имконияти амалигардонии манфиатҳои динии аҳолӣ мебошад»1. Принсипи 

дунявият, пеш аз хама, дар асоси сохт ва фаъолияти дастгоҳи давлат амалӣ 

мегардад. Таркиби муҳимтарини он дунявияти органҳои ҳокимияти давлатӣ 

мебошад. Вай ҳузури талаботҳои иловагиро ба ташкил ва фаъолияти 

органҳои давлатӣ, хусусиятҳои касбӣ ва фаъолияти ғайрихизматии шахсони 

мансабдорро пешниҳод менамояд. Мундариҷаи дунявияти органҳои давлатӣ 

чунин ҷузъҳоро дар бар мегирад:  

– дунявияти ташаккули органҳои ҳокимияти давлатӣ;  

– дунявияти фаъолияти органҳои ҳокимияти давлатӣ;  

– дунявияти мақоми конститутсионӣ-ҳуқуқии шахсони салоҳиятноки 

ҳокимиятӣ давлатӣ:  

– дунявияти ахлоқи шахсони мансабдор;  

– дунявияти рамзҳои давлатӣ. 

Тавсифи дар боло нишондодашуда имконият медиҳад, ки дар бораи 

хусусияти дунявӣ доштани ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳарф занем. Характери дунявии давлат нишон медиҳад, ки ҳалли 

масъалаҳои ҳаёти давлатӣ, амалигардонии ӯҳдадориҳои органҳои давлатӣ, 

шахсони расмӣ ва муассисаҳои таълими давлатӣ дар асоси қонунҳои дунявӣ 

ва ҷаҳонбинии дунявӣ сурат мегирад. Илова бар ин принсипи дунявият 

муносибатҳои байни давлат ва иттиҳодияҳои диниро муайян намуда, ҷой ва 

нақши онҳоро дар ҳаёти ҷамъиятӣ нишон медиҳад. 

Ин ҳолат, аз рӯи бисёр омилҳо вобастагӣ дошта, анъанаҳои миллӣ, 

тарзи ҳаёти шаҳрвандон дар ҷомеа, ҳодисаҳои таърихӣ, пояҳои фарҳангӣ ва 

сиёсии давлат, андозаи муносибат миёни давлат бо иттиҳодияҳои диниро 

муқаррар менамояд. 

Варианти тоҷикии дунявият пешниҳоди дилхоҳ имтиёзро барои ягон 

идеологияи динӣ ё ғайридинӣ истисно намекунад. Ин бетарафии 

                                                           
1 Шмакова О.А. Институты религиозной правовой политики в современном светском 

государстве. Автореферат дис. … кан. юр. наук [Текст] / О.А. Шмакова. – Ростов-на-Дону, 2008. 

- С. 9.  
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принсипиалӣ дар назар дорад, ки давлат, ҷамоаи ҳуққуқбунёди шаҳрвандон, 

бе ягон ҳукмронии динӣ ё идеологии сиёсӣ фаъолияташонро ба роҳ 

мемонанд. Ҳамин тариқ, масъалаи муносибати идеологӣ ба принсипи 

дунявияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли мӯътадилро дар 

шакли инкори таъин кардани идеологияи давлатӣ ва ҳифзи бетарафии 

идеологии давлат меёбад. Вале таҳлили равандҳои сиёсии муосир дар 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ин масъала дарки амиқро ҳам дар сатҳи 

маданияти сиёсӣ ва психологии элитаи сиёсӣ, ки асосан муносибатҳои 

идеологии ҷойдоштаро нисбати масъалаи дунявият нигоҳ медорад, тақозо 

менамояд. Дур шудан аз ин нуқтаи назар дар сатҳи психологияи сиёсӣ 

метавонист мушкилиҳои нав ва мухолифатҳоро дар соҳаи муносибатҳои 

сиёсӣ пешгирӣ кунад. 

Омили дигаре, ки имкон медиҳад ба вазъиятҳои бӯҳронӣ роҳ надиҳад, 

меъёри муътадил ва ратсионалии Қонуни Асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба чунин масъалаи муҳим, чун ҷудо кардани иттиҳодияҳои динӣ аз давлат 

мебошад. Принсипи мазкур дар як қатор конститутсияҳои давлатҳои 

пасошуравӣ дар шакли мутлақи ҷудокунии иттиҳодияҳои динӣ аз давлат 

нигоҳ дошта шудааст. Вале дар раванди коркарди таркиби нави сиёсӣ-

ҳуқуқии ҷомеаи навини тоҷик бозингарони асосии сиёсӣ онро ба инобат 

гирифтанд, ки ҳолатҳои рушди давлати миллӣ андозаҳои фаҳмиши 

таносуби давлат ва динро тағйир доданд, аммо мувофиқи таносуби онҳо 

заминаи муҳим барои нигоҳ доштани ризоияти миллӣ ва томии маънавии 

давлати нави тоҷикон, ҳамчунин суботии раванди ташаккули минбаъдаи он 

мебошад. Инро ба асос гирифта, дар навъи тоҷикии давлати дунявӣ 

принсипи ҷудокунии иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ва дахолат накардан ба 

фаъолияти якдигар муқаррар шудааст.  

Таъин намудани меъёрҳои конститутсияи мазкур на танҳо дар 

танзимдароии  муносибатҳои давлат бо намояндагони диндорон аҳамияти 

муҳим дорад, балки пеш аз ҳама барои барқарор кардани ҳамкории қобили 

қабули давлат ва иттиҳодияҳои динӣ, дар ҳал намудани вазифаҳои ҷомеаи 
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муосири тоҷик, аз ҷумла дар нигоҳ доштани ризоияти миллӣ ва суботи 

сиёсӣ муҳим аст. Мисоли чунин ҳамкорӣ аъзогии намояндагони 

ташкилотҳои динӣ ва ҷамъиятҳо дар Шурои ҷамъиятии Тоҷикистон, 

ширкати рӯҳониёни ислом дар татбиқи сиёсати давлат дар чунин соҳаҳо, ба 

монанди банақшагирии оила, батартибдарории анъанаву маросимҳо, 

мубориза бо экстремизм, терроризм, радикализм, тарбияи ахлоқии насли 

наврас дар ҷомеа ва ғайра мебошад. 

Дар бобати ҳалли масъалаҳои таъмини механизмҳои сиёсӣ - ҳуқуқии 

нигоҳдорӣ ва кафолати хусусияти дунявии давлат дар «модели тоҷикӣ» 

бояд қайд кард, ки дар замони ҳозира «кафолати» ягонаи нигоҳдории он 

худи Конститутсияи Тоҷикистон баромад мекунад. Моддаи 100 таъин 

мекунад, ки хусусияти дунявии давлат бетағйир мебошад. Муқаррар 

кардани меъёри мазкур то дараҷае тағйирнопазирии дунявияти давлатро 

таъмин менамояд, вале ин бо механизмҳои мушаххаси кафолат ва ҳифзи 

дунявияти давлат мустаҳкам карда нашудааст. Дар робита бо ин дар оянда 

яке аз масъалаҳои муҳимтарин ва вазифаҳои дунявияти давлат дар 

Тоҷикистон ҷустуҷӯ ва коркарди механизмҳои ҳуқуқии демократии 

хусусияти давлати дунявӣ мебошад. Дарк кардани мубрамияти масъалаи 

мазкур ва ҷустуҷӯи роҳҳо ва механизмҳои мӯътадилии муносибатҳои давлат 

ва дин дар солҳои охир боиси давом додани раванди шабакаи васеи 

муколамаву гуфтушунидҳои нерӯҳои гуногуни ҷамъиятӣ-сиёсии 

Тоҷикистон шуданд. Дар робита бо ин, муколамаҳои давомкунанда ва 

мунтазам дар сатҳҳои гуногун бо мақсади коркарди заминаҳои идеявӣ-

назариявӣ ва механизмҳои сиёсӣ-ҳуқуқии ҳамзистии қобили қабули мавқеъ 

ва муқаддимаи дунявӣ ва динӣ дар доираи низоми сиёсӣ-ҳуқуқии ягона 

имрӯз яке аз равандҳои ояндадори сиёсӣ дар Тоҷикистон мебошад. Маҷмӯи 

ин раванди гуфтушунидҳо ва мубоҳисаҳо, ки хусусияти доимиро дар 

сатҳҳои гуногун гирифта истодааст, дар амал яке аз механизмҳои 

боэътимоди нигоҳ доштани муносибатҳои мӯътадили элементҳои дунявӣ ва 

динии ҷомеа мебошад, аз он ҷумла дар ҷанбаи сиёсӣ. Ҳамин тавр 
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институтсионалишавии лоиҳаҳои дунявӣ - сиёсии муколама, чун усул ва 

механизми нигоҳдории муносибатҳои доимӣ ва пешгирии низоъҳоро яке аз 

хусусиятҳои асосии модели тоҷикии давлати дунявӣ ҳисобидан мумкин аст. 

Дар робита бо ин давом додани омӯзиши мукаммалсозии масъалаи  мазкур 

дар Тоҷикистон на танҳо аҳамияти илмӣ-назариявӣ, балки аҳамияти сиёсӣ-

амалиро касб карда истодааст. 

Таҳлил ва ҷамъбасти раванд ва хусусиятҳои мубориза байни нерӯҳои 

сиёсӣ дар Тоҷикистони муосир дар атрофи ҷанбаҳои ғоявии ҳокимияти 

сиёсӣ ва кӯшишҳо оид ба сохтани модели хоси давлати дунявӣ дар 

Тоҷикистон имкон медиҳад, чунин хулосаҳо бароварда шавад: 

1. Мувофиқи рушди бӯҳрони сиёсӣ дар солҳои аввали мустақилияти 

Тоҷикистони пасошӯравӣ мухолифатҳои консепсияҳои дунявӣ ва динии 

ҳокимият ба масъалаи муҳим табдил ёфт ва заминаи мухолифатҳои асосии 

идеявиро ташкил доданд, ки дар маркази он масъалаи низоми давлатдории 

дунявӣ меистод. 

2. Масъалаи муносибатҳои байниҳамдигарии ислом бо принсипҳои 

дунявият яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаҳои муосири исломӣ мебошад, 

ки дараҷаи ҳалли масъалаи мазкур аз бисёр ҷиҳат устувории раванди сиёсӣ 

ва босуботиро муайян мекунад. Пешомади минбаъдаи давлати дунявӣ дар 

ҷомеаҳои бо аҳолии мусулмон бо ҳалли чунин масъалаҳои муҳимтарин, чун 

дур шудан аз нуқтаи назари идеологияи радикалӣ коркарди заминаи ғоявии 

таносуби дунявият ва диндорӣ, аз он ҷумла давлати дунявӣ ва дин, коркарди 

механизмҳои демократию ҳуқуқии кафолати давлати дунявӣ зич алоқаманд 

аст. 

3. Масъалаи муносибати идеологӣ ба принсипи дунявият дар 

Конститутсияи Тоҷикистон ҳалли мӯътадилро дар шакли инкор кардани 

муқарраркунии идеологияи давлатӣ ва ҳифзи бетарафии идеологии давлат 

меёбад. Вале масъалаи мазкур дарки амиқро дар сатҳи маданияти сиёсӣ ва 

психологияи элитаи сиёсии ҳукмрон тақозо мекунад, ки бо вуҷуди он, 
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муносибати пеш ҷойдоштаи муносибати идеологиро ба масъалаи дунявият 

нигоҳ медорад. 

4. Барқарорсозии меъёрҳои конститутсионии тағйирнопазирии 

хусусияти давлатдорӣ дар Тоҷикистон то дараҷаи муайян тағйирнопазирии 

принсипи мазкурро дар доираи конститутсия таъмин мекунад, вале он бо 

механизмҳои мушаххаси кафолат ва ҳифзи дунявияти давлатро муқаррар 

накардааст. Дар робита бо ин дар оянда яке аз масъалаҳои муҳим ва вазифаи 

давлати дунявӣ дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ ва коркарди механизмҳои 

демократию ҳуқуқии кафолати ҳифзи хусусияти дунявии давлат мебошад. 

5. Муколамаи доимо давомкунанда дар сатҳҳои гуногун бо мақсади 

коркарди заминаҳои идеявӣ-назариявӣ ва механизмҳои ҳамзистии қобили 

қабули мавқеъҳои дунявӣ ва динӣ имрӯз яке аз таркибҳои ояндадори 

раванди сиёсӣ дар Тоҷикистон мебошад. Институтсионаликунонии чунин 

муколамаро чун метод ва механизми нигоҳдории муносибатҳои мӯътадили 

давлат ва дин, яке аз хусусиятҳои аввалини модели тоҷикии давлати дунявӣ 

ҳисобидан мумкин аст. 

6. Асосноккунии назариявӣ, сохтори ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии модели 

чандирӣ ва прагматикии давлати дунявӣ яке аз қисмҳои раванди сулҳоварро 

дар Тоҷикистон ташкил мекунанд, ки танҳо дар натиҷаи таҳаввули 

бошууронаи нерӯҳои дунявӣ ва исломӣ оид ба масъалаи ҷанбаҳои ғоявии 

ҳокимияти сиёсӣ имконпазир гардид. 

7. Таҷрибаи сулҳовар дар Тоҷикистон ва раванди коркарди модели 

тоҷикии давлати дунявӣ дар шароити муосир аҳамияти калони илмӣ-

назариявӣ ва сиёсӣ-амалӣ доранд ва ҳангоми ҳалли низоъву ихтилофҳои 

дунявӣ-динӣ дар мамолики минтақаи Осиёи Марказӣ ва тамоми ҷаҳони 

ислом, ки чунин мухолифатҳо аксар вақт барои низоъҳои сиёсӣ ва бесуботӣ 

замина мегузоранд, метавонанд мавриди истифода қарор гиранд. 

Сиёсати давлат оид ба дин дар пояҳои озодии виҷдон, 

таҳаммулпазирӣ, гуногунфикрии ақидавӣ, эҳтиром ба ҳама дину оинҳо дар 

чорчӯбаи қонунҳои амалкунанда асос ёфтааст. Раванди демократӣ-
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дунявикунонии ҷомеа ва мусоидати Ҳукумати Тоҷикистон дар самти 

татбиқи амалии озодии виҷдон барои пайравии озодона аз таълимоти динӣ 

ва анҷоми маросимҳои динӣ ба шаҳрвандон барои фаъолияти диниашон 

шароити мусоид фароҳам оварданд. Аз байн рафтани идеологияи замони 

шӯравӣ, бунёди босуръати масҷиду муассисаҳои таълимии динӣ, дар ин 

замина боло рафтани нақш ва мақоми иттиҳодияҳои динӣ, афзоиши нуфузу 

эътибори шахсиятҳои динӣ боис гашт, ки таваҷҷуҳу хайрхоҳии мардум ба 

дин ва диндорӣ якбора афзоиш ёбад. Дар баробари донистани моҳияти дин 

донистани моҳияти давлат низ зарур аст. Асоси дини ислом, чун ҳар як 

дини дигар бар пояи озодӣ ва адолат мебошад ва асоси давлат низ таъмини 

озодӣ ва адолат барои ҳама аъзои ҷомеа мебошад.  

Дар шароити мавҷудияти давлати дунявӣ ва дар раванди тасдиқи 

принсипҳои дунявӣ ҳукумат ба иттиҳодияҳои динӣ ва ибодатхонаҳо имкон 

намедиҳад, ки онҳо ба вазифаҳои идеологӣ ва иттилоотии мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ ва ҳукумати маҳаллӣ таъсир расонанд. Аз ҷумла, дар 

давлати дунявӣ дар раванди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (таваллуд, 

издивоҷ, марг) муассисаҳои давлатӣ, тибқи нишондодҳои санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ машғул шуда метавонад. Масалан, мувофиқи моддаи 12 

Кодекси Оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз шартҳои асосии бастани ақди 

никоҳ «бастани аҳдномаи никоҳ ба таври ҳатмӣ»1 мебошад. Ё ин, ки 

мувофиқи моддаи 1 қисми 3 – и ҳамин кодекс «Ақди никое, ки бо расму 

оини динӣ сурат гирифтааст, эътибори қонуни надорад»2. 

Ҳангоме, ки сухан дар бораи вазъи озодии виҷдон ва эътиқод дар 

ҷомеаи тоҷик меравад, вақти баҳо додан бояд ба якчанд масъалаи асосӣ 

диққат дод. Нахуст кишварҳо ва созмонҳоеро, ки соҳибихтиёрии моро 

эътироф кардаанд ва ба сатҳу сифати озодии эътиқод дар ҷумҳуриямон баҳо 

медиҳанд бояд ба инобат гирем, ки мо ҳамагӣ таҷрибаи 29 солаи давлатдорӣ 

                                                           
1 Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 

1998, - №22. - м. 303; 2017, - №1-2. – м. 18. 
2 Ҳамон ҷо. 
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дорем. Ин роҳи тайнамудаи бисёрасраи мардуми аврупоӣ нест. Вале бо 

вуҷуди ин замони истиқлолият мувафақиятҳои назаррасро дар ин самт ба 

даст овардем. Дар тамоми муҳлати 70 - солаи ҳукмронии ҳокимияти 

Шӯравӣ дар Тоҷикистон ҳамаги 7 масҷид амал мекард, 30 нафар 

шаҳрвандони Тоҷикистон ба зиёрати хонаи Худо ба Макка рафтанд, ки 

қисме аз онҳо хизматчиёни низомӣ буданд. Дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 

ҳолати аввали соли 2018, 48 масҷиди ҷомеаи марказӣ, 326 масҷиди ҷомеъ, 

зиёда аз 3551 масҷиди панҷвақта1 ба қайд гирифта шудаанд. Инчунин 

бештар аз 110 ҳазор нафар шаҳрвандони Тоҷикистон барои зиёрати хонаи 

Худо ба Арабистони Саудӣ сафар карданд. Ғайр аз ин шумораи донишҷӯён 

ва хонандагоне, ки дар муассисаҳои динӣ таълим мегиранд хело зиёд 

мебошанд. Дар Донишгоҳи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам 

бештар аз 1 ҳазору 411 донишҷӯ ба таҳсили илмҳои динӣ фаро гирифта 

шудаанд. Ин нишондодҳо гувоҳи он аст, ки дастовардҳо дар соҳаи сиёсӣ ва 

озодиҳои динӣ дар замони истиқлолият бисёр назаррас аст. Инчунин барои 

амалинамоии арзишҳои дунявӣ дар ҷомеа фикру ақидаҳои шаҳрвандон, 

пешниҳоду талаботи қонунӣ ва қобили қабул ба назар гирифта мешавад. 

Ҳамчунин иштироки васеи шаҳрвандон дар амалисозии барномаҳои сиёсии 

давлат, ки ба инкишофи устувории ҷомеа ва дунявияти давлат равона шуда 

бошад, таъмин карда мешавад. 

Дараҷаи амалӣ шудани ҳуқуқҳои инфиродӣ ва дастаҷамъии пайравони 

динҳо ва ҷараёнҳои динӣ дар ҷумҳуриямон  назаррас аст. Дар ин самт дар 

Тоҷикистон тибқи қонун ва вобаста ба шароит тамоми имконият муҳайё 

шудааст ва шаҳрвандон озодона ҳуқуқ ва озодиҳои динии худро амалӣ 

менамоянд. Агар аз 9 миллион аҳолии Тоҷикистон, ки қариб 95 дарсадашро 

мусалмонон ташкил медиҳанд, ба 3 ҳазору 720 масҷид тақсимбандӣ кунем, 

пас ба ҳар 2 ҳазор нафар як иттиҳодияи динӣ рост меояд. Вобаста ба 

ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ бақайдгирии иттиҳодияҳои динӣ ҳоло ҳам 

                                                           
1 Ниг.: Эмомалӣ Раҳмон. Уфуқҳои истиқлол -  [Матн] /  – Душанбе, 2018. – С.319 
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дар ҷомеа идома доранд. Илова бар ин, дар кишвар намояндагони даҳҳо 

дину мазҳабҳои гуногуни динӣ озодона зиндагӣ мекунанд, ки 68 

иттиҳодияҳои динии онҳо расман сабти ном шуда, фаъолият мебаранд. 

Натиҷаҳои қиёси вазъи озодии виҷдон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

дигар кишварҳои дунё нишон дод, ки вазъият дар ин самт хуб аст. Барои 2 

ҳазор нафар як иттиҳодияи динӣ кушодан дар як давлат дар қиёс бо 

давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ баёнгари он аст, ки ҳолати таъмини озодии 

виҷдон дар сатҳи бисёр баланд қарор дорад. Дар муқоиса бо яке аз 

мамлакатҳои пешрафта ИМА қарор диҳем, мебинем, ки  расман дар 

кишвари мазкур 3,45 млн, нафар (1,1%-и аҳолӣ)  мусалмон умр ба сар 

мебаранд. Лекин барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти динии онҳо дар ҳудуди 

ИМА мутобиқи маълумотҳои оморӣ ҳамагӣ 2100 масҷид амал мекунад1. 

Яъне, барои ҳар 1700 мусалмон як масҷид боз кардаанд. Нисбат ба 

давлатҳои собиқ Иттифоқи Шуравӣ низ вазъи мо беҳтар аст. Дар мавриди 

шумораи иттиҳодияҳои динии ғайриисломӣ ҳам дар Тоҷикистон, ки давлати 

дунявӣ аст, вазъияти муносибат бо давлат беҳтар аст. 

Дар ин замина гуфтанием, ки модели давлати дунявие, ки кишвари мо 

интихоб кардааст ин модели «Баробармуқтадирӣ» аст. Дар он бо вуҷуди аз 

давлат ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ байни дину давлат ҳамкорию 

ҳамоҳангӣ, махсусан дар корҳои тарбиявӣ, маънавию ахлоқӣ ва баланд 

бардоштани рӯҳияи миллӣ-ватанхоҳӣ ва ватандӯстӣ ҳукмрон аст. Ҷомеаи 

муосирро, ки «ҷомеаи донишгаро» меноманд, интихоби модели 

ҳамоҳангшудаи давлати дунявӣ бо дин ва иттиҳодияҳои динӣ аз ҳама шакли 

бартаридоштаи давлати дунявӣ дар ҷомеа мебошад. 

Имрӯзҳо давлат кӯшиш менамояд бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ 

чунин як роҳи ҳамкориеро пайдо кунад, ки боиси оромии ҷомеа ва 

бехатарии шаҳрвандон гардад. Маҳз бо ҳамин пайванд аст, ки давлат 

комилан ба таври одилона ба ҳаракатҳои диние, ки аз хориҷа ба мо таъсир 

                                                           
1 Ниг.: Сколько мусульман и мечетей в США [Матн] / Электронный ресурс URL:https:// 

www.medium.com/@stankevichyus (дата обращения: 09.08.2019). 
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мерасонад, маҳкум менамоянд. Солҳои охир ба фазои динии кишвар ворид 

гаштани ғояву ақидаҳои ҳизбу ҳаракатҳои исломии барои муҳити динии 

Тоҷикистон нораво, ки моҳияти сиёсии таблиғотӣ доранд, сабаби дар ҷомеа 

ривоҷ ёфтани дидгоҳҳои ифротию тундравона гаштааст, ки аз ин вазъият 

бахши муайяне аз аҳли илму фарҳанг ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа изҳори 

ташвиш ва нигаронӣ менамоянд. Густариши фаъолияти ин ҷараёну 

равияҳои навпайдо, ки арзишҳои аслии мазҳабӣ ва анъанавии мардуми 

Тоҷикистонро зери шубҳа ва хатар мегузорад, боиси пеш омадани таҳдиди 

ҷиддӣ ба амнияти миллӣ ва суботу оромиши ҷомеа мегарданд, ки дар бисёр 

ҳолат ба рушди пояҳои давлати дунявӣ дар Тоҷикистон таъсири бад 

мерасонад. Бо ин мақсад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2018 Консепсияи 

сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин қабул карда шуд. 

Мувофиқ бо ин консепсия дар раванди рушди давлати дунявӣ ва 

давлатдории миллии тоҷикон ва шинохти фарҳангу ҳувияти миллии 

мардуми Тоҷикистон муайян намудани мақоми дин дар ҷомеа ва татбиқи 

самараноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин мебошад.  

Пас аз эълон гардидани истиқлолияти давлатӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фурсати таърихии эҳёи давлатдорӣ, фарҳанг ва арзишҳои 

миллии худро ба даст оварданд. Гарчанде марҳилаи таҳкими давлатдории 

мустақили миллии тоҷикон мураккаб гашт, вале имрӯз Тоҷикистон ҳамчун 

давлати мустақил ва иштирокчии комилҳуқуқи муносибатҳои 

байналмилалӣ эътирофи комил ва мақоми шоистаи худро дар ҷомеаи 

ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Ба шаҳрвандон муяссар гаштааст, ки айни ин 

марҳила масъалаҳои асосии раванди давлатсозӣ ва давлатдории худро ҳал 

намуда, ҷомеа ва давлати худро аз хатари нобудшавӣ раҳонида, бо азму 

устувории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сӯи ояндаи дурахшони худ 

ҳаракат намоянд. Дар ин роҳ яке аз муҳимтарин масъалаҳои раванди эҳёи 

давлатдории миллии тоҷикон ва шинохти фарҳангу ҳувияти миллии 

мардуми Тоҷикистон муайян намудани мақоми дин дар ҷомеа ва татбиқи 

самараноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин мебошад. 
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Бояд қайд намоем, ки яке аз мақсадҳои асосии қабули Консепсияи 

мазкур ин тавсеа ёфтани раванди ҷаҳонишавӣ, воситаҳои иттилоотӣ ва 

доман паҳн кардани мухолифати ғояву ақидаҳои гуногуни динӣ, муҳити 

динии сунатии кишвар ба дастгирии давлат эҳтиёҷ пайдо кардааст1. 

Дар ҷомеа ташаббускори ислоҳоти сиёсӣ давлат ҳисобида мешавад. 

Дар даврони истиқлолият ислоҳоти асосии идораи давлати ин низоми 

дунявияти давлат мебошад. Дар ин замина ҳокимияти сиёсӣ ҳамчун 

танзимгарӣ муносибатҳои нави ҷамъиятӣ баромад менамояд. Дар ҷомеа 

вақте сухан сари ҷудоии иттиҳодияҳои динӣ аз давлат меравад, бояд ҷудоии 

онҳо аз рукнҳои ҳукуматро низ қайд намоем. Дар ин ҳолат тағйирот маҳз аз 

системаи сиёсӣ сарчашма мегирад, аз ҷумла аз тағйир ёфтани институтҳои 

сиёсӣ, қабули Конститутсия, муайян намудани принсипҳои асосии 

инкишофи сохтори миллӣ ва давлати дунявӣ мебошад. Дар ин роҳи 

инкишоф мавқеъ ва эътибори шахсони алоҳида ё сарварони сиёсӣ хеле 

назаррас ва басо муҳим мегардад. Масъалаи роҳбарии сиёсӣ бисёр масъалаи 

ҳасос ва мураккаб ба ҳисоб меравад. Роҳбари сиёсӣ - ин шахсест, ки бо 

шарофати сифатҳои шахсӣ қобилияти таъсиррасонӣ ба рафтори сиёсӣ ва 

фаъолияти сиёсии одамонро дорад. Вақте, ки дар ҷомеа сарвар аз нуқтаи 

назари таълимотҳои динӣ муносибат намояд ё зимоми идораи давлат дар 

дасти диндор бошад, амалинамоии вазифаҳо ва ҳадафҳои аслӣ ғайриимкон 

мешавад, зеро ки онҳо тафаккури шахшудаи консервативӣ пайдо 

менамоянд. Барои дуруст ва бемонеа амалинамоии ҳадафҳои дар 

пешгузоштаи сарвар ва ҳимояи манфиатҳои гуруҳои мухталифи динӣ, 

муносибати секулярии сарвар ба масъалаҳои идоракуни муҳим мебошад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ба иҷрои вазифа шурӯъ намудани 

Президент ба вазифааш савганд ёд мекунад ва ин маросими савгандёдкунӣ 

берун аз меъёрҳои динӣ сурат мегирад, Масалан: «Ман, ҳамчун Президент 

                                                           
1 Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. 4 апрели соли 

2018, №1042 / Маводи электроннӣ. URL: http://www.mit.tj/kosepsiya. (санаи муроҷиат: 

27.06.2018). 
 

http://www.mit.tj/kosepsiya
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савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро ҳимоя 

менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат 

медиҳам, сарзамин, истиқлолияти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии 

Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба халқ содиқона хидмат менамоям»1.  

Минбаъд низ сарвари давлат дар вақти адои вазифа хуқуқи истифода аз 

маросимҳои диниро надорад. Инчунин сарвари сиёсӣ тавассути рафтор ва 

фаъолияти сиёсии худ муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад. 

Рафтори сиёсӣ дар ҷомеаи тоҷик, ки ҳамчун давлати дунявӣ дар инкишоф 

аст, хусусияти дигари ташаккулёби ва рушди давлати дунявӣ дар 

Тоҷикистон дониста мешавад. 

Дар ин замина дар давлат сиёсат аз илоҳиёт озод гашта, мазмуни 

муқаддасиятро инкор мекунад ва секулярӣ мегардад. Аммо дар ин низомниз 

марҳаллаи бешуурӣ вуҷуд дорад. Барои он, ки чунин ҳолатҳои бешуурии 

ҷомеа ба сатҳи ақаллӣ нарасад, назариётчиёни дунявигаро ва демократ 

барои бартараф намудани носозгориҳои ҷомеаи дунявӣ низоми табииро ба 

монанди: интихобот, ошкорбаёнӣ, плюрализм, тақсими ҳокимият, волоияти 

қонун ва ғайраҳо пешкаш намуданд.   

Яке аз чунин низоми табии, ки дар пешрафти ҷомеа ва рушди 

давлатдории дунявӣ нақши босазо мебозад ин интихобот аст. Интихобот дар 

раванди сиёсӣ ҳамчун маъракаи сиёсӣ аҳамияти бисёр муҳимро касб 

кардааст. Агар натиҷаи интихобот дар мақомоти ҳокимияти сиёсӣ, аз сатҳи 

омодагии қувваҳои гуногуни сиёсӣ иборат бошад аз тарафи дигар он аз 

сатҳи фаъолияти системаҳои интихоботии ҷомеа ва иштироки мардум 

вобастагии калон дорад. Интихоб ё ин ки қарорро дар ҳоле метавонем 

демократӣ ва намояндагӣ гӯем, ки агар аксарият тарафдори карда бошанд. 

Донишманди англис Эйн Маклин низ дар таҳқиқотҳои худ ба ҳамин 

масъала диққати бештар зоҳир намудааст2. Бояд қайд намоем, ки интихобот 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 67. 
2 Эйн Маклин. Современая политическая теория [Матн] / Эйн Маклин. Формы 

представительства и системы голосования. - М., 2001. – С. 254.  
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қисми таркибии раванди сиёсӣ мебошад. Ҳангоми гузаронидани интихобот 

шаҳрвандони давлат дар ҳаёти сиёсии ҷомеа фаъолона ширкат намуда, 

истиқлолияти халқӣ ва намояндагии гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоиро 

таъмин менамоянд. Дар тамоми давлатҳое, ки эъмори ҷомеаи демократиро 

пеш гирифтаанд, ҳуқуқи ба таври озод интихоб намудан ва интихоб шудан 

яке аз ҳуқуқҳои асосии шаҳрвандони давлат ба шумор меравад1. Интихобот 

механизми асосиест, ки тавассути он шахс ҳамчун манбаи ҳокимият 

имконият пайдо мекунад, ки мустақилона ба воситаи овоздиҳӣ мавқеашро 

муайян намояд. Навъҳои интихобот дар шароити муосир бениҳоят зиёд аст 

ва онҳо аз догмаҳои динӣ ори буда, радпазирии хусусияти илоҳи доштани 

роҳбариро нишон медиҳад. 

Дигар низоми табии, ки ифодакунандаи хусусияти рушди давлати 

дунявӣ дониста мешавад ин плюрализм (гуногунандешӣ) мебошад. 

Плюрализми сиёсӣ ин мавҷудияти тақсими ҳокимият, бисёрҳизбӣ, 

оппозитсияи ошкоро, шакли демократии сохтори сиёсиро тақозо менамояд. 

Таълимоти сиёсие, ки воқияти ҳокимиятро дар муборизаи озоди қувваҳои 

мухталифи сиёсӣ мебинад. Донишманди тоҷик Зокиров Г.Н. чунин қайд 

менамояд, ки «Плюрализми сиёсӣ гуногунии манфиатҳо, мақомот ва 

ташкилотҳоро дар ҷомеа ифода намуда, моҳияти онро ба таври объективӣ 

таҷассум намудани манфиатҳо, мавқеи синфҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ ташкил 

менамоянд»2. Гуногунандешӣ ба таври осоишта дар таркиби ҷомеа омезиш 

ёфтани ҷаҳонбиниҳои гуногун, мафкураи бо арзишҳои мухталиф 

омезишёфта, таҳкими ҳамгироии онҳо дар ҷомеа шуда метавонад. 

Президенти кишварамон гуногунандешии мафкуравиро яке аз шартҳои 

давлати дунявӣ дониста, онро бо ваҳдати миллӣ ва бартарияти ҳифзи 

манфиатҳои он ҷудонашаванда эътироф карда, барои ба вуҷуд овардани 

чунин фазои сиёсӣ, маънавию ахлоқӣ ва иҷтимоие, ки барои тавлиду 

                                                           
1 Муҳаммад А.Н. Сиёсатшиносӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад., М.У. Хидирзода., Х.Қ. Сафарализода., 

Душанбе: 2018. – С. 260. 
2 Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г.Н.Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. II. – Душанбе: 

2015. - С. 495. 
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густариши як мафкураи муттаҳидсозандаи ваҳдати миллӣ мусоидаткунанда 

доиммо кӯшиш менамояд. Зарурати дастёбӣ ваҳдати миллӣ1 ягона бояд аз 

ҳама гуна ихтилофи назар, гуногунандешии сиёсӣ, манфиатҳои ҳизбӣ, 

гурӯҳи ва ғайра болотар ва дахлнопазир бошад ва тавонад аҳли ҷомеаро 

муттаҳид созад.  

Яке аз хосиятҳои асосии плюрализми сиёсӣ ва рушди низоми 

давлатдории дунявиро мавҷудияти системаҳои бисёрҳизбӣ ташкил медиҳад. 

Зеро, ки дар ҷомеа мавҷудият ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсии зиёд боиси 

муборизаи шаффоф барои ба даст овардани ҳокимият шуда, нерӯҳо бо 

мақсади инкишофи ҷомеа ва ҳалли проблемаҳои гуногуни иҷтимоию 

иқтисодӣ сайъ менамоянд. Дар ҷомеаи тоҷикнишин мавҷудияти идеологияи 

ягонаи ваҳдатбахш, мафкураи ватандорӣ сарфи назар аз миллату дин, 

ҷаҳонбинию мафкураи ҳизбӣ, мақоми иҷтимоӣ бояд чунин мафкураи 

муттаҳидсозандаи ваҳдати миллию шаҳрвандӣ бошад. Президенти 

кишварамон дар яке аз суханронии телевизиониашон чунин қайд намуда 

буданд, ки «Ваҳдат дар сурате бегазанду абадӣ мемонад, ки ҳар як 

шаҳрванди кишвар манфиати милливу давлатиро аз ҳама манфиатҳои дигар 

боло гузорад, барои иттиҳоду ягонагии ҷомеа талош намояд, ба қадри 

сарзамини аҷдодии хеш расад ва онро чун модари худ азизу муқаддас 

шуморад»2. 

 Яке аз хусусиятҳои дигар ва муҳимми рушди давлати муосир ва 

ҷомеаи дунявиро ғояи парламентаризм3 ташкил медиҳад, ки ифодаи воқеии 

худро дар низоми сиёсию ҳуқуқии кишварҳои демократию дунявии замони 

имрӯза меёбад. Ба ибораи дигар, парламентаризм дар муҳити мушаххаси 

иҷтимоӣ ҳамчун марҳалаи табиии инкишофи давлат ва нишондиҳандаи 

дунявият ва демократия ба  миён омада  метавонад. Ин гуфтаҳоро таҷрибаи 

                                                           
1 Муҳаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсӣ [Матн] / А.Н. Муҳаммад. – Душанбе: Эр-граф, 

2016. - С. 52. 
2 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи ваҳдати миллӣ 

[Матн] / Маводи электроннӣ http:// www.president.tj/node/15631 (санаи муроҷиат: 02.12.2018). 
3 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г.Н.Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. II. – 

Душанбе: «Адалеб-Р», 2015. – С. 480. 
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ҷаҳонӣ собит мекунад. Бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ 

имкониятҳои баамалбарории ҳам сиёсати хориҷӣ ва ҳам сиёсати дохилии 

Тоҷикистон дар сатҳи нисбатан нав фароҳам омад. Ин ҳолат ҳамзамон боис 

гардид, ки мақомоти қонунгузории кишвар – Парламенти ҷумҳурӣ 

фаъолияти худро дар заминаи меъёрҳову принсипҳои нави аз тарафи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ эътирофшуда ба монанди давлати дунявӣ, бо арзишҳои дунявӣ ба 

роҳ монад. Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоди устувори ҳуқуқии 

фаъолияти парламенти миллӣ, чӣ дар сатҳи дохилӣ ва чӣ дар миқёси 

байналхалқӣ, заминагузорӣ шудааст. Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки айни 

замон низоми фаъолияти мақомоти олии қонунгузории кишвар мазмунан ва 

моҳиятан мукаммал гардидааст. 

Парламентаризм имкон медиҳад, ки шаҳрвандон фаъолияти сиёсии 

худро баланд бардоранд ва самаранокии онро дар таҷрибаи ҳаёти худ ҳис 

кунад. Парламентаризм дар адабиёти гуногуни илмӣ ва луғатномаҳо ҳар 

гуна маънидод шудааст. Дар «Луғати мухтасари сиёсӣ» нисбат ба мафҳуми 

мазкур чунин омадааст: «Парламентаризм – системаи сохтори буржуазии 

давлат мебошад, ки аз абсолютизми феодалӣ бо доштани мақомоти олии 

қонунгузорӣ - парламент – фарқ мекунад. Шаклҳои асосии парламентаризм 

монархияи конститутсионӣ ва ҷумҳурии буржуазии парламентӣ мебошад»1. 

Аз ин таъриф чунин бармеояд, ки парламентаризм дар замони Шӯравӣ 

ифодаи воқеӣ ва мусбати худро наёфта буд, зеро сиёсати он давра ва 

идеологияи ҳукмрон ин гуна падидаҳоро бардошт карда наметавонист. 

 Имрӯз ҷомеаи ҷаҳони бунёди ҷомеаи шаҳрвандиро2 яке аз ҳадафҳои 

асосии рушди давлати дунявӣ ва раванди демократикунонӣ ҳисобида, 

меъёри демократӣ ва дунявӣ будан ё набудани ҷомеаро ба сатҳи инкишофи 

ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста медонанд. 

                                                           
1 Ирхин Ю.В. Политология [Текст] / Ю.В. Ирхин., В.Д. Зотов, Л.В. Зотова.  – М.: Юрист, 1999. – 

С. 491. 
2 Ниг.: Новейший политологический словарь [Текст] / авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, 

К. В. Филиппов. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — С. 74.  
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 Сатҳи инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ бошад ба ташаккул ва рушду 

нумӯи ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигари ҷамъиятӣ вобастагӣ дорад. 

Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, дигар хусусияти ташаккулёби ва рушди давлати 

дунявиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад. Ҳизбҳои сиёсӣ дар 

Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаҳои 6, 8, 

17, 25, 28, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» 

(23.05.1998, №643), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» (12.05.2007, №258) ва дигар санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии Тоҷикистон амал менамоянд. Тоҷикистон, ки ҳамчун давлати 

дунявӣ ташаккул ёфта истодааст мувофиқ ба моддаи 8 – и Конститутсия 

ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқ ба конститутсия ва қонунҳо таъсис ёфта, таъсиси 

ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динӣ дошта манъ карда шудааст1. Маъқул  

донистан ва эҳтироми гуногунрангии анъанаҳои табақаҳои  иҷтимоӣ,  ғоявӣ, 

ахлоқӣ,  мазҳабии гурӯҳҳо, фаъолияти кушоди  сиёсии одамон ва иштироки 

шаҳрвандон дар қабули қарорҳои муҳимми сиёсӣ таҷасумкунандаи 

гуногунандеши дар ҷомеаи дунявӣ ва демократӣ мебошад. Таҷрибаи 

таърихӣ нишон медиҳад, ки фаъолияти системаи бисёрҳизбӣ дар давлатҳое 

ташаккул меёбад, ки дар он ҷо шаклҳои гуногуни моликият ва 

гуногунандешӣ зиёдтар инкишоф ёфтааст. Раванди инкишофи ҳизбҳои 

сиёсӣ дар Тоҷикистон аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳоло заминаҳои моддию 

маънавӣ ва сиёсию ҳуқуқӣ барои пайдоиши ҳизбҳои сиёсӣ ва ташаккул 

додани онҳо дар ҷомеа вуҷуд дорад. 

Ҳамин тавр, институтсионализатсияи лоиҳаҳои низоми дунявӣ - сиёсии 

муколама ҳамчун усул ва механизми нигоҳдории муносибатҳои доимӣ ва 

пешгирии низоъҳо яке аз хусусиятҳои асосии модели давлати дунявии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар робита бо ин давом додани 

омӯзиши мукаммалсозии масъалаи мазкур дар Тоҷикистон на танҳо 

                                                           
1 Ниг.: Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 8. 
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муҳимияти илмӣ - назариявӣ, балки аҳамияти сиёсӣ-амалиро касб карда 

истодааст. 

Андешаҳои қисмати мазкуро таҳлил намуда хусусиятҳои асосии 

ташаккули низоми давлатдории дунявиро дар Тоҷикистон чунин нишон 

дода метавонем. 

Намунаи тоҷикии дунявият пешниҳоди дилхоҳ имтиёзро барои ягон 

идеологияи динӣ ё ғайридинӣ истисно намекунад. Ин бетарафии 

принсипиалӣ дар назар дорад, ки давлат, ҷамоаҳои гуногун, махсусан 

ҳокимияти давлатӣ, бе таъсири таълимотҳои динӣ ё ягон навъи идеологияи 

расмӣ инкишоф меёбанд. Ҳамин тариқ, масъалаи муносибати идеологӣ ба 

принсипи дунявияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли мӯътадилро дар шакли 

инкори таъин кардани идеологияи давлатӣ ва ҳифзи бетарафии идеологии 

давлат меёбад. Вале таҳлили равандҳои сиёсии муосир дар Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки ин масъала дарки амиқро ҳам дар сатҳи маданияти сиёсӣ 

ва психологии элитаи сиёсӣ, ки асосан муносибатҳои идеологии 

ҷойдоштаро нисбати масъалаи дунявият нигоҳ медорад, тақозо менамояд. 

Дур шудан аз ин нуқтаи назар дар сатҳи психологияи сиёсӣ (шакли махсуси 

шуури сиёсӣ буда, дар муносибати одамон ба раванду ҳодисаҳои гуногуни 

ҷамъиятӣ таҷассум мегардад)1 метавонад мушкилиҳои нав ва 

мухолифатҳоро дар соҳаи муносибатҳои давлатӣ-динӣ пешгирӣ кунад. 

Омили дигаре, ки имкон медиҳад ба вазъиятҳои бӯҳронӣ роҳ надиҳад, 

меъёри муътадил ва ратсионалии Қонуни Асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба чунин масъалаи муҳим, чун озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ 

инчунин ҷудо кардани иттиҳодияҳои динӣ аз давлат мебошад. Принсипи 

мазкур дар як қатор конститутсияҳои давлатҳои пасошуравӣ дар шакли 

комили ҷудокунии иттиҳодияҳои динӣ аз давлат нигоҳ дошта шудааст. Вале 

дар раванди коркарди таркиби нави сиёсӣ-ҳуқуқии ҷомеаи навини тоҷик 

бозингарони асосии сиёсӣ онро ба инобат гирифтанд, ки ҳолатҳои рушди 

                                                           
1 Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. II. – Душанбе: 

«Адалеб-Р», 2015. – С. 525. 
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давлати миллӣ параметрҳои фаҳмиши таносуби давлат ва динро тағйир 

доданд, аммо мувофиқии таносубии онҳо «заминаи муҳим барои нигоҳ 

доштани ризоияти миллӣ ва томии маънавии давлати нави тоҷикон, 

ҳамчунин суботии раванди ташаккули минбаъдаи он мебошад». Инро ба 

асос гирифта, дар модели тоҷикии давлати дунявӣ принсипи ҷудокунии дин 

аз давлат дар шакли бештар прагматикӣ, васеъ ва мӯътадилӣ ҷудокунии 

«иттиҳодияҳои динӣ аз давлат» муқаррар шудааст.  

Таъин намудани меъёрҳои конститутсионии мазкур на танҳо дар ба 

танзимдароии  муносибатҳои давлат бо намояндагони диндорон аҳамияти 

муҳим дорад, балки пеш аз ҳама барои барқарор кардани ҳамкории қобили 

қабули давлат ва ташкилотҳои динӣ дар ҳал намудани вазифаҳои ҷомеаи 

муосири тоҷик, аз ҷумла дар нигоҳ доштани ризоияти миллӣ ва босуботӣ 

муҳим аст. Мисоли чунин ҳамкорӣ аъзогии намояндагони иттиҳодияҳои 

динӣ ва ҷамъиятҳо дар Шурои ҷамъиятии Тоҷикистон, ширкати рӯҳониёни 

динӣ дар татбиқи сиёсати давлат дар чунин соҳаҳо, ба монанди 

банақшагирии оила, батартибдарории анъанаву маросимҳо, мубориза бо 

экстремизм, радикализм ва ғайра мебошад. 

Дар бобати ҳалли масъалаҳои таъмини механизмҳои сиёсӣ-ҳуқуқии 

нигоҳдорӣ ва кафолат хусусияти дунявии давлат дар «модели тоҷикӣ» бояд 

қайд кард, ки дар замони ҳозира «кафолати» ягонаи нигоҳдории он худи 

Конститутсияи Тоҷикистон баромад мекунад. Моддаи 100 таъин мекунад, 

ки хусусияти дунявии давлат бетағйир мебошад. Муқаррар кардани меъёри 

конститутсионии мазкур то дараҷае тағйирнопазирии дунявияти давлатро 

таъмин менамояд, вале ин бо механизмҳои мушаххаси кафолат ва ҳифзи 

дунявияти давлат мустаҳкам карда нашудааст. Дар робита бо ин дар оянда 

яке аз масъалаҳои муҳимтарини низоми давлатдории дунявӣ дар 

Тоҷикистон ҷустуҷӯ ва коркарди механизмҳои ҳуқуқии демократии 

хусусияти давлати дунявӣ мебошад.  

Ҳамин тариқ, хусусияти ташаккулёбӣ ва рушди давлати дунявиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъбасти раванд ва хусусиятҳои мубориза байни 
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нерӯҳои сиёсӣ гуногунро дар ҷомеа таҳлил намуда ба хулосаҳои зерин 

омадан мумкин аст: 

1. Мувофиқи рушди бӯҳрони сиёсӣ дар солҳои аввали мустақилияти 

Тоҷикистони пасошӯравӣ мухолифатҳои консепсияҳои дунявӣ ва динии 

ҳокимият ба ҷои аввал баромаданд ва заминаи мухолифатҳои асосии 

идеявиро ташкил доданд, ки дар маркази он масъалаи «давлати дунявӣ» 

меистод. 

2. Масъалаи муносибатҳои байниҳамдигарии ислом бо давлати дунявӣ 

яке аз масъалаҳои муҳимми ҷомеаҳои муосири исломӣ мебошад, ки дараҷаи 

ҳалли масъалаи мазкур аз бисёр ҷиҳат устувории раванди сиёсӣ ва 

босуботиро муайян мекунад. Пешомади минбаъдаи давлати дунявӣ дар 

ҷомеаҳои бо аҳолии мусулмон бо ҳалӣ чунин масъалаҳои муҳимтарин, чун 

дур шудан аз нуқтаи назари радикалӣ - идеологӣ, коркарди заминаи ғоявии 

таносуби дунявият ва диндорӣ, аз он ҷумла давлати дунявӣ ва дин, коркарди 

механизмҳои демократию ҳуқуқии кафолати давлати дунявӣ зич алоқаманд 

аст. 

3. Масъалаи муносибати идеологӣ ба принсипи дунявият дар 

Конститутсияи Тоҷикистон ҳалли мӯътадилро дар шакли инкор кардани 

муқарраркунии идеологияи давлатӣ ва ҳифзи бетарафии идеологии давлат 

меёбад. Вале масъалаи мазкур дарки амиқро дар сатҳи маданияти сиёсӣ ва 

психологияи элитаи сиёсии ҳукмрон тақозо мекунад, ки бо вуҷуди он, 

муносибати пеш ҷойдоштаи муносибати идеологиро ба масъалаи дунявият 

нигоҳ медорад. 

4. Барқарорсозии меъёрҳои конститутсионии тағйирнопазирии 

хусусияти давлатдорӣ дар Тоҷикистон то дараҷаи муайян тағйирнопазирии 

принсипи мазкурро дар доираи конститутсия таъмин мекунад, он бо 

механизмҳои мушаххаси кафолат ва ҳифзи дунявиятӣ давлатро муқаррар 

кардааст. Дар Конститутсия ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқи Тоҷикистон 

принсипҳои дунявияти давлат мушаххас шудааст. 
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5. Муколамаи доимо давомкунанда дар сатҳҳои гуногун бо мақсади 

коркарди заминаҳои идеявӣ-назариявӣ ва механизмҳои ҳамзистии қобили 

қабули мавқеъҳои дунявӣ ва динӣ имрӯз яке аз таркибҳои ояндадори 

раванди сиёсӣ дар Тоҷикистон мебошад. Институтсионаликунонии чунин 

муколамаро чун метод ва механизми нигоҳдории муносибатҳои мӯътадили 

давлат ва дин, яке аз хусусиятҳои аввалини модели тоҷикии давлати дунявӣ 

ҳисобидан мумкин аст. 

6. Асосноккунии назариявӣ, сохтори ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии модели 

чандирӣ ва прагматикии давлати дунявӣ яке аз қисмҳои раванди сулҳоварро 

дар Тоҷикистон ташкил мекунанд, ки танҳо дар натиҷаи таҳаввули 

бошууронаи нерӯҳои дунявӣ ва динӣ оид ба масъалаи ҷанбаҳои ғоявии 

ҳокимияти сиёсӣ имконпазир гардид ва барои сохтани пояҳои давлати 

дунявӣ заминаҳо фароҳам оварданд. 

7. Таҷрибаи сулҳовар дар Тоҷикистон ва раванди коркарди модели 

тоҷикии давлати дунявӣ дар шароити муосир аҳамияти калони илмӣ-

назариявӣ ва сиёсӣ-амалӣ доранд ва ҳангоми ҳалли низоъву ихтилофҳои 

дунявӣ-динӣ дар мамолики минтақаи Осиёи Марказӣ ва тамоми ҷаҳони 

ислом, ки чунин мухолифатҳо аксар вақт барои низоъҳои сиёсӣ ва бесуботӣ 

замина мегузоранд, метавонанд мавриди истифода қарор гиранд. 

 

2.2. Заминаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ташаккули давлати дунявӣ дар 

шароити соҳибистиқлолии Тоҷикистон 

Ҳаёти сиёсии инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки муддати садсола 

мешавад идома дорад таъсирашро дар ҷомеаҳои гуногун мерасонад. Ин 

вазъият суръати дигаргуниҳои сиёсӣ-иҷтимоиро баланд гардонидааст. 

Махсусан, дар сатҳи давлатдорӣ, рушди давлати дунявӣ мебошад. Дар 

чунин шароит фароҳам овардани заминаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ташаккули 

давлати дунявӣ дар шароити Тоҷикистон бисёр муҳим ба назар мерасад.  

Заминаҳои нахустини рушди давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз даврони ҳокимияти Шуравӣ маншаъ мегирад. Иттифоқи 
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Шуравӣ ин нахустин навъи сохти давлатдорие буд, ки мардуми тоҷикро аз 

ҷаҳолат, хурофотпарастӣ, догмаҳои динӣ, бенизомӣ, беҳокимиятӣ, 

бесарусомониҳо ва аз шакли бади идоракунии “амирӣ” бароварда, дар як 

системаи мукаммали ҷамъиятӣ бо арзишҳои сотсиализм ворид намуд, ки ин 

заминаи муҳимми ташаккули арзишҳои дунявият (секуляризм), озодии 

виҷдон дар ҷомеаи тоҷик гашт. Нахустин бор принсипи дунявият дар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии Иттифоқи Шуравӣ сабт гардида буд, ки баъдан 

ин принсипҳо ба раванди идораи давлатӣ таъсири бисёр ҷиддӣ расонид. 

Бояд қайд кард, ки аввалин ҳуҷҷати асосии батанзимдароварандаи 

масъалаҳои дунявият ин соли 1918 қабули «Декрет дар бораи ҷудо кардани 

калисо аз давлат ва мактабҳо аз калисо» буд1. Тибқи он дин ҳамчун муҳити 

муносибатҳои шахсию хусусӣ аз давлат ҷудо буда, байни он ва давлат, ки 

бар пояи идеологияи моҳиятан материалистию атеистӣ устувор буд, ҳеҷ 

гуна муносибати созандае вуҷуд надошт ва бо идеологияи динӣ ҳамчун 

мухолифи дараҷаи аввали идеологияи коммунистӣ муборизаву зиддияти 

оштинопазир ба вуҷуд омад. 

Дар ҳуҷҷати мазкур дин комилан аз давлат ҷудо буда, дар ҳеҷ умури 

давлатдорӣ бо иттиҳодияҳои динӣ ҳамкорӣ надошт. Дин ҳамчун 

боқимондаи даврони гузаштаи ба идеалҳои ҷомеаи коммунистӣ бегона бояд 

аз байн бурда мешуд ва ҷои онро ҷаҳонбинии материалистию атеистӣ 

мегирифт. Дар баробари ин таъқиб, ҳабс ва табъиди рӯшанфикрон ва 

зиёиёни динӣ то солҳои сиюми асри ХХ идома кард. Инчунин барои аз байн 

бурдани дин давлат ниҳодҳои гуногуни идологӣ, сиёсию маъмурӣ ва роҳҳои 

гуногун ташаккул дода буд. Чунончӣ, «Иттиҳоди атеистони ҷанговар» бо 

нашрияи «Бехудоён», «Илм ва дин», «Ҷамъияти дониш», «Хонаҳои атеизм» 

дар якҷоягӣ бо шуъбаҳои идеология ва таблиғоти ҳизбӣ фаъолияти худро 

амалӣ менамуданд. Ғайр аз ин, дин ҳамчун унсури иртиҷоӣ ва «афъюни 

халқ», идеологияи синфҳои ҳукмрон барои дар итоати худ нигоҳ доштани 

                                                           
1  Декрет дар бораи ҷудо кардани калисо аз давлат ва мактабҳо аз калисо соли 1918 [Матн] / 

Маводи электроннӣ URL:http/ www.pravoslavie.ru/110393.html (санаи муроҷиат: 19.01.2019). 

http/%20www.pravoslavie.ru/110393.html


122 
 

коргару деҳқон муаррифӣ мегардид. Ҳолати дигари арзёбии дин ҳамчун 

боқимондаи даврони феодалӣ ва ташкили муборизаи шадиди сиёсию 

идеологӣ ва кӯшиши аз тариқи таблиғоти зиддидинии атеистӣ аз байн 

бурдани он буд. Динро ҳамчун инъикоси хаёлии олами воқеӣ, Худоро 

ҳамчун моҳияти бегонашудаи худи инсон, яъне воқеан инкори вуҷуди 

Худованд берун аз зеҳни инсони диндор буд. Ҷилавгирӣ ва маҳдуд кардани 

иҷрои маросимҳои динӣ ва ғ. амали мешуданд. 

Дар баробари ин дигар ҳолатҳои муносибати давлат бо дин ва 

иттиҳодияҳои диниро нишон дода метавонем. Ба монанди: мамнӯъ будани 

чопу нашри озоди китобҳои динӣ, ҳатто дастёби ба тарҷумаи русии 

сарчашмаҳои динӣ; манъ будани баргузории озодонаи маросимҳои 

гуногуни динӣ ва ғ; мақоми расмию давлатӣ ва рӯзи истироҳатӣ надоштани 

идҳои асосии динӣ; шумораи ками зиёраткунандагони хонаи Худо; 

набудани ҳеҷ гуна мактабу мадрасаҳои динии озод дар кишвари мо, ҳатто 

дар назди масҷидҳо; баста шудани аксари масҷидҳо ва ба анборҳо табдил 

шудани ҳамаи онҳо; мавҷуд набудани масҷидсозӣ дар тамоми даврони 

Иттифоқи Шуравӣ; вуҷуд надоштани ҳеҷ гуна барномаи радиоӣ ва 

телевизионии динӣ, ҳатто дар рӯзҳои маросимҳо ва идҳои мазҳабӣ, масалан, 

дар моҳи шарифи рамазон ва қурбон ё баръакс пурзӯр шудани таблиғоти 

зиддидинӣ дар ин рӯзҳо; дар тамоми донишкадаҳои олӣ ҳатмӣ будани 

таълими атеизм, фанни атеизми илмӣ ва мавҷудияти кафедраҳои он; ҷалб 

нашудани калисо ва ташкилотҳои динӣ ба ҳеҷ умури давлатӣ, ҳатто 

барканор доштани онҳо аз тарбияи маънавию ахлоқии шаҳрвандон; комилан 

мамнӯъ будани иҷрои ҳар гуна маросими динӣ барои намояндагони ҳизби 

ҳукмрон, алалхусус онҳое, ки мақомҳои роҳбарӣ доштанд; иттиҳодияҳои 

динӣ ҳуқуқи юридикӣ ҷиҳати фаъолиятҳои иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва 

соҳибмоликиятӣ надоштанд; маҳрум будан аз ҳуқуқи чопи интишори 

китобҳои динӣ ва нашрияҳои динӣ; ҳуқуқи бунёди мадрасаву донишкадаҳои 

динӣ, ҳатто китобхонаро низ надоштанд; ҳамаи ин хусусиятҳои хоси 

муносибати давлат бо дин дар даврони Шуравӣ буд, ки аксари онҳо баъди 
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ба даст овардани истиқлолият комилан мавқеи худро тағйир доданд ё 

ҷойгоҳи худро пайдо карданд. 

Санади дигари меъёрию ҳуқуқии батанзимдарорандаи этиқоди динӣ 

дар ҳамон давра Конститутсияи соли 1925 қабулшуда мебошад. Мувофиқи 

муқаррароти он озодии виҷдон ба таври қонунӣ муқаррар карда шуд, вале 

мутобиқи тағйиротҳои воридкарда ба моддаи 4 Конститутсия дар Анҷумани 

ХIV Умумироссиягӣ 18 майи соли 1929 озодии тарғиботи динӣ дар ҷомеа 

бекор карда шуд. Баъд аз ин тарғиботи зиддидинӣ эътироф карда мешуд. 

Меъёри конститутсионии мазкур дар Конститутсияи ИҶШС соли 19361 

нигоҳ дошта шуд ва дар дигар кишварҳои Иттифоқи Шуравӣ амалӣ мешуд.  

 Меъёрҳои конститутсионии ишорагардида дар робита бо санадҳои 

ҳуқуқии қаблан қабулшудаи Кумитаи Иҷроияи Марказии Умумироссиягӣ ва 

Шурои Комиссарони Халқ (Декрети Кумитаи Иҷроияи Марказии 

Умумироссиягӣ «Дар бораи тартиби мусодира кардани сарватҳои калисо, ки 

дар истифодабарии гурӯҳи диндоронанд» аз 23 феврали соли 1923, Қарори 

Кумитаи Иҷроияи Марказии Умумироссиягӣ ва Шурои Комиссарони Халқи 

Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Федератсияи Россия “Дар бораи 

иттиҳодияҳои динӣ” аз 8 апрели соли 1929)2 нишон медоданд, ки ҳокимияти 

давлатӣ фаъолияти мазҳабии иттиҳодияҳои ҷамъиятиро танҳо дар доираи 

ибодатхонаҳо маҳдуд мекард ва ба ҳамин роҳ ҳамаи усулҳои тарғиботи 

динӣ ва паҳнкунии таълимоти динӣ пешгирӣ карда мешуд. 

Дар Конститутсияҳои қабулшудаи Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон, ки сарчашмаи асосиашон санадҳои қаблан овардашудааст, 

хусусияти дунявии давлат ба таври расмӣ ба атеистӣ наздик буд (солҳои 

1931, 1935, 1978). Бо ҳамин восита ҳокимият дар ҷомеа тарғиботи ҳама гуна 

динро фаъолияти (ба ғайр аз хондани намоз ва ҷаноза) дар миёни мардум 

манъ кард. Ин аз бисёр ҷиҳат мардумро аз фишори дағалонаи тарғиби динӣ 

                                                           
1 Конституция СССР. VIII съездом Советов Союза ССР [Текст]. 5 декабря 1936 г. 
2 Ниг.: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных обединениях» 8 апреля 1929 г 

[Матн] / Электронный ресурс. URL: https: //  

www.1000dokumente.de/?c=document_ru&document=0007 (дата обращения: 12.08.2019.). 

http://https:%20/%20%20www.1000dokumente.de/?c=document_ru&document=0007
http://https:%20/%20%20www.1000dokumente.de/?c=document_ru&document=0007


124 
 

аз ҷониби рӯҳониёни ҳамондавраина озод намуд. Дар ҷомеа озодии виҷдон 

бо мурури замон дар миёни мардум дар сатҳи бисёр хуб амалӣ шуд. 

 Бо қабули Конститутсияи нави Иттифоқи Шуравӣ дар соли 19771 ва 

Конститутсияи Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон дар соли 

1978, принсипҳои конститутсионии танзимкунандаи озодии динии 

шаҳрвандон умуман тағйир наёфтанд, истилоҳи «тарғиботи зиддидинӣ» ба 

истилоҳи «тарғиботи атеистӣ» иваз карда шуд (моддаи 52 Конститутсияи 

ИҶШС соли 1977)2. 

Дигаргуниҳои воқеӣ дар сиёсати давлат нисбати озодии дин ва озодии 

виҷдон, принсипи дунявияти давлат дар давраи Шуравӣ дар замони 

«бозсозӣ»3 ва «ошкорбаёнӣ» аз соли 1985 оғоз ёфт. Даврони бозсозӣ барои 

хубтару беҳтар ташаккул ёфтани принсипҳои давлати дунявӣ дар ҷомеаи 

тоҷик ва пасошӯравӣ шароити мусоид фароҳам овард. 

Дар солҳои охири мавҷудияти Иттифоқи Шуравӣ дар ҷомеаи тоҷик 

аллакай озодии виҷдон ва фаъолияти озоди иттиҳодияҳои динӣ меъёри 

ҳуқуқӣ-сиёсиро ба худ гирифт. Гуфта метавонем, ки ин раванд аз давраи 

қабули Қонун «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» аз 1 

октябри соли 1990 таҳти рақами № 1689-1 оғоз гардида буд. 

Шурои Олии Тоҷикистон барои дар фазои ором ва бехатар инкишоф 

ёфтани давлат қарорро дар бораи дохил намудани тағйирот ба 

Конститутсияи амалкунанда қабул намуд ва тибқи он Тоҷикистонро давлати 

дунявӣ эълон кард. Сессияи Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 декабри 

соли 1991 Қонун «Дар бораи давровардани тағйироту иловаҳо ба 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул кард. Дар Моддаи 1 пас аз 

калимаи «ҳуқуқбунёд» калимаи «дунявӣ» ҳамроҳ гардид4. Ҳамин тавр, 

                                                           
1 Ниг.: Конституция СССР. Верховного Совета СССР девятого созыва [Текст]. 7 октября 1977 г. 
2 Ниг.: Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции [Текст] / Ю.С. Ю.С. Кукушкин. – 

М.: Политиздат, 1987. 
3 Ниг.: Зокиров Г.Н. Донишномаи сиёсӣ [Матн] / Г.Н.Зокиров. Иборат аз III Ҷилд. Ҷ. I. – 

Душанбе: «Адалеб-Р», 2015. – С. 228. 
4 Саидов Ш.Ш. Масъалаи секуляризм дар кишварҳои мусалмонӣ (Дар мисоли Тоҷикистон) 

[Текст] / Ш.Ш. Саидов // Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои 
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мафҳуми «дунявӣ» дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри 

сиёсию ҳуқуқӣ гардид. 

Дар Тоҷикистон барои рушди давлати дунявӣ заминаҳои сиёсӣ, қонунӣ 

ва ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. Дар ташаккулу инкишофи давлати 

дунявӣ дар Тоҷикистон ба сифати ҷомеаи демократӣ-дунявӣ, Эъломияи 

умумии ҳуқуқи башар, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дин ва иттиҳодияҳои динӣ», Консепсияи 

сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин, Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 метавонад баромад намоянд. 

Асосогузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккулёбии 

давлати дунявӣ дар ҷумҳуриямон нақши созанда ва ҳалкунанда бозидааст. 

Президнти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 14 феврали соли 1997 

вақти суханрониашон дар шаҳри Душанбе қайд намуда буданд, ки «Давлати 

мо дунявист, аз ин рӯ, на пайравони тариқати атеистӣ, на пайравони дин на 

пайравони демократияи дурӯғин, на тарафдорони ҷомеаи коммунистӣ ва на 

мӯътақидони ягон шакли дигари ақоиду афкори сиёсӣ - ҳуқуқӣ ҳуқуқ 

надоранд, ба хотири густариши режими сиёсиву динӣ, Конститутсия ва 

дигар қонунҳои мавҷудаи ҷамъиятро сарфи назар намояд». Дар заминаи ин 

қайд карданд, ки «мо аз беҳтарин дастовардҳои давлатдории дунявӣ баҳра 

бурда, таҷриба ва роҳу равиши идоракунии давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро 

меомӯзем ва бо дарназардошти шароити мушаххаси ҷумҳурӣ, тарзи 

зиндагии халқ, анъанаҳои миллӣ ва дигар омилҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 

                                                                                                                                                                                        
муҳимтарини инкишофи сиёсии кишвар. (ш.Душанбе, 22 октябри соли 2012) – Душанбе: 2012. – 

С. 77. 
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шакли аз ҳама мувофиқи давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявиро 

месозем»1.  

Моддаи якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон давлатро давлати 

дунявӣ эълон медорад, давлати дунявӣ чунин давлатест, ки дар он пайравӣ 

аз ҳеҷ як дину мазҳаб ҳатмӣ ё худ афзалиятнок ҳисобида намешавад. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон дин ба ҳайси дини давлатӣ ва расмӣ шинохта 

нашудааст ва ҳама дину мазҳабҳо ҳуқуқи мавҷудияти баробар доранд. 

Шаҳрванди Тоҷикистон сарфи назар аз он, ки ба кадом дин пайравӣ 

мекунад, комилан баробарҳуқуқ мебошад. Дар давлати дунявӣ дар ҳуҷҷати 

расмии давлатӣ мансубияти динии шахс қайд карда намешавад. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди он, ки аксари шаҳрвандон пайрави ислом 

буда, дини исломро муқаддас медонанд, вале аз ҷониби давлат дини ислом 

ҳамчун дини расмии давлатӣ эътироф нашудааст. Иттиҳодияҳои динӣ аз 

корҳои давлатӣ ҷудо буда, ба кори он мудохила намекунанд2. Дар шароити 

муосирии рушди давлати дунявӣ дар ҷомеа, амалинамоии принсипҳои 

дунявият, тамоми муносибатҳои вобаста ба эътиқод ва иттиҳодияҳои динӣ 

тавассути Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва 

иттиҳодияҳои динӣ» (аз 26.03.2009 №489) танзим карда мешаванд. 

Махсусан мувофиқ ба моддаи 4-и қонуни мазкур «Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон озодии виҷдон ва озодии пайравӣ намудан ба  дин, аз ҷумла  

ҳуқуқи ба танҳоӣ ва ё ҳамроҳи дигарон пайравӣ кардан ба ҳар гуна дин ё 

пайравӣ накардан ба ягон дин, ба таври озод интихоб, дигар кардани ҳама 

гуна эътиқоди динӣ ва эътиқодҳои дигар, инчунин мутобиқи онҳо амал 

кардан кафолат дода мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама новобаста аз 

муносибаташон ба дин ва мансубияти динӣ дар назди қонун баробаранд»3. 

                                                           
1 Суханронии Президнти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳли ҷамоатчигии ш.Душанбе 14 феврали 

соли 1997 [Матн] / Маводи электроннӣ URL: https:// www/mts.tj/ru/index.php?option=com. (санаи 

муроҷиат: 03.12.2018). 
2 Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. Зери таҳрири 

Маҳмудов М.А.  – Душанбе: 2009. – С. 30-31. 
3 Ниг.: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» [Матн] 

// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2009, - №3, м. 82; 2011. - №6. – м. 450. 
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Қабули қонуни мазкур дар ҷомеа ба фаъолияти муассисаҳои динӣ, ба 

эҳтироми ислом ва арзишҳои он аз ҷониби халқ ва ҳукумат заминаҳои 

ҳуқуқӣ ва сиёсӣ фароҳам оварда, боиси ташкил ва фаъолияти ҳазорҳо 

масҷид, мадраса, нашри матбуоти динӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ гардидааст. 

Давлат дар замони соҳибистиқлолӣ ба диндорон озодии комил дода, барои 

иҷрои маросимҳои динии онҳо шароити мусоиди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

сиёсӣ фароҳам овардааст. 

Асоси заминаи ҳуқуқӣ ба дунёди расмии ташаккули давлати дунявиро 

дар Тоҷикистон - Конститутсияи он гузоштааст. Аз давраи қабули ин 

санади тақдирсоз то ба имрӯз дар он се маротиба тағйиру иловаҳо дохил 

карда шуд, ки ҳар марҳилаи он бо махсусиятҳои худ дар рушди дунявияти 

давлати тоҷикон таъсири самарабахш расонидааст. Марҳилаи охирине, ки 

санаи 22 майи соли 2016 тағйиру иловаҳо дохил карда шуд нуқтаи 

охиринро дар мухолифат ва нофаҳмоиҳое, ки то индам дида мешуданд, 

хотима ёфтанд. Махсусан моддаи 8-ум иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо 

буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд. 

Барои дар ҳолати хуб ташаккул ёфтани дунявияти давлат ва сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи дин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабули як қатор 

санадҳои меёрию ҳуқуқӣ, стратегияҳо, консепсияҳо ва барномаҳои 

ояндасозро зарур дониста, қабул намудааст. Масалан, яке аз чунин 

консепсияҳои қабулшуда барои дурнамои рушди давлати дунявӣ қабули 

Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин 

мебошад. Ин консепсия аз 04 апрели соли 2018, таҳти №10421 тасдиқ 

шудааст. Дар ин консепсия, ки 10 параграфро дар бар мегирад ҳамаи 

самтҳои сиёсати давлатро бо дин дар ҷумҳуриямон фаро гирифтааст, ки 

заминаи хуби мустаҳкамнамоии принсипҳои низоми давлатдории дунявӣ 

мебошад. 

                                                           
1 Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. 4 апрели соли 2018, 

№1042. Маводи электроннӣ. URL: http://www.mit.tj/kosepsiya. (санаи муроҷиат: 27.06.2019). 

http://www.mit.tj/kosepsiya
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Ҷиҳати бартаридошта дар консепсияи мазкур ин амалисозии вазифаҳои 

зерин мебошад: 

- ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва манфиатҳои миллӣ, таҳкими суботи 

ҷомеа ва амнияти миллии кишвар, рушди устувории робитаҳои созандаи 

давлат ва иттиҳодияҳои динӣ; 

- таъмини татбиқи кафолатҳои конститутсионӣ дар соҳаи озодии 

виҷдон, фароҳам овардани шароиту имкониятҳои беҳтар ҷиҳати татбиқи 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба пайрави кардан ва ё накардан ба ягон дин, ба таври 

озод интихоб кардан ва ё тағйир додани эътиқоди динӣ; 

- таъмини баробарии шаҳрвандон дар назди қонун, новобаста аз 

муносибат ба дин ва эътиқод; 

- такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи озодии 

виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ; 

- таъмини мақом ва нақши аслии дин ҳамчун манбаи маънавию ахлоқӣ 

ва тарбиявии аҳли ҷомеа, тақвият додан ва ба самти созандагӣ равона 

намудани неруи маънавию ахлоқии ҷомеа; 

- мусоидат ба раванди эҳёи фарҳангу худшиносии миллӣ, посдории 

мероси маънавию фарҳангӣ ва анъанаҳои динию таърихии мардуми тоҷик; 

- ташаккули низоми шаффофу муосири таълими динӣ ва тафаккури 

динии ҷомеа, ҳимояи гуфтугӯи доимӣ ва таҳаммулпазириву ҳамзистӣ байни 

дину мазҳабҳо ва иттиҳодияҳои динии гуногун, инчунин таҳкими фазои 

ваҳдату ризоият дар ҷомеа; 

- пешгирии барангехтани кинаю адовати динӣ, падидаҳои номатлуби 

ифротгароӣ дар муҳити динӣ; 

- ҷалби иттиҳодияҳои динӣ ба раванди бунёди давлати дунявӣ дар 

ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа1. 

                                                           
1 Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. 4 апрели соли 2018, 

№1042 [Матн] /  Маводи электроннӣ. URL: http://www.mit.tj/kosepsiya. (санаи муроҷиат: 

27.06.2019).  Банди 4, параграфи 15. 

http://www.mit.tj/kosepsiya
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Барои хубтару беҳтар дарк шудани консепсияи мазкур ва равшантар 

гардидани якқатор масъалаҳои дигар дар параграфи якум ҷой кардани 

терминҳои дунявияти давлат, терроризми динӣ ва иттиҳодияҳои диниро бо 

шарҳи луғавӣ пешниҳод менамоем. 

Сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёри 

ҳуқуқбунёду дунявӣ дар асоси ҳимояи манфиатҳои миллии миёнамӯҳлат ва 

дарозмӯҳлати давлатӣ ва дар заминаи Консепсияи сиёсати хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 27 январи соли 2015, №3321 тасдиқ шудааст, 

амалӣ мешавад. Консепсияи мазкур дар асоси принсипҳои ҳимояи 

манфиатҳои миллӣ, эҳтироми соҳибихтиёрӣ (мустақилият)2, дахлнопазирии 

сарҳадӣ, истифода накардан аз қувваҳои зӯрӣ, тарсу ҳарос, дахолат 

накардан ба корҳои дохилии ҳамдигар, яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

корҳои эътиқодӣ ва динии давлати дигар ва дигар давлатҳо дар муносибати 

давлати мо бо дину иттиҳодияҳои динӣ бояд мудохила нанамоянд ва 

санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, қонунҳои ҳамдигарро бояд эҳтиром намоянд. 

Инчунин Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кишварҳои хориҷӣ барои ҳалли якчанд 

проблемаҳое, ки ба рушди давлати дунявии мо таъсир мерасонанд, 

ҳамкориҳои густурда менамояд. 

Ҳамин тариқ, заминаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ташаккули давлати дунявиро 

таҳлилу таҳқиқ намуда ба чунин хулоса омадан мумкин аст. 

Ҳаёти сиёсии инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки муддати садсола 

мешавад идома дорад. Он таъсирашро дар ҷомеаҳои гуногун мерасонад, ки 

ин суръати дигаргуниҳои сиёсӣ-иҷтимоиро баланд гардонидааст. Махсусан 

дар сатҳи давлатдорӣ, ин рушди давлати дунявӣ мебошад. Дар чунин 

шароит фароҳам овардани заминаҳои сиёсӣ ва ҳуқуқии ташаккули давлати 

дунявӣ дар шароити Тоҷикистон бисёр муҳим мебошад. 

                                                           
1 Ниг.: Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин [Матн]. 4 апрели соли 

2018, №1042 [Матн] / Маводи электроннӣ. URL: http://www.mit.tj/kosepsiya. (санаи муроҷиат: 
27.06.2019). 
2 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. II [Матн] - Душанбе: 2010. - С. 265. 

http://www.mit.tj/kosepsiya
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Заминаҳои нахустини сиёсию-ҳуқуқии рушди давлати дунявӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз даврони ҳокимияти Шуравӣ маншаъ мегирад. Дар 

ҳақиқат Иттифоқи Шуравӣ ин нахустин навъи сохти давлатдорие буд, ки 

мардуми тоҷикро аз ҷаҳолат, хурофотпарастӣ, догмаҳои динӣ, бенизомӣ, 

беҳокимиятӣ, бесарусомониҳо ва аз шакли бади идоракунии амирӣ 

бароварда, дар як системаи мукаммали ҷамъиятӣ бо арзишҳои сотсиализм 

ворид намуд ва ин заминаи муҳимми ташаккули арзишҳои дунявият дар 

ҷомеаи тоҷик гашт. 

Дигар заминаи муҳимми сиёсии ташаккули давлати дунявӣ ин аз 

ҷониби халқӣ дурандеши тоҷик интихоби сарвари оқилу доно ва 

раиятпарвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Эмомалӣ Раҳмонро 

метавонем поягузори рушди давлати дунявӣ номем. Зерро, ки аз солҳои 

нахустини ба сари ҳокимият омаданашон барои амалинамоии арзишҳои 

дунявӣ дар ҷомеаи тоҷик саъю кӯшишҳои зиёде намуданд ва менамоянд. 

Қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994. 

Дар ин замина кафолати конститутсионии шаҳрванд нисбат ба масъалаи 

амалинамоии арзишҳои дунявӣ моддаи 1, ҷудоии иттиҳодияҳои динӣ аз 

давлат моддаи 8 ва озодона динеро пайрави кардан ва ё накардан моддаи 

26 ва ғ. Дар заминаи конститутсия қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» (аз 26.03.2009 №489). 

Заминаҳои муҳимми ташаккули давлати дунявӣ дар давлатӣ тоҷикон 

гаштааст. 

Инчунин яке аз заминаҳои муҳимми ташаккули давлати дунявӣ ин 

қабули Консепсияи сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин 

мебошад. Ин консепсия аз 04 апрели соли 2018, таҳти №1042 қабул 

шудааст, ки ҳадафи асосии консепсия муқаррар намудани дурнамои 

дарозмуҳлат ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои динии инсон ва шаҳрванд, 

рушди пояҳои давлати дунявӣ, густариши таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром ба 

тамоми дину мазҳабҳо, таъмини амният ва ҳамдигарфаҳмиву ризоият дар 

фазои динии кишвар мебошад. 
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2.3. Мушкилот ва дурнамои рушди давлати дунявӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Дар рушди давлатдории навини тоҷикон ҳамчун ҷомеаи 

мусулмоннишин масъалаи давлати дунявӣ масъалаи нав дониста мешавад, 

ки аслан то асрҳои гузашта дар ҷомеаи динӣ чунин сохти давлат воқеият 

надошт. Дар баробари ташаккул ва инкишофи давлати дунявӣ дар замони 

соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти ба худ хосро пайдо 

кард. Махсусан, яке аз мушкилоти асосии ташаккули давлати дунявӣ дар 

ҷомеаи тоҷик то давраи соли 2015 ин фаъолияти расмии ҳизби динӣ дар 

ҷомеаи дунявӣ буд. Тоҷикистон, ки муддати дароз дар ҳайати ИҶШС ва 

зери ҳукмронии идеологияи коммунистӣ қарор дошт, дар муносибат бо дин 

ва иттиҳодияҳои динӣ хосиятҳои ба худ хосеро соҳиб буд, ки якчанд 

ҷиҳатҳои фарқкунандаи онро нишон додан зарур медонем. Ба монанди 

маҳдудияти озодии виҷдон, манъи фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ва ғ.  

 Дар амалияи рушди ҷаҳони имрӯза дар канор мондани дин аз ҳаёти 

шахсӣ ё ҷамъиятӣ ғайриимкон аст. Чи хеле, ки донишманди машҳури 

амрикоӣ С. Хантингтон дар китобаш «Бархӯрди тамаддунҳо» қайд 

менамояд: «Инсоният дар охири асри ХХ ҳамаҷиҳата шоҳиди таҷаддуди 

динҳо гардид»1. Чунин раванд таъсири худро ба ҳаёти шахсии инсонҳо, дар 

ҳаёти ҷамъиятӣ инчунин дар ҳаёти сиёсии инсонҳо ва сиёсатмадорон 

мерасонад. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ ҳукумати Тоҷикистон тавонист тарҳи нави 

давлати дунявиро ба вуҷуд оварад. Дар ин давра Президенти кишварамон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳибихтиёрии кишвар ба 

муносибатҳои давлат ва дин таваҷҷуҳи хоса зоҳир мекард ва аҳамияти 

аввалиндараҷа медод. Тоҷикистон дар минтақа кишваре дониста мешуд, ки 

демократитарин навъи муносибатро байни дин ва давлат бунёд карда буд, 

ки тибқи он дар кишвари мо тамоми ҳуқуқ ва озодиҳои имону эътиқодии 

                                                           
1 Хантингтон С. Столкновения цивилизаций [Текст] / С. Хантингтон. – М.: АСТ.2003. –С. 88. 
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шаҳрвандон нисбат ба дин комилан риоя мешавад, ки он баъд аз имзои 

Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар давлат воқеи гашт.  

 Вале мутаассифона, баъзе аз гурӯҳҳо ин вазъи босубот ва 

дастовардҳои сиёсии давлатро дидан намехоҳанд, ба ҷои ҳамкорӣ ва 

дастгирии давлат дар корҳои нек, ки хидмат ба миллат ва дин аст, бо ҳар 

баҳонае даст ба ҷиноятҳои гуногун мезаданд, ки бо ин роҳ суботи ҷомеаро 

халалдор намуда, садди рушди пайвастаи ҷомеа мешаванд. Яке аз чунин 

домҳо бо мақсади сӯистифода кардан аз эҳсосоти динии ҷавонон ва дигар 

қишрҳои ҷомеа ва бо сиёсат омехта кардани масоили динӣ - исломгароӣ, 

яъне сиёсигардонии ислом ва худро ҳомии ислом нишон додан ва таблиғи 

муборизаи сиёсӣ бо роҳҳои ифротгароию тундравӣ, таҳаммулнопазирию 

таъассуби динӣ мебошанд. 

 Чи хеле, ки зикр кардем проблемаи асосии рушди принсипҳои давлати 

дунявӣ дар Тоҷикистон, Ташкилоти экстремистӣ-террористии Ҳизби 

наҳзати исломии Тоҷикистон (минбаъд ТЭТ ҲНИТ) буд. Ба пайдоиши ин 

ташкилот назар афканем, мебинем, ки соли таъсисёбии ТЭТ ҲНИТ – ро ба 

аввалин ҳалқаи ҷамъи аъзоён дар шаҳри Қурғонтеппа (ҳозира шаҳри 

Бохтар) 20 апрели соли 1973 марбут медонанд. Аз ҳамин давра сар карда 

дар ҷомеаи тоҷик ислом хосияти сиёсӣ пайдо кард, аз соли 1990, яъне аз 

замони баргузории аввалин конфронси муассисони собиқ ҳизби мазкур дар 

деҳаи Чортути ноҳияи Рудакӣ, ба фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ оғоз намуда 

буданд1. Характери мазкур дар идораи корҳои давлатӣ таъсиррасон шуд ва 

дар ташаккули босуботи арзишҳои давлати дунявӣ ба таври пинҳонӣ 

муқобилиятҳо нишон медоданд.  

 15 декабри соли 1990 иҷлосияи Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон Қонун 

«Дар бораи озодии виҷдон ва ташкилотҳои динӣ»2-ро қабул намуд, ки он 

таъсиси ҳизбҳои динӣ ва робитаи созмонҳои диниро бо ҳизбҳои сиёсӣ манъ 

                                                           
1 Ҳизби динӣ ва давлати дунявӣ. (Масъалаҳои фаъолияти ҳизби сиёсии дорои хусусияти динӣ 

дар шароити давлати дунявӣ) - Душанбе, 2008.- С. 19-20. 
2 Қонуни ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷдон ва ташкилотҳои динӣ» / Ведемостҳои 

Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон [Матн]. -1990. -№23. -М.379. 
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мекард. Тибқи моддаи 5 - қонуни мазкур «ташкилотҳои динӣ дар фаъолияти 

ҳизбҳои сиёсӣ иштирок намекунанд ва ба ҳизбҳои сиёсӣ кӯмаки молиявӣ 

намерасонанд» ва моддаи 6 пешбинӣ мекард, ки дар ҶШС Тоҷикистон 

созмон додан ва фаъолияти ҳама гуна ҳизбҳои характери динидошта ва 

сохторҳои ташкилотии онҳо иҷозат дода намешавад. 22 октябр иҷлосияи 9 – 

уми Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон Қонунро «Дар бораи бекор кардани 

баъзе санадҳои Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба масъалаҳои 

характери динидошта» қабул намуд. Тибқи ин қонун қисми 4 - и моддаи 7 

Қонун «Дар бораи озодии виҷдон ва созмонҳои динӣ» (8 декабри соли 1990) 

бекор карда шуд, ки дар он гуфта шуда буд: «Дар ҶШС Тоҷикистон барои 

созмон додан ба фаъолияти ҳеҷ гуна ҳизби характери динидошта ва 

сохторҳои ташкилотии он иҷозат дода намешавад». Тибқи ин қонун қарори 

Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон аз 5 октябри соли 1990 эътиборашро гум 

мекард.  

Баъди ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи озодии виҷдон» 26 октябри соли 1991 собиқ Ҳизби наҳзати исломии 

Тоҷикистон таъсис ёфт. Ҳамин тавр, расмият ёфтани ТЭТ ҲНИТ ҳамчун як 

ҳизби сиёсии динӣ, қонунмандии муносибати дину давлат, сифату сохтор ва 

мазмуну моҳияти раванди сиёсии Тоҷикистонро дигар карда буд, ки ин 

барои дуруст ташаккул ёфтани Тоҷикистон ҳамчун давлати дунявӣ 

монеагиҳои хосеро эҷод мекард. Дар моҳи июни соли 1993 фаъолияти ТЭТ 

ҲНИТ аз ҷониби Суди Олии Тоҷикистон манъ карда шуда, 12 августи соли 

1999 аз нав ба фаъолияти он иҷозат дода шуд. Ба сиёсӣ шудани ислом дар 

Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат гирдиҳамоиҳои феврали соли 1990, сентябр ва 

октябри соли 1991, март ва майи соли 1992 ва ҷанги шаҳрвандии соли 1992-

1993, муборизаи мусалаҳонаи солҳои 1994-1997 мусоидат намуд.  

Яке аз омилҳои асосии пайдоиши низоъ дар ҷомеаи тоҷик ин омили 

сиёсӣ дониста мешавад. Нерӯҳои мухталифи сиёсӣ мекӯшиданд, ки сохтори 

идоракунии давлат, системаи сиёсии ҷомеа, конститутсия дигар карда 

шаванд ва ҳадафи асосии онҳо маҳз дар ҳамин буд. Ба таҷрибаи бархӯрди 



134 
 

нерӯҳои сиёсӣ дар ҷомеа назар карда, мебинем, ки ҳар яки онҳо дар 

муносибатҳои ҷамъиятӣ манфиатҳои худро меҷустанд ва аз ҳокимияти 

давлатӣ талаб доштанд, ки онҳоро низ ба эътибор гирад. Хусусияти дигари 

иттиҳодияҳои ҷамъиятию динӣ дар он буд, ки онҳо новобаста ба мақом ва 

нақшае, ки дар ҷомеа, дар раванди идораи корҳои давлатию ҷамъиятӣ 

доранд ба сиёсати бузург даст мезананд. Дар бисёр мавридҳо дар онҳо 

муборизаи ғояҳо ва назарияро ба муборизаи хусумат ва манфиатҳои шахсӣ 

табдил медоданд1. Чунин тарзи муносибат аз он шаҳодат медиҳад, ки 

амалҳои зайл дар муборизаи сиёсӣ аз набудани таҷрибаи кофӣ ва дониши 

амиқу зарурии ҳодисаҳою равандҳои ҳаёти сиёсии ҷомеа сар мезанад. 

Дар шароити имрӯза бошад, рушди ҷомеаи демократии ҳуқуқбунёди 

дунявӣ дар ҷомеаҳои Осиёи Марказӣ одатан ба осонӣ, дар масири шоҳроҳи 

ҳамвору бемонеа сурат намегирад ва мушкилоти ҷиддии рушди давлати 

дунявӣ дар ҷомеаи мо ин таъсири ҳаракатҳои тундгаро2  аз хориҷи кишвар 

мебошад. Дар солҳои охир дар дунё ҳодисаҳое ба назар мерасанд, ки 

меъёрҳои динӣ, догмаҳо ва постулатҳо бо баъзе қувваҳо фаъолона ба 

соҳаҳои гуногун реша медавонанд. Паҳншавии беасоси соҳаи фаъолияти 

постулатҳо ва меъёрҳои динӣ, ҳатто то сиёсишавӣ рух медиҳад. Дар воқеъ 

ин зоҳиршавии талошҳои сиёсӣ мебошанд. Муборизаи сиёсии чунин навъ 

дар ҳама олам рафта истодааст. Ҳатто пешвоёни мамлактҳои исломӣ 

афзоиши ҷанги идеологиро миёни қувваҳои сиёсии солим ва қувваҳои 

бадхоҳ эътироф мекунанд. Дар давлати алоҳида метавон муборизаро барои 

ҳокимият миёни ҳокимияти дунявӣ ва динӣ мушоҳида намуд. Дар миқёси 

байналмилалӣ кӯшиши ба воситаи дин ҳамчун олоти нерӯи маҳин паҳн 

намудани ҳудуди нуфузи сиёсӣ, фарҳангӣ-гуманитарӣ рӯ ба инкишоф 

                                                           
1 Ниг.: Зокиров Г.Н. Истиқлолияти сиёсӣ. Дастури таълимӣ [Матн] / Г.Н. Зокиров. – Душанбе: 

2006. - С. 101. 
2 Тундгароии динӣ – мафкураи диние, ки ба дигаргуниҳои динӣ дар ҷамъият ва асоснок 

намудани ақидаи истифода бурдани зӯроварӣ барои ҳаллӣ масъалаҳои динӣ дар ҷомеа мебошад. 
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дорад. Гурӯҳҳо ва қувваҳои алоҳида тарафдори онанд, ки дар ягон давлат 

қонун не, балки меъёрҳои шариат ҳукмрон бошад1. 

Солҳои охир ба фазои динии кишвар ворид гаштани ғояву ақидаҳои 

ҳизбу ҳаракатҳои исломи сиёсӣ барои муҳити динии Тоҷикистон нораво, ки 

моҳияти сиёсии таблиғотӣ доранд, сабаби дар ҷомеа ривоҷ ёфтани 

дидгоҳҳои ифротию тундравона гаштааст, ки онҳо ба монанди: «Ҳизбу–т-

таҳрир», «Салафия», «ал-Қоида» ва ғ мебошанд. «Ҳизбу–т-таҳрир» ҳизбест, 

ки аз рӯйи густариши фаъолияти хеш байналмилалӣ ва ташкилоти сиёсӣ 

ҳасту аз назари моҳият ва мақсад бунёдгаро ва динӣ аст.2 «Салафия» 

(08.12.2014 иттиҳоди экстремистӣ (ифротгароӣ)) ва ғ., ки ба раванди идораи 

давлат таъсири калон мерасонанд. Ҳарчанд ин ҳизбу ҳаракатҳо бо шиорҳои 

исломӣ дар ҷомеа пайдо шуданд, аммо аз лиҳози ақидаву ҳадафҳо ва 

фаъолияти норавшану пинҳонии хеш дар чунин шароит ба манфиатҳои 

милливу давлатии Тоҷикистон мувофиқ нестанд, яъне фаъолияти онҳо 

торафт суботи ҷомеа ва амнияти кишварро таҳти хатар мемонад. Ба ақидаи 

Макаров Д.В., пайравони чунин гурӯҳҳо зидди ҳама гуна озодии шахс 

баромад мекунанд, яъне озодии афкор ва ақоиди динӣ, озодии моликият ва 

виҷдонро инкор мекунанд ва инчунин мавҷудияти давлати ҳуқуқбунёдро 

низ рад менамоянд3. Дигар ҳолати таъсирасоние, ки гурӯҳҳои ҷинояткор дар 

шароити муосирии рушд истифода менамоянд ин фазои мусоиди иттилоотӣ 

мебошад, ки ба амнияти давлатҳои алоҳида таъсирашро мерасонад, ки 

чунин ҳолатро муҳақиқи тоҷик дар таҳлилҳояш равшан нишон додааст4. 

Аз ҳамин лиҳоз Суди Олӣ фаъолияти созмонҳои террористию 

экстремистӣ ба монанди «ал-Қоида», «Толибон», «Ҳаракати исломии 

                                                           
1 Ниг.: Адылбек Э.К. Реальность угрозы светским устоям государство [Текст] / Э.К.Адылбек // 

Вестник АГУПКР. Эканомика и бизнес. – 2018. №24. – С. 189. 
2 Ниг.: Муҳаммад А.Н. Амнияти миллӣ. Воситаи таълимӣ [Матн] / А.Н. Маҳммадов., Х.Қ. 

Сафарализода. – Душанбе: 2019. – С. 200. 
3 Ниг.: Макаров Д.В. Исломи расмӣ ва ғайрирасмӣ дар Доғистон [Матн] / Д.В. Макаров. – М., 

2000. 
4 Ниг.: Нуриддинов Р.Ш. Проблемы безопасности мировой информационный процесс [Текст] / 

Р.Ш. Нуриддинов // Вестник ТНУ. Серия социально-экономических и общественных наук. – 

2017. - №2/5 (1). – С. 151-157. 
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Узбекистон» (имрӯза Ҳаракати Туркистони Шарқӣ), «Ихвону–л-муслимин», 

«Ҷамоати Ансоруллоҳ», моҳи сентябри соли 2015 манъи фаъолияти ТЭТ 

ҲНИТ ва ғайраро дар қаламрави кишвар ғайриқонунӣ ва мамнӯъ эълон 

намуд. Зеро ки дар асл мақсади онҳо дигар намудани сохти дунявии 

кишварҳои минтақа буда, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ аз ҳама 

гуна роҳу восита истифода мекунанд1. 

Ба пайдоиши яке аз нахуст ҳаракати тундгаро ва ҳадафҳои ғаразноки он 

менигарем, ки бо принсипҳои давлати дунявӣ дар ҷомеа созгор нест. Дар 

солҳои 50 - уми асри гузашта ҳаракати экстремистии «Ҳизб-ут-таҳрир ал-

ислом», бо асосгузории Таки ад-Дин ан-Набхани2, дар назди худ мақсади 

сохтани давлати ягонаи исломӣ дар шакли хилофатро карданд. Ин ҳаракати 

ифротӣ, зидди арзишҳо ва принсипҳои давлати дунявӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 

баромад карда, аз рӯи таълимотҳои худ дар асоси шарҳи нодуруст ва 

вайронкунии маънои Қуръонӣ, суннатҳои Паёмбар (с) тасдиқ менамоянд, ки 

дар миқиёси ҷаҳон, ҳар як мусалмон ҳатман бояд дар хилофат3 зиндагӣ 

кунад ва барои содиқ мондан ба халиф (ҳоким) савганд ёд кунад. Ин ҳизби 

тундгаро кӯшиш менамояд, ки ба фоидаи худ, ҳадисҳои дигари Паёмбаро 

дар шакли васеъ истифода намоянд. 

 Ҳамин тавр, ҳамаи кӯшишҳои «Ҳизб-ут-таҳрир», «Ал-қоида», 

«ДИИШ» ва  ҳаракатҳои экстремистӣ-террористии ба онҳо монанд, ки 

барои сохтани давлати исломӣ равона шудаанд, тамоман беасос мебошад. 

Мустақил аз ҷомеаи мусулмонишин, ташкили ҳизби экстремистӣ барои 

амалигардонии ҳадафҳои махфӣ, ки зидди манфиатҳои ҷомеа ва дини 

                                                           
1 Суханронии Президкнти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ифтитоҳии Конфронси сатҳи 

баланд “Ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои 

маблағгузории он, аз ҷумла  гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории 

муташаккил” [Матн] / Маводи электроннӣ URL: http:// www.prezident.tj/node/20169 (санаи 

муроҷиат: 02.08.2019). 
2 Ниг.: Такиюдин Мухаммад ибн Ибрахим ан-Набғанӣ [Матн] / Электронный ресурс URL: http: 

// www.wikipedia.org/wiki/Ҳизб_ут_Тахрир_аль-Ислам (дата обращения: 09.12.2018). 
3 Хилофат – кл. ар. буда маънояш дар дасти халифа мутамарказ гардидани ҳокимияти диниву 

дунявӣ бар ҷамоа мебошад. 

http://www.prezident.tj/node/20169
http://www.wikipedia.org/wiki/Ҳизб_ут_Тахрир_аль-Ислам
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мубини ислом аст, дар ягон ҳолат амали мусулмони ҳақиқӣ шуморида 

намешавад. 

Фарҳанги аслии мусулмони тарафдори адолат, сулҳу субот, амният, 

дигаргуниҳо, сохтани демократия ва давлати дунявие, ки баробарии 

эътиқодӣ ва озодии виҷдонро дар ҷомеа тарғиб менамояд. 

Қайд менамоем, ки ҳангоми ҷудонамоии гурӯҳҳои фундаменталистон1 

ба муътадилон, радикалӣ ва экстремистӣ, меъёри асосӣ ҳамчун қоида ба 

дараҷаи ҷалбкунии онҳоро ба фаъолияти оппозитсионӣ ва зиддиҳукуматӣ, 

инчунин истифодабарии методҳои зӯроварӣ дар рақобати сиёсӣ медонад. 

Фарқият миёни фундаментализми мӯътадил ва радикалӣ на он қадар аслӣ 

аст, чунончӣ шаклашон нишон медиҳад. Ин ду ҷараёнро экстремистон бар 

зидди ташкил кардани ҷомеаи муосири шаҳрвандӣ бо арзишҳои дунявият 

дар кишварҳои мусалмонӣ истифода мебаранд. Дар шароити имрӯза 

принсипҳои асосии доктринаи исломро дар якчанд ҳолат нишон дода 

метавонем:  

1. Айният додани донишҳои динӣ бо ҷомеа. 

2. Маънидодкунии бавуҷудоии ҳама гуна мавҷудот аз нигоҳи динӣ. 

3. Пуштибонӣ аз анъанаву одатҳо. 

4. Набудани ҳиссиёт ба таърих2. 

Мусаллам аст, ки фундаменталистон намехоҳанд фаҳманд, ки кӯшиши 

барқарор кардани давлати исломӣ дар шакли ибтидоӣ ин утопия (хаёлӣ) ва 

моҳиятан ҳодисаи зидди таърихӣ дониста мешавад. «Гурӯҳҳои ба ин 

мушобеҳ дар бораи оянда ягон тасаввуроти мушаххас надоранд. Махсусан, 

баргаштан ба зиндагии пешина, ба сару либос, ҷаҳонбинӣ ва тасаввуроти 

пешина идеали онҳост. Ифротиён бар он боваранд, ки ба сари ҳокимият 

омадани онҳо дар ҷомеа системаи иҷтимоӣ-иқтисодиеро ба вуҷуд меоварад, 

                                                           
1 Фундаментализм (лот. Fundamentum - асос такягоҳ). Ҷараёни фалсафию-динӣ, ки бештар 

хосияти сиёсиро касб менамояд. Риояи бечуну чарои принсипҳо ва догмаҳои аввалини ин ё он 

таълимотро аз пайравони худ талаб менамояд. 
2 Abi Zeid, Nasr Hamid. The modernization of Islam or the Islamisation of Modernity. // 

Cosmopolitanism, identity and authenticity in the Middle East/ - Richmond, 1999. -P.83. 
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ки дар вақти ҷомеаҳои хилофат вуҷуд доштанд. Онҳо тасаввур намекунанд, 

ки он система хоси ҷомеа ва ҳаёти муосир нест ва дар замони муосир ба кор 

намераванд»1. Чунин ҳолат дар ҳақиқат мушкилоти ҷиддии давлати дунявӣ 

мебошад. Яке аз донишмандони тоҷик Р.Ш. Нуриддинов низ яке аз 

мухолифатҳои рушди ҷаҳони муосиро дар муносибати сиёсӣ – иҷтимоӣ 

архаизатсия барасӣ менамояд, ки новобаста аз макону замон чунин 

муносибат дар доираи ҳамаи динҳои ҷаҳонӣ ба монанди масеҳият, яҳудия, 

буддизм ва дигар динҳои миллӣ зоҳир мегардад2. 

Дар чанд соли охир тағйироти сиёсиву геополитикӣ ва амниятӣ дар 

минтақаи Шарқи Наздик ва ташкил ёфатани ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз 

қабили ДИИШ (Давлати исломии Ироқ ва Шом) аз чанд ҷиҳат ба соҳаҳои 

гуногуни ҳаёти кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири худро расонидаанд:  

- аввалан, паҳн гардидани идеологияи ифротгароии динӣ ва ақидаҳои 

динии бегона дар байни мардум;  

- дуюм, ҷалб шудани ҷавонон ба идеологияҳои ифротгароии динӣ ва 

шомил шудани як гурӯҳи онҳо ба сафи ДИИШ;  

- сеюм, таъсири манфӣ расонидан ба суботи сиёсӣ ва амнияти давлатӣ, 

ки заминаи асосии шикасти пояҳои давлати дунявӣ мегардад;  

- чорум, тағйир додани авлавияти масъалаҳои давлатӣ ва дар ниҳоят аз 

сари нав дида баромадани усули муносибати давлат ва дин. 

 Пайвастани садҳо нафар ҷавонони тоҷик ба сафи ташкилоти 

экстремистию террористии ДИИШ ва дигар гурӯҳҳои ҷиноӣ барои суботу 

амнияти давлатӣ як паёмади наверо ба миён оварда, зарурати таъмини 

бештари суботи оромии ҷомеа ва амнияти давлатиро пеш гузошт. Дар чунин 

шароити нави сиёсиву геополитикӣ мавзӯи мубориза бо ҳизбу ҳаракатҳои 

ифротии динӣ, таъмини суботу амнияти давлатӣ, таҳкими пояҳои 

                                                           
1 Арухов З.С. Экстремизм в современном исламе: Очерки теории и практики [Текст] / З.С. 

Арухов – Махачкала, 1999. – С. 109-110. 
2 Ниг.: Нуриддинов Р.Ш. Некоторые парадоксы современного мирвого развития [Текст] / Р.Ш. 

Нуриддинов // Вестник таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. – 2017. №2/2. – С 281-284. 
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давлатдории миллӣ-дунявӣ нисбат ба дигар масъалаҳои ҷамъиятӣ авлавияти 

бештар пайдо мекунад. 

Мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, муттаҳид намудани 

кишварҳои дунёро дар пешорӯи ин хатари умумӣ тақозо менамояд. Ҳамин 

тариқ, бояд кӯшиш намоем фаҳмем, ки экстремизму терроризм чӣ аст, 

инчунин экстремизми исломӣ, терроризми сиёсӣ чӣ маъно дорад ва дорои 

кадом паёмадҳост. Дар ин замина мақсади предмети асосии таҳқиқот дар ин 

параграфи боби мавзуъ проблемаҳои ташаккули давлати дунявӣ мебошад, 

ки ин падидаҳо ба проблемаҳои ҷиддии рушди давлати дунявӣ дохил 

мешаванд. Донишманди рус Тишков В. А. ба ақидае буд, ки «экстремизм ин 

шакли радикалии инкори мавҷудаи меъёрҳо ва қоидаҳо дар давлат аз 

ҷониби чеҳраҳои алоҳида ё ин ки гурӯҳҳо». Ӯ тасаввур мекунад, ки аз 

«экстремизм кишварҳои бо шакли идоракунии дунявӣ - демократӣ дар амон 

нестанд»1. Ҳамин тавр дар бисёре аз ҷомеаҳо пайдоиши экстремизму 

терроризм бо интихоби шакли идоракунии низоми демократӣ, дунявӣ хос 

мебошад.  

Дар шароити мо яке аз роҳи дуруст, ки метавонад оромиву амнияти 

ҷомеаро таъмин намояд, ин таҳкими пояҳои давлатдории дуниявист, ки дар 

он иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ҳеҷ гоҳ ба ягон дин, мазҳаб ва 

ҷараён тарҷеҳ дода намешавад. Танҳо дар низоми дуниявӣ баробарии дину 

мазҳабҳо ва ё дигар ҷараёнҳо таъмин гардида, шаҳрвандон дар интихоби 

худ озоданд ва дар ҳоли таҳдид накардан ба амнияти давлатӣ, арзишҳои 

милливу фарҳангӣ ва ҳуқуқу озодиҳои дигар шаҳрвандон, давлат онро зери 

ҳимояи худ қарор медиҳад. 

Бо мақсади пешгирӣ намудани терроризму экстремизм, махсусан 

пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои макзур ва ҳифзи арзишҳои 

давлати миллию дунявӣ давлатро мебояд чораҳои зеринро дар ҷомеа 

фароҳам оварад: 

                                                           
1 Тишков В.А. Стратегия противодействия экстремизму [Текст] / В.А. Тишков // Независимая 

газета. – 1999. 18 марта. 
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–  алоқаи ҳамешагии мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ бо аҳолии муқими 

ноҳия, шаҳр ва вилоятҳо; 

–  баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ, некӯаҳволии халқ, дастгирии 

қишрҳои мухталиф ва таъмини имтиёзҳо ба ниёзмандон; 

–  ба низом даровардани муҳоҷирати меҳнатӣ,  ба тадриҷ коҳиш додани 

сатҳи болоравии он ва бо кор таъмин намудани шаҳрвандон дар дохили 

кишвар; 

–  баланд бардоштани маърифат ва фарҳанги сиёсиву ҳуқуқии 

шаҳрвандон, бахусус, наврасону ҷавонон; 

–  ҳалли масъалаи муносибати дурусти давлат ба дин, озодии виҷдон ва 

эҳтироми арзишҳои динӣ. Муқаррар намудани ҷойгоҳи дин дар ҷомеа, дур 

сохтани он аз масъалаҳои сиёсӣ, яъне дин бояд бовару эътиқоди шахсӣ 

арзёбӣ шуда, бештар ҳамчун фарогирандаи масъалаи ахлоқӣ баррасӣ карда 

шавад. 

Инчунин ба андешаи мо, хуб мешавад, ки дар асоси барномаҳои махсус 

бо ҷавонон ва наврасон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олӣ, 

чорабиниҳо ва вохӯриҳо, маҳфилҳо, мизҳои мудаввар бо иштироки 

намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ва кормандони ҷомеаи шаҳрвандӣ гузаронида шаванд. 

Дар ин робита, мувофиқи мақсад шуморида мешавад, ки барои несту 

нобуд кардани монеаҳои рушди давлати дунявӣ дар миёни ҷавонон ва 

амалҳо оид ба паст намудани зуҳуроти экстремистӣ дар муҳити ҷавонон ба 

самтҳои зерин равона карда шаванд: 

1. Ба муносибгардонӣ ва беҳтар намудани муҳити иҷтимоии ҷавонон, 

дар он ташкил намудани фазои мусоид барои ҳамкориҳои созанда, тарғиби 

эҳсосоти мусбат аз иштирок дар амалишавии лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва 

ҳавасманд гардонидани ҷавонон аз натиҷаи ба дастовардаи он, инчунин аз 

таҷрибаи ҳалли масоили насли ҷавон. 

2. Ташаккули механизмҳои пешгирии ифротгароии ҷавонон, коркард 

намудани усулҳо барои роҳ надодани он. 
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3. Ба вуҷуд овардани механизмҳои пурмаҳсули таъсир ба раванди 

иҷтимоикунонии ҷавонон ва ворид намудани онҳо ба фазои иҷтимоӣ - 

фарҳангии ҷомеа. 

4. Баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар оила, мактаб ва 

муассисаҳои олӣ. 

5. Таблиғоти қонунгузории ҷиноятӣ дар бораи муқовимат бо 

экстремизм ва терроризм. 

6. Дуруст банду баст намудани ҷиноятҳое, ки бо тундгароии динӣ 

тааллуқ доранд. 

7. Мукаммал гардонидани қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон доир ба муқовимат бо терроризм ва ифротгароӣ. 

8. Гузаронидани мизи мудаввар ва конфронсҳо ва семинарҳо дар байни 

ҷавонон (доир ба хавфнокии иштирок ва шомилшавӣ дар ҷиноятҳои 

экстремистӣ). 

9. Таҳия ва интишори таҳқиқотҳои илмӣ, тафсири маводҳои иттилоотӣ, 

мақолаҳо, намоишҳо ба воситаи ВАО доир ба масъалаҳои мубориза бар 

зидди экстремизм ва терроризм. 

10. Гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо шаҳрвандон ва тафсири 

қонунгузории амалкунанда дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва 

терроризм  ва коркарди пешниҳодҳо доир ба мукаммал гардониданди 

қонунгузорӣ дар ин соҳа. 

11. Ба ташкилотҳо ва шаҳрвандон расонидани хизматрасонии 

иттилоотӣ ва машваратӣ  оид ба масъалаҳои пешгирӣ (профилактика) ва 

мубориза бар зидди ифротгароӣ. 

12. Ба ҷои кор ва музди хуб таъмин кардани ҷавонон. 

13. Баланд бардоштани ҳамкории мақомоти давлатӣ бо ҷавонон. 

14. Таъсис додани марказҳои ёрии равонӣ ба ҷавононе, ки бо мушкилот 

рӯ ба рӯ мешаванд. 

15. Баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
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16. Таҳлил ва ба роҳ мондани таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба ошкор 

намудани ҷиноятҳои ифротгароӣ, коркард ва ба роҳ мондани механизми 

муқовимат бо ифротгароӣ, пешгирии ин ҷиноятҳо. 

Дар пайи амалинамоии масъалаҳои дар боло нишондодашуда бовараст, 

ки низоми давлатдории дунявӣ дар ҷумҳуриямон бо махсусиятҳои хоссаи 

худ инкишоф меёбад. 

Дар ин ҳолат самара ва натиҷаи ин кор бояд чунин бошад: 

- ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ дар хориҷ аз давлат; 

-  кӯмаки ройгон ҷиҳати касбомӯзии ҷавонони муҳоҷир ва 

соҳибкасбгардонии онҳо; 

- ташаккули шахсияти таҳаммулпазир, пурмасъул, бомуваффақият, ки 

ба пос доштани арзишҳои миллӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ нигаронида 

шудааст; 

- рушди корҳои психологӣ, ки барои пешгирии хушунат равона карда 

шудааст, ташаккули маҳорати ҳамгироии иҷтимоӣ, малакаи 

таҳаммулпазирии рафтор, баромадан аз пайравӣ ба динҳо ва созмонҳои 

харобиовар; 

- баланд бардоштани таъсири шуури иҷтимоии зиёиёни пешқадам, 

боистеъдод, асарҳои бадеӣ ва мустанад, ки моҳияти одамбезории табиати 

экстремизм (ифротгароӣ) - ро ошкор сохта, барои ташаккули муносибатҳои 

дӯстона ба муҳити сермиллат таъсири мусбат мерасонанд; 

- танзими сиёсӣ-ҳуқуқӣ ва татбиқи ҳамаҷонибаи чораҳои 

пешгирикунанда бо усулҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

маъмурӣ дар ҳамбастагии мураккаби онҳо; 

- маҳдудияти иҷтимоии гурӯҳҳои террористӣ, маҳрум намудани онҳо 

аз дастгириҳои дохилӣ ва берунӣ, ошкор ва нест кардани онҳо аз 

сарчашмаҳои маблағгузорӣ, аз ҷумла даромадҳои қонунӣ ва ҷиноятии 

террористон ҳам дар дохил ва ҳам хориҷи кишвар, аз ҷумла, маҳдуд кардани 

террористон аз манбаъҳои пурра кардани силоҳ ва воситаҳои техникӣ, 

воридот ва фурӯши яроқ; 
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- ошкор ва бартараф намудани сабабҳо ва шароитҳои пайдоиши 

терроризм, рушди сиёсати давлатии мубориза бо терроризм ҳамчун падидаи 

иҷтимоию сиёсӣ, ҳамоҳангсозии қувваҳои сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, идоракунии марказонидашуда оид ба тамоми фаъолият барои 

пешгирӣ ва мубориза бар зидди терроризм, инчунин дастгирии ҳамаҷонибаи 

амалишавии чорабиниҳои ҳарбӣ, махсус ва идеологӣ. 

Инчунин амалҳо ва чорабиниҳои зерин дар маҳдуд гардонидан ва нест 

намудани амалҳои экстремистӣ-террористӣ ва оқибат аз байн бурдани 

идеологияи ифротии онҳо, ки дар аксарияти ҳолатҳо монеаи ташаккули 

принсипҳо ва арзишҳои давлати дунявӣ мегарданд нақши арзанда пайдо 

менамояд: 

- таъсиси эътилофи кишварҳои абарқудрат баҳри мубориза бар зидди 

терроризму экстремизм. Он бояд имкониятҳо ва қудратҳои давлатҳои 

бузургро фаро гирад; 

- фаъолияти мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои динӣ ва рӯҳониёни кишвар 

бояд хубтару беҳтар гардад, зеро пайравони гурӯҳҳои ифротӣ бештар ба 

воситаи таълимоти динӣ гумроҳ мешаванд; 

- дар дохили Тоҷикистон фароҳам овардани шароити хуби илмомӯзи 

дар соҳаи диншиносӣ (махсусан дини ислом). Ҷавононе, ки дар хориҷи 

кишвар таҳсили илм мекунанд, заминаи дар давлати худ сабақ гирифтанро 

дошта бошанд. Ин имконият медиҳад, ки ҷавонон ба хориҷи кишвар 

нарафта, талаботи хешро дар макони зисти доимиашон қонеъ гардонанд ва 

ба ҳаракатҳои динию террористӣ ҳамроҳ нагарданд; 

- фаъолияти ҳамаи сохторҳои давлатӣ, мақомоти қудратӣ ва 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар мубориза бар зидди экстремизму терроризм 

пурзӯр карда шавад; 

- баланд бардоштани ҳисси миллӣ, ватандӯстию ватанхоҳии мардум 

тавассути воситаҳои гуногун, пеш аз ҳама бо ёрии ВАО; 

- таҳияи барномаҳои махсус баҳри мубориза бар зидди экстремизм-

терроризм, ки роҳу воситаҳои муборизаро ба таври возеҳ нишон диҳад; 
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- ташкили воҳиди махсуси мубориза бар зидди экстремизм ва 

терроризм (ба монанди гурӯҳи зиддитеррористӣ «Кобра» - и Австрия; 

«Делта» - и ИМА; «Алфа»-и Россия). Ин имконият медиҳад, ки роҳу 

воситаҳои беҳтари мубориза бар зидди экстремизму терроризм пайдо 

гардад. 

Дар ин замина мувофиқ бо моддаи 8-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» 

таъсиси иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсие, ки ҳадафу 

фаъолияташон амалинамоии амалҳои зерин равона шудааст, манъ 

мекунанд: 

- ба зӯри тағйир додан ё сарнагун кардани асосҳои сохтори 

конститутсионии давлат; 

- халалдор кардани якпорчагии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- хароб кардани амнияти давлатӣ; 

- ташкили гурӯҳҳои мусалаҳ ва ё даъват ба ташкил кардани онҳо; 

- тарғиби нажотпарастӣ, миллатгароӣ, хусумати иҷтимоӣ ва динӣ1. 

Дар асоси вайрон кардани чунин принсипҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

охирҳои моҳи сентябри соли 2015 аз ҷониби Суди Олии Тоҷикистон ҲНИ 

ҳамчун ТЭТ ҲНИ эълон карда шуда, фаъолияташ дар ҳудуди Тоҷикистон 

мамнуъ эълон карда шуд. 

То охирҳои моҳи сентябри соли 2015 Тоҷикистон чун давлати дунявӣ 

бо вижагиҳои худ ташаккул меёфт. Ба хотире, ки дар фазои сиёсии 

кишварамон расман ҳизби динӣ фаъолият мекард. Фаъолияти ҳизби сиёсӣ 

характери динӣ дошта танҳо ба хотири ҳимояи манфиатҳои милли давлатӣ, 

истиқлолияти сиёсӣ, Ваҳдати миллӣ ва пойдории он дар ҷомеа, ҳимояи 

тартиботи ҷамъиятӣ, ба вуҷуд овардани шароити муосид барои рушди 

устувори иқтисодиёти давлат, таъмини пешрафти ҷомеа, баланд 

                                                           
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе: «Ганҷ», 2016. Моддаи 8, банди 10. 
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бардоштани иқтидори зеҳнию маънавии ҷомеа амал менамуд. Президенти 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадашон ба муносибати 

ҷашни 10 солагии Конститутсияи ҷумҳуриямон қайд карда буданд, ки «Дин 

ва муносибатҳои одамон кори хусусӣ мебошад. Дар ҷое, ки масъалаҳои 

ҳифзи манфиатҳои истиқлолият ва амнияти давлат пеш меояд, дин бояд дар 

хидмати онҳо қарор бигирад»1. Дар ҳақиқат давлат объекти муқаддас аст ва 

барои ҳимояву манфиатҳои он ҳама меъёру арзишҳо бояд дар хизмати 

давлат бошад. 

Тағйироте, ки ба моддаҳои 8 ва 28-и конститутсия ворид карда шуданд, 

ба ҳуқуқи шаҳрванд ба муттаҳид шудан дар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ алоқа 

доранд. Конститутсия ин ҳуқуқи инсонро кафолат дода, дар як вақт 

талаботи лозимаро пешниҳод менамояд. Қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба дин ва иттиҳодияҳои динӣ барои шаҳрвандон тамоми 

шароит ва имкониятҳоро фароҳам овардааст, то ки онҳо аз ҳуқуқу озодиҳои 

худ беҳеҷ гуна мамониат ва мушкилот истифода баранд. Дар ҷомеаи 

имрӯзаи мо доир ба масоили динӣ аз лиҳози заминаи ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ 

ягон мушкили ҷиддӣ вуҷуд надорад. Мутобиқи онҳо фаъолияти ҳизбҳои 

сиёсии дигар давлатҳо, таъсиси ҳизбҳои хусусияти миллӣ ва динӣ дошта, 

инчунин маблағгузории ҳизбҳои сиёсӣ аз ҷониби давлатҳо ва созмонҳои 

хориҷӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Тоҷикистон 

манъ карда мешавад. Ин тағйирот барои таъмини субот, ҳифзи арзишҳои 

миллӣ аз таъсири унсурҳои бегона, алалхусус равандҳои характери 

ифротгароиву бегонапарасти дошта, ки ба мафкураи ҷавонон таъсири 

манфӣ мерасонанд, бо дарназардошти глобализатсияи ҷомеа пешниҳод 

гардидааст. Таъсиси ҳизби сиёсӣ дар заминаи намояндагони миллати 

алоҳида (миллӣ) дар ҷавҳари худ метавонад ба ҷудоиандозӣ, низоъҳо ва 

муноқишаҳои миллӣ оварда расонад. Аз ин рӯ, бисёре аз давлатҳои дунявӣ 

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати 10 – солагии Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Манбаи электроннӣ URL: http: // www.president/tj/node/6618 

(санаи истифодабарӣ: 29.01.2019). 

http://www.president/tj/node/6618
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ба монанди Ӯзбекистон, Қазоқистон, Федератсияи Россия ва дигар давлатҳо 

ин амалро дар сатҳи Конститутсия манъ кардаанд. 

Ҳамон тавре, ки дар боло зикр гардид, тибқи тағйирот Конститутсия ва 

қонунҳои дигари ҷумҳурӣ таъсиси ҳизбҳои сиёсии хусусияти динидоштаниз 

манъ карда шуд. Бояд иброз дошт, ки ҳизбҳои сиёсӣ, ки фаъолияти асосии 

онҳо муборизаи сиёсӣ мебошад, набояд аз дин ва созмонҳои динӣ истифода 

баранд. Эътиқод ба дин кори шахсии ҳар як инсон мебошад. Шахс бояд дар 

интихоби дин, баҷо овардани ибодат ва дигар расму оинҳои динӣ озод ва 

мустақил бошад. Ҳизби сиёсӣ, дигар созмон, фарди алоҳида набояд ба 

эътиқоди динии шахс дахолат кунанд ё аз он суистифода намоянд. Таъсис 

додани ҳизби сиёсии хусусияти динидошта боиси истифода аз дин ва 

эътиқоди динии шахс, ба сиёсат омехта кардани дин мегардад. Зеро, ки дар 

сарзамини мо эътиқод кори шахсии ҳар як инсон аст. Вале ин маънои 

тамоман дар канор гузоштани дин ва диндорон аз корҳои иҷтимоию сиёсиро 

надорад чун, ки Президенти давлатамон дар яке аз баромадҳояшон, қайд 

карда буданд, ки «Эътиқод кори шахсии ҳар як инсон аст ва мо тамоми 

рӯҳониёни ҷумҳуриро даъват мекунем, ки умури диниро дар партави қонун 

танзим, дар рушду камоли маънавии мардум ва ба ин васила ба оромии 

ҷомеа ва рушди он хидмат намояд». Бинобар ин давлатҳое, ки дар онҳо 

таъсири дин зиёд аст, ташкили ҳизбҳои сиёсиро вобаста ба дин ба 

конститутсияҳояшон манъ кардаанд. Дар ҷомеаи мо давлат бо рӯҳониён, бо 

аҳли дин ягон муносибати ғаразнок надорад ва дар симои дин ягон гуна 

хатарро эҳсос намекунад. Роҳбари давлати Тоҷикистон равшан ва возеҳ 

гуфтанд, ки дини мубини ислом дини мост ва касе ҳаққи онро аз мо ҷудо 

кардан надорад. Исломро аз фарҳанги миллӣ ва фарҳанги миллиро аз ислом 

ҷудо ҳисобидан хатост. Ё ҷойи дигар қайд менамояд, ки «дин ва аҳкоми 

динӣ бояд барои амалӣ гаштани ормонҳои наҷиби миллӣ, тарбияи ахлоқиву 

маънавии ҷомеа, инчунин донишу фазилати башардӯстонаи ҷавонон ба 

давлат мадад расонад. Ҳам давлат ва ҳам аҳкоми дин барои тезтар барҳам 

додани рӯҳияи ҷаҳолат, ҳаромхӯрӣ, авомфиребӣ, бадахлоқӣ дар ин 
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марҳилаи ҳасос бояд мубориза баранд». Дар тақвияти ин гуфтаҳо андешаи 

донишманди англис Томас Гоббсро мисол меорем, ки навиштааст: «Дин 

танҳо дар инсон аст»1, яъне дин ва таълимотҳои динӣ хоси инсон аст ва ба 

идораи корҳои давлати бояд мудохила накунад. Давлат бо иттиҳодияҳои 

динӣ ҳамкорӣ мекунад. Фаъолияти онҳоро дар доираи талаботи қонун 

роҳандозӣ ва дар ҳамин самт барои баланд бардоштани савияи дониши 

рӯҳониён ҳамкорӣ мекунад.  

Ҳеҷ вақт давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар дин омили хатарнокро 

надидааст ва нахоҳад дид. Боис ба таассуф аст, ки баъзе аз афрод бо ниқоби 

исломӣ даст ба қонунвайронкунӣ ва амалҳои ҷиноӣ зада, суботи ҷомеаро 

вайрон карданӣ мешаванд. Дар чунин сурат давлат ва мақомоти давлатӣ бо 

чунин ҷинояткорон ва гумроҳшудагон мубориза бурда, намегузорад, ки 

дини мубини исломро бадном кунанд. Давлат намегузорад, ки иддае 

исломро барои мақсадҳои ғаразноки худ истифода баранд. Ҳолати 

ташвишоваре, ки ҳукумати моро нороҳат кардааст ин хурофотпарастии 

аҳолӣ мебошад. Хурофот маҷмӯи эътиқодоти диние ва ғайридинӣ, ки аз 

нуқтаи назари низоми муайяни динӣ ғайриақлонӣ буда, ботил дониста 

мешавад2. Дар луғат ҷамъи хурофа аз решаи харифа буда, дар луғати Дехудо 

ба нақл аз «Бурҳони қотеъ» суханони парешон, дар Ғиёсуллуғот суханони 

беҳуда ва парешон аст. Ё ҷойи дигар маънои сухани шахси аз ақл 

бегонашуда, ҳарзагӯй, ки гӯё бо номи Хурофа дар замони Паёмбар мезист 

ва онро Паёмбар ҷинзада гуфта будааст истифода мешавад.  

Монеаи дигаре, ки ба рушди низоми давлатдории дунявӣ таъсир 

мерасонад ин, ифротгароии баъзе ниҳодҳои динӣ, ифротгароии дунявии 

баъзе зиёиёни давлат, ки сабаби он надоштани фарҳанги кофии сиёсӣ ва 

донишҳои зарурии низоми давлати дунявӣ аст, ба осиёби душманони 

                                                           
1 Ниг.: Гоббс Томас. Левиафан, или материя, форма и власть государсва церковного и 

гражданского [Текст] / Томас Гоббс. Под.ред Гутерман А. 2017. – С. 256. 
2 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ [Матн]. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. II. – Душанбе: 2010, - С. 482. 
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миллат, ки давлати моро давлати бедину атеистӣ мешуморанд, бадном 

карда ва бо ин роҳ мафкураи насли ҷавонро дар ҷомеа заҳролуд менамоянд.  

Дигар ҳолати мураккабе, ки садди роҳи рушди пояҳои давлати дунявӣ 

дар ҷомеаи тоҷик мегардад, ин инкишофи исломи сиёсӣ дар ҷомеа мегардад, 

ки дар ин бора андаке дар боло ишора карда будем. Мувофиқи бисёре аз 

сарчашмаҳо сиёсишавии ислом аз замоне оғоз шуд, ки муборизаҳои миллию 

озодихоҳӣ бар зидди давлатҳои мустамликадорӣ шурӯъ шуданд. Нерӯи 

муборизи исломӣ дар ин набардҳо қудрати худро нишон дод. Вале бо 

вуҷуди аз байн рафтани мустамликадории ошкоро, сиёсишавии ислом, ки 

ҳоло ба манфиати худи ислом, кишварҳои исломӣ ё аҳолии дунё нестанд, 

идома доранд. Зерро, ки бо роҳи андохтани ҳарос аз исломи сиёсӣ, барои 

ҷилвагирии густариши рӯзафзуни он мусоидат мекунанд. Ин аст, ки онҳо 

кӯшиш доранд, исломро бештар дар ҳамин ҷабҳаи хушунату зӯрӣ, дар 

нақши исломи сиёсӣ, дур аз нақши исломи маънавӣ нигоҳ доранд ва аз ин 

тариқ аз ислом як чеҳраи мудҳиши ҷангҷӯву сиёсатзада бисозанд ва сиёсати 

исломҳаросӣ (исламофобия) – ро бештар инкишоф диҳанд. 

Дар ин маврид бодарназардошти моҳият ва хусусиятҳои рушди давлати 

дунявӣ метавонем як ҷанбаи методологии таҳлили проблемаи мазкурро 

нишон медиҳем. Яке аз методҳои асосии таҳқиқотӣ ин методи таҳқиқотии 

сотсиологӣ ба воситаи саволҳои анкетавӣ, сӯҳабт ва мусоҳиба мебошад. 

Пурсиши сотсиологӣ дар миёни 400 нафар донишҷӯён, аспирантон, 

унвонҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, Донишкадаи 

технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар ш.Кӯлоб, инчунин дар миёни 

100 нафар намояндагони гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, динӣ ва этникии 

минтақа гузаронида шуд. Ба саволҳои анкета чунин ҷавоб гардониданд: 

Саволи якуми анкета ин «Кадоме аз арзишҳои давлати дунявиро мусбат 

мешуморед?». Аз ин савол ҷавобҳои зерин ба даст омаданд: «Моликияти 

хусусӣ ва истеҳсолоти озод» - 15,6%; «Озодии таҳсил дар муассисаҳои 

таълимии ғайридавлатӣ динӣ» - 10%; «Фароҳам овардани шароит барои 

рушди шахсият» - 23,7%; «Озодии виҷдон ва эътиқод» - 30,3%; «Озодӣ ва 
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масъулият» - 20%. Чи хеле, ки таҳлилҳо нишон доданд арзишҳои асосии 

дунявият шароит муҳайё кардан барои озодии виҷдон ва этиқоди динӣ, 

рушди озоди шахсият дар ҷомеа дониста мешавад. Ҳолати мазкурро дар 

диаграммаи № 1 нишон медиҳем:  

Диаграммаи №1. 

15

10

23,730,3

20

Кадоме аз арзишҳои давлати дунявиро 
мусбат мешуморед?

Моликияти хусусӣ ва 
истеҳсолоти озод

Озодии таҳсил дар 
муассисахои таълимии 
ғайридавлатӣ дини

Фарохам овардани шароит 
барои рушди шахсият

Озодии виҷдон ва эътиқод

  

Тарафдорони арзишҳои давлати дунявӣ барои асосноккунии мавқеи 

худ чунин далелҳоро пешниҳод менамоянд: Инсон – новобаста аз эътиқоди 

худ дар ҷомеаи муосир арзиши олӣ аст; наметавон одамонро аз рӯи боварӣ ё 

нобоварӣ мазаммат кард ё ба гурӯҳҳо ҷудо намуд; аз ҳама чизи муҳим 

хислатҳои неки инсонӣ аст, ки онҳоро тамоми динҳои ҷаҳонӣ мепазиранд; 

инсон ҳаётро на барои дин (ислом, насронӣ, яҳудӣ...), балки барои худ, 

наздикон ва давлат месозад; мо ҷомеи шаҳрвандӣ – дунявӣ месозем, на ин 

кӣ динӣ; новобаста ба оне, ки инсон ба кадом дин боварӣ дорад, вай инсон 

мемонад ва ғ.  

Барои дурӯст таҳлил кардани масъалаи таҳқиқшаванда ва муносибати 

одамон бо арзишҳои дунявӣ як саволи дигар пешниҳод карда шуд. «Дар 

кадом навъи давлат Шумо мехоҳед зиндагӣ намоед?». Рафти пурсиш нишон 

дод, ки аксарияти пурсидашудагон мехоҳанд, ки дар давлати дунявӣ 
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зиндагӣ намоянд. Масалан, 15,8% пурсидашудагон ба давлати динӣ ва 

63,2% онҳо ба давлати дунявӣ бартарӣ медиҳанд. 21% боқимонда бо 

сабабҳои гуногун натавонистанд ҷавоби мушаххасро нишон диҳанд. Ҳисоби 

омории ин рақамҳоро дар диаграммаи №2 нишон медиҳем: 

Диаграммаи №2. 

63,20%
15,80%

21%

Дар кадом навъи давлат мехоњед зиндагӣ

кунед?

Дар давлати дунявї

Дар давлати динї 
(шариатї) 

Натавонистанд барои худ 
љомеаи писандидаро нишон 
дињанд

 

 Ба хотири озодии виҷдон, баробарарзишии ҳамаи динҳо, баробарии 

аъзоёни ҷомеа, бартарӣ надоштани дини муайян дар ҳаёти сиёсию ҷамъиятӣ 

ва барои беҳтару хубтар таъмин гардидани рушди шахсияти комил 

пурсидашавандагон ба давлати дунявӣ бартарӣ медиҳанд. Онҳо бо чунин 

суханҳо ҷавобҳои худро асоснок менамоянд: «дар давлати динӣ қонунҳои 

шадиду дағалона амал менамоянд ва дар давлати дунявӣ бошад то андозае 

қонунҳо адолатноканд», «давлати дунявӣ ба инсон озодии фаъолият 

медиҳад», «ҳаёт дар давлати шариатӣ барои як қатор инсонҳо 

таҳаммулнопазир аст ва дар давлати дунявӣ бошад зиндагии хуб ба сар 

мебаранд», «дар давлати шариатӣ ҳама аз рӯи қонунҳои сахти динӣ ҳал 

мешавад ва дар давлати дунявӣ бошад аз рӯи Конститутсия», аз ҳама чизи 

бисёр хуб «дар давлати дунявӣ бартари ба баробарӣ, адолатнокӣ, баробарии 
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ҳифзи ҳуқуқҳои тамоми аъзоёни ҷомеа, дар чунин навъи давлат 

намояндагони таммадунҳои ҷаҳон ҳаёт ба сар мебаранд». Ин натиҷагирии 

хулосаҳоямон аз он бар меояд, ки ҳамаи шаҳрвандон ба воситаи ВАО 

ҳамарӯза хабарҳои ҷаҳонро пайгирӣ менамоянд. Дар давлатҳои динӣ 

муносибати давлат бо аҳли ҷомеа, муносибати ҷомеа бо давлат ё 

муносибати байниҳамдигарии инсонҳоро дида, бартарӣ ба давлати дунявӣ 

медиҳанд, зеро, ки давлатҳои динии имрӯза рушди устувор надоранд ва дар 

онҳо инсонҳо фаъолияти самаранок карда наметавонанд. Инчунин амнияти 

шаҳрвандон ва давлат хуб таъмин карда намешавад. Ва намунаи равшани ин 

гуфтаҳоро мо миёни кишварҳои динии имрӯза дида метавонем. 

Ҳамзамон бояд гуфт, ки дар кишварамон ба исломи анъанавӣ, ки ба 

расму ойин, кору пайкори ҳаррӯзаи тоҷикон ва тамоми шаҳрвандони 

Тоҷикистон омехта шуда, ба қисми таркибии фарҳанги миллӣ табдил 

ёфтааст, бартарӣ дода метавонем1. Вобаста ба ин Президенти кишварамон 

дар суханрониашон бахшида ба 1310 солагии Имоми Аъзам соли 2009 қайд 

намуданд, ки «Дини мубини ислом тадриҷан бо тамаддуни ниёгони мо 

созгор омада, минбаъд низоми маънавӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии аҷдоди моро 

хеле таҳким бахшид ва густурда сохт»2. Исломи анъанавӣ дар Тоҷикистон, 

тарафдори аз мазҳабӣ Ҳанафия3 дониста мешавад. Арзишҳои аслии мазҳабӣ 

Имом Абӯҳанифа ба ҳуқуқи инсонӣ, адолати иҷтимоӣ, озодии андеша ва 

даъват ба созишу мадоро, дурӣ аз хушунат, таҳамулгароӣ, ва амсоли ин такя 

мекунанд. Дар ин замина Президенти кишварамон дар сухани 

табрикотиашон ба мардум ба муносибати моҳи Рамазон (12.05.2018) қайд 

намуда буданд, ки «Барои мусулмонони Ватани мо, ки пайравони мазҳаби 

муътадилу таҳаммулгари ҳанафӣ мебошанд, ислом нишонаи имондорӣ, 

                                                           
1 Муҳаммад А. Истиқлол ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ [Матн] / А. Муҳаммад. – Душанбе: Дониш, 

2021. – С.104. 
2 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 1310 солагии 

бузургдошти Имоми Аъзам [Матн] / Маводи электроннӣ URL:  http: // www.president.tj / 

node/2864 (санаи муроҷиат: 22.12.2018); 
3 Ниг.: Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. II. [Матн]. – Душанбе: 2010, - С. 

510. 

http://http:%20/%20www.president.tj%20/%20node/2864
http://http:%20/%20www.president.tj%20/%20node/2864
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таҳким бахшидани ҷаҳони маънавӣ ва такмили одобу ахлоқ ба ҳисоб 

меравад»1. Дар заминаи ташаббусҳои Президенти кишварамон барои 

бузургдошти Имоми Аъзам2 ва тамоми мусалмонони дунё Роҳбари идораи 

мусулмонони Озарбойҷон ва минтақаи Қафқоз шайхулислом Аллоҳшукур 

Пошшозода чунин қайд менамояд: «Ман мушоҳида мекунам, ки Шумо бо 

халқ ҳастед ва халқ бо Шумо аст ва ман бори нахуст мебинам, ки роҳбари 

давлат бо чунин самимияти қалбӣ аз манфиати мардуми худ ва 

мусулмонони ҷаҳон пуштибонӣ намояд»3. 

Ҳанафия яке аз мазҳабҳои бисёр бонуфуз дар ҷомеаи тоҷик дониста 

мешавад, зерро арзишҳои аслии он ба ҳуқуқи инсонӣ, адолати иҷтимоӣ, 

озодии андеша ва даъват ба созишу мадоро, дӯри аз хушунат, 

таҳаммулгароӣ ва амсоли ин такя мекунанд. Мувофиқи бисёре аз 

сарчашмаҳо 95% - и аҳолии Тоҷикистонро сунимазҳабҳо ташкил медиҳанд. 

Дар ин замина аз ҷониби давлат баъди истиқлолият бузургдошти амалии 

уламо ва бузургони мазҳабии миллат, пайҳам баргузор намудани 

маъракаҳои таҷлили онҳо ба монанди таҷлили 1310 солагии Имоми Аъзам, 

Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит – пешвои мазҳаби ҳанафия ва уламои 

маъруфи миллат ва ислом, 680 солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 1000 

солагии Носири Хусрави Қубодиёнӣ, 950 солагии Муҳаммад Ғазолӣ, 800 

солагии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ва дигарон ҷашн гирифта шуд, ки аз 

тамаддуни бою ғани доштани миллати тоҷик гӯвоҳи медиҳад. Барои 

миллати тоҷик исломи суннатӣ ҳамчун дин ва эътиқод барои шинохти 

Худо, тантанаи адлу инсоф ва ҳидоят бо роҳи рост зуҳур намуда, дар 

масири таърих ба як фарҳанги асил ва ҷаҳонбинии комили динӣ, ахлоқӣ ва 

                                                           
1 Суханронии табрикотӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бамуносибати 

моҳи Рамазон [Матн] / Маводи электроннӣ URL: http:// www.president.tj/node/17613#buston 

(санаи муроҷиат:12.05.2018). 
2 Эмомалӣ Раҳмон. Чеҳраҳои мондагор [Матн] /Раҳмонов Эмомалӣ, – Душанбе: «ЭР-граф», 2016. 

– С. 158. 
3 Шарифзода А. Эмомалӣ Раҳмон ва соли Имоми Аъзам. Китоби 9 [Матн] / Ш. Абдуфаттоҳ, З. 

Қосимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С.282. 



153 
 

фарҳанги мушахас табдил ёфтааст, ки он ҷанбаҳои мусбат дар бунёди 

давлати дунявии навъи Тоҷикистон мушоҳида карда мешавад. 

Дар ҷомеаи Тоҷикистон омилҳое дигаре вуҷуд доранд, ки барои рушди 

давлати дунявӣ таъсири манфи мерасонанд. Қисмати ин омилҳо хусусияти 

психологӣ ва субъективӣ доранд. Монеаи ташаккули давлати дунявӣ ин ба 

амалӣ омили таърихӣ иртибот дорад. Зеро, ки мардуми тоҷик аз таърих дар 

системаи сиёсии динӣ арзи ҳастӣ намудаанд. Яъне, низоми давлатдории 

дунявӣ дар кишварамон чандон собиқаи зиёди амалӣ надорад. 

Монеаи дигари рушди давлати дунявиро мо дар сатҳи пасти иҷтимоию 

иқтисодӣ ва ташаккул наёфтани маданияти сиёсии шаҳрвандон дида 

метавонем. Зеро ҳолати камбизоатӣ ва бӯҳронӣ одамонро водор месозад, ки 

то баҳри ҳалли масоили иҷтимоию иқтисодии худ амал намоянд. 

Хушбахтона бо ташаббусҳо ва дастгириҳои Президенти кишварамон то 

соли 2019 сатҳи камбизоатӣ то 26,3 %1 коҳиш ёфт, ки ин ба муносибати 

хуби шаҳрвандон бо аркони давлатдорӣ ва пешравии давлати дунявӣ 

таъсири мусбат мерасонад. Зиндагии мардум бароҳат бошад, нигоҳи 

онҳониз ба ҷомеа хайрхоҳона мегардад. 

Яке аз проблемаҳои дигари манфӣ дар бобати рушди давлати дунявӣ 

дар ҷомеаи мо ин вуҷуд надоштани пояҳои назариявии давлати дунявӣ дар 

Тоҷикистон ва барои аксарияти мардум мавҳум будани он мебошад. Аз ин 

рӯ, зарур медонем, ки донишмандони гуногун фаҳми дунявияти давлатро 

дар донишномаҳо, луғатномаҳои гуногун, китобҳои дарсӣ, дастурҳои 

таълимӣ, воситаҳои ёрирасони таълимӣ возеҳу равшан нишон диҳанд. 

Инчунин сохторҳои марбута ва шахсони алоҳида дар миёни мардум корҳои 

фаҳмондадиҳии дурусти дунявияти давлатро тавассути ВАО гузаронанд. 

Барои фаҳмонидани моҳияту хосиятҳои давлати дунявӣ дар байни 

аҳолӣ тарғиботу ташвиқот гузаронида шавад. Зарур аст, ки заминаҳои 

                                                           
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар 

бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [Матн] / Маводи электроннӣ URL: 

http:// www.president.tj/node/27417 (санаи муроҷиат: 27.12.2021). 
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сиёсию-ҳуқуқии ташаккули давлати дунявӣ такмил дода шавад. Аз ҷумла, 

зарурат ба қабули қонуни нав оиди иттиҳодияҳои динӣ, сиёсати динӣ ҷой 

дорад. 

Алакай аз даврони ба даст овардани истиқлолият дар Тоҷикистон 

заминаҳои хуби дурахшони дунявияти давлат гузошта шуда буд. Махсусан 

илова кардани калимаи «дунявӣ» дар моддаи якуми Конститутсия. 

Дурнамои рушди давлати дунявӣ дар ҷомеаи мо ин пеш аз ҳама, 

бартарӣ надоштани дин дар масъалаҳои асосии сиёсат ва ҳаёти давлатӣ 

мебошад. Дар айни ҳол давлати дунявӣ кафили баробарии манфиатҳои 

гуногуни гурӯҳҳои иҷтимоиро мемонад ва мувофиқан давлати дунявӣ дар 

ҳақиқат манфиатҳои ин гурӯҳҳоро ҳифз мекунад (танҳо дар ҳолате, ки ин 

манфиатҳо ба муқобили манфиатҳои давлат равона нашуда бошанд). Дар 

чунин шароит давлат на танҳо озодии конститутсионии виҷдонро эълон 

мекунад, балки чораҳои дахлдорро барои татбиқи онҳо қабул менамояд.  

Дар Тоҷикистон дар миёни аҳолӣ ҳоло фаҳми давлати дунявӣ ба 

пуррагӣ ташаккул наёфтааст. Ин ҳолат имкон намедиҳад, ки ҷалби 

шаҳрвандон ба институтҳои давлати дунявӣ ҳаматарафа таъмин гардад. 

Бояд тавассути васоити ахбори умум фаҳмиши давлати дунявӣ дар шуури 

мардум ҷой дода шавад. Дар ин самт онҳо метавонанд аз матбуот, радио, 

телевизион ва шабакаҳои байналхалқии ИНТЕРНЕТ бо маврид истифода 

баранд. 

Давлат бояд институтҳои диниро ҳаматарафа дастгирӣ намояд. Барои 

фаъолияти онҳо шароити мусоид фароҳам оварад. 

Зарур мешуморем, ки дар назди ҳукуматҳои маҳаллӣ марказ ё шӯъбаи 

дастгирии мардум аз ҳодисаҳои дахлнамоӣ ба озодии виҷдон ва эътиқоди 

динии онҳо кушода шавад; 

Мо, ки имрӯзҳо дар давраи постсекулярӣ қарор дорем, масъалаи озодии 

виҷдон яке аз таркиботи томи низоми мураккаби озодии афкор, виҷдон ва 

дин баромад мекунад. Ин озодӣ яке бавуҷудоварандаи таҳкурсии муҳимми 

ҳуқуқ дар низоми ҳуҳуқҳои инсон, дар алоқамандӣ бо қаноатмандии 
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талаботҳои ҷаҳонбинӣ, ки амалишивии онҳо ҷаҳонбинии шахсиятро 

ташаккул медиҳад ва ба зиндагӣ дар асоси озодии интихоб маънӣ мебахшад. 

Дар мазмуни ин ҷаҳонбинии озод ҳуқуқи ба таври фардӣ ва ё дар якҷоя бо 

дигарон озодона эътиқоди худро ташаккул, интихоб, тағйир ва паҳн 

намудан ва дар мувофиқа бо он амал карда, озодии дигар одамонро маҳдуд 

накардан меистад.  

Мо ба таҷрибаи рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва техникии кишварҳои 

пешрафтаи ҷаҳони Ғарб: Ҷопон, Норвегия, Британияи Кабир нигариста, 

мебинем, ки миллат танҳо бо таълимотҳои динӣ пеш рафта наметавонад. 

Пеш аз ҳама барои пеш рафтани тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, тараққӣ 

додани ҳама навъи илмҳои дунявӣ зарур мебошад. Дар чунин шароит дар 

баробари давлат, ходимони дини кишварамон барои баланд бардоштани 

маърифати дунявии худ ва фарҳангу маърифати ҷавонон бояд саҳмгузор 

бошанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади маҳз ҷавонону наврасонро 

дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ватанхоҳӣ, илмдӯстӣ ва худшиносӣ тарбия ва аз 

таъсири ифротгароӣ ҳифз намудан, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»1 - ро қабул 

намуд. Мақсади асосии қабули ин қонун хубтару беҳтар кардани таълиму 

тарбияи хонандагон махсусан ҷавонон, қонуни масъул кардани падару 

модар дар таълиму тарбияи фарзанд бисёр амали хуб шуд, зеро ки дигар 

волидайн дар таълиму тарбияи фарзандашон як тарафро гунаҳкор карда 

наметавонад. Дар назди давлат падару модар, омӯзгорон ва ҷамъият баробар 

ҷавобгаранд. Ин барои бо роҳи дурӯст тарбия кардани ҷавонон таъсири 

самаранок мерасонад. Инчунин падару модар дар таълиму тарбияи динии 

фарзандашон масъуланд, то ин ки ҷавонон аз овони наврасӣ ба таълими 

нодурусти динӣ кашида нашаванд, ба хотире, ки таълимоти хурофотӣ ба 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2011, - №7-8. - м. 616; 2016, - 

№3. – м. 147. 
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ҷавонон таъсир нарасонанд. Таълимоти хурофотӣ проблемаи ҷиддӣ барои 

рушди давлати дунявӣ шуда метавонад. Мувофиқ ба қонуни мазкур 

волидайн масъуланд, ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ ба иштироки фарзандони 

ноболиғ дар фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ ва чорабиниҳои дастаҷамъонаи 

динӣ ба ғайр аз ҳолати азодорӣ дигар ҳолатҳо роҳ надиҳанд. Ин ба хотири 

ҳимояи манфиатҳои миллии давлат мебошад (моддаи 8).  

Ҳамзамон давлат ба ташкилотҳои динӣ додани имтиёзҳои андоз ва 

дигар имтиёзҳоро ба танзим медарорад, ба иттиҳодияҳои динӣ барои 

таъмир, нигоҳдорӣ ва ҳифзи иншооту биноҳое, ки ёдгориҳои таърихӣ ва 

фарҳангӣ, қабристонҳо ва дигар иншоотҳо мебошанд, ҳамчунин таъмин 

кардани таълими фанҳои маълумоти умумӣ дар муассисаҳои таълимии аз 

тарафи иттиҳодияҳои динӣ таъсисдода мутобиқи қонун ёрии молиявию 

моддӣ мерасонад.  

Яке аз муҳимтарин хусусияти дурнамои рушди давлати дунявӣ, 

бетарафии он ба масъалаи куфру имон, яъне озодии виҷдон ва муносибати 

якхелаи давлат ба ҳамаи афроди ҷомеа, сарфи назар аз дигар будани 

эътиқоду ҷаҳонбинӣ, мафкураву дин ва парастишоти онҳост. Яъне, дастгирӣ 

нашудани ҳеҷ навъе аз дину боварӣ аз тарафи давлат ва во гузоштани он ба 

интихоби виҷдонии шаҳрванд аст. Дар ин маврид сухани донишманд 

Абунасри Форобиро меорем, ки мегӯяд «одамон аз рӯзи таввалудашон 

баробаранд»1 ва ин баробарӣ то ҳаде ҳаст, ки бояд миёни инсонҳо дар 

масъалаи эътиқодӣ фарқе гузошта нашавад.  

Инчунин дар ҷомеа дин бояд сарчашмаи покизагиву беолоиш, 

муносибати яксон барои ҳамаи инсонҳо бошад, аммо дар амалияи сиёсӣ 

аксар вақт, наметавонанд барои ҳама яксон бошад. Қувваҳои сиёсӣ, 

ниҳодҳои дигари дунявӣ, дар бисёр ҳолат манфиатҳои синфӣ, табақавӣ, 

маҳаллиро ҳимоя менамоянд. Дар ин кушишҳову набардҳои сиёсӣ олуда 

кардани дини ислом бар зарари онҳо буда метавонад. Ҳамин олудагии динӣ 

                                                           
1 Муҳаббатов А. Асосҳои сиёсатшиносӣ [Матн] / А. Муҳаббатов., Р. Нуриддинов. – Душанбе: 

«Ирфон», 2006. – С. 40. 
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бо сиёсат дар Афғонистон ва якқатор давлатҳои Шарқи Наздик аст, ки 

низои сиёсии ин кишварҳоро давомнок кардааст. Дар ин раванд баъзе 

нируҳои берунӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз фурсати муносиб 

истифода бурда, барои заиф сохтани миллат сиёсатҳои ҳадафмандонаро 

амалӣ менамоянд. Баъзе нирӯҳои дигар ин бӯҳронро ҳамчун фурсати 

муносиб барои зарба задан ба як мазҳаби исломӣ ва таблиғу тақвият додани 

мазҳаби дигар истифода менамоянд ва ин ҳолат дар масъалаҳои забонӣ, 

арзишӣ, фарҳангӣ ва ғайра низ ба назар мерасанд. Дар ин ҳолат пушти ҳар 

як лоиҳаҳо ва талошҳои динию мазҳабӣ доираҳо, кишварҳо ва нерӯҳои 

берунии аз ҳама ҷиҳат тавонманд қарор гирифтаанд, ки чунин ҳолат вазъи 

бӯҳрониро боз мураккабтар мегардонад.  

Бинобар ин, тамоми талошҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бар он нигаронида шудааст, ки исломро аз ҳар 

гуна хатарҳо маҳфуз нигоҳ дорад. Вай ҳамеша исломро аз он гурӯҳҳои 

ифротии экстремистӣ ва террористӣ, ки ба номи ислом иснод меоранд ва 

исломро бо ин амалҳои зидди исломию инсонии худ бадном мекунанд ҷудо 

медонад. Сарвари сиёсии мо аз минбарҳои баланди минтақвию 

байналмилалӣ ин нуқтаи назарро доимо таъкид менамояд: «... амалҳои 

ваҳшиёнаи ин неруҳо бо дини мубини ислом ҳеҷ гуна робитае надоранд. 

Онҳо баръакс, мухолифи таълимоти ахлоқӣ ва арзишҳои таҳаммулгарову 

инсондӯстонаи ислом мебошанд»1. Мо дар саҳифаҳои боло якчанд ҳолати 

мубориза бо терроризмро нишон додаем. Ин ҳама амалҳо натиҷаи 

фаъолияти худи инсон мебошад. Чи хеле, ки дар урфият гуфтаанд «Ислом 

базоти худ надорад айбе, ҳар айб, ки ҳаст, дар мусалмонии мо инсонҳост», 

яъне дар сади роҳи ин ҳама бетартибиҳо бесаводӣ, ҳолати пасти маърифати 

инсонӣ ва ҳатто ҷаҳолати худи инсон қарор дорад. Барои ин давлату 

ҳукуматро зарур аст, ки нисбати боло бардоштани маърифати инсонҳо ва аз 

                                                           
1 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мубоҳисаҳои умумии 

Иҷлосияи 72-юми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид [Матн] / Маводи электрннӣ. 

URL: http:// president.tj/node/16227 (санаи муроҷиат: 14.08.2018) 
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ҷаҳолат дур кардани онҳо аз ҳамаи навъи захираҳо ва имкониятҳо бахусус 

ВАО хуб истифода намояд. Зеро, ки дар шароити имрӯза ВАО ба як қувваи 

бузурги идеологӣ табдил ёфтааст. Чи хеле, ки Ҷим Моррисон қайд 

менамояд: «дилхоҳ инсоне, ки васоити ахбори оммаро идора мекунад, шуур, 

хирадро назора менамояд»1. 

Имрӯзҳо фарҳанги миллии тоҷикона сохтори мураккабе дорад. 

Коркарди доимии он ба танзими дурусти ҳама соҳаҳои он вобастааст. Дар 

ҷомеаи мо яке аз соҳаҳои фарҳангӣ ин баргузории ҷашну маросимҳо ва 

анъанаҳо мебошанд, ки дар онҳо унсурҳои гуногуни фарҳанги миллӣ, чӣ 

динию чӣ шаҳрвандӣ бо ҳам омехтаю якранг гаштаанд. Ҳолати дигари 

дурнамои рушди давлати дунявиро метавонем ба воситаи мақомоти 

ваколатдори давлатӣ оид ба дин, мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ ба 

воситаи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷомеа дурахшон намудан 

мумкин аст. Бояд, қайд намоем, ки маҳз дар ҳамин соҳа зуҳури хурофоту 

таассуб ва бидъатҳои ба моҳияти ислом норавшан дида мешуданд ва имрӯз 

ҳам дида мешавад. Ин аст, ки дувоздаҳ сол пеш бо ташаббуси Президенти 

кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади танзими ҷашну маросимҳо 

ва ислоҳи ҷаҳонбинии милливу динӣ, ҳимояи манфиатҳои иқтисодии 

мардум, поку беолоиш нигоҳ доштани дини мубини ислом, баланд 

бардоштани маданияти маъракаороии шаҳрвандон ва паст кардани сатҳи 

камбизоатӣ нахустин санади миллии ҷумҳурӣ Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана2 ва ҷашну маросимҳо» – ро 8 – 

июни соли 2007 таҳти №272 қабул карда шуд. Сабаби асосии қабули қонуни 

мазкур аз он иборат буд, ки бо пйдо шудани равияҳои мазҳабии дорои 

хусусияти ифротӣ ва вусъат гирифтани тарғиботи зарарнок тавассути баъзе 

шабакаҳои интернет дар кишвар зуҳуроти бегонапарастиву тақлид ва хатар 

ба забону фарҳанг, бахсус расму ойинҳои миллӣ ва ҳатто тарзи либоспӯшии 

                                                           
1 Джим Дуглас Моррисон [Матн] / Электронный ресурс URL: https:// www.kritika24.ru page/ 

(дата обращения: 03.08.2019).   
2 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд.Ҷ. I [Текст], - Душанбе: 2010. - С. 75. 
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мардуми мо, аз ҷумла занон торафт қувват гирифта, таассубу1 зиёдаравӣ 

ҳангоми баргузории як қатор маросиму маъракаҳо ба ҳукми анъана 

даромада буд. Амалинамоии ин қонун нишон дод, ки қабули чунин яқ 

қонуни бунёдӣ, аз назари умум иқдоми хирадмандонае буд, ки сари вақт ба 

рафъи ниёзҳо ва дарду мушкилоти мардум, кам кардани сатҳи камбизоатӣ 

мусоидат намуда, манфиатҳои мардуми кишварро дар шароити тезу тунди 

глобализатсионӣ ва бӯҳронҳои маънавию молиявӣ дар доираи арзишҳои 

миллӣ, динӣ ва башариро ҳифз намуд.  

Мақсаду вазифаи асосии  қонуни мазкур дар моддаи якум нишон дода 

шудааст: «Мақсади Қонуни мазкур аз ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии 

мардуми Тоҷикистон, мусоидат барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва 

гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва 

фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд, иборат 

аст. Қонун ҳамчунин барои таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва 

тартиботи ҷамъиятӣ равона карда шудааст»2. Дигар ҳолати бисёр муҳим ин 

вазифаи қонуни мазкур мебошад: «Вазифаи қонуни мазкур танзими анъана 

ва ҷашну маросим дар асоси дастовардҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни 

ҷаҳонӣ мебошад»3. Дар бораи ҳифзи арзишҳои анъана ва ҷашну маросимҳо 

бахшида ба муносибати 10 - солагии қабули қонуни мазкур Сарвари давлат 

қайд намуда буданд, ки «Сокинони ин сарзамини фарҳангдӯсту адабпарвар 

маросиму ойинҳояшонро на танҳо ҳифз кардаву гиромӣ доштаанд, балки 

марҳалаҳои гуногуни ҳаёти худ ба онҳо мазмуни нав ва сифатҳои 

башардӯстона зам намуда, беҳтаринашонро то даврони мо ба мерос 

гузоштаанд, ки нигоҳдориву арҷгузорӣ ба ин ганҷинаи бебаҳо вазифаи ҳар 

як фарди соҳибватан мебошад»4. Дар ҳақиқат мо насли ҷавон дар ин ҷаҳони 

                                                           
1 Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз II Ҷилд. Ҷ. II. [Матн]. - Душанбе: 2010. - С. 286. 
2 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2007, - №6. - м. 428; 2008, 

- №6. – м. 448; 2010, - №7. – м. 568. 
3 Ҳамон ҷо 
4 Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 10-солагии 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар 
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пуртазоде, ки тамаддунҳои гуногун дар доираи ҳимояи манфиатҳояшон бо 

ҳам бархӯрд мекунанд, ҳушёрии сиёсиро аз даст надода, тавонем, ки 

арзишҳои миллии худро бо кадом роҳе, ки набошад, ҳимоят намоем. 

Чи хеле, ки гуфта гузаштем, имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ бунёди ҷомеаи 

дунявиро яке аз ҳадафҳои асосии раванди демократикунонӣ ҳисобида, 

меъёри демократӣ будан ё набудани ҷомеаро ба сатҳи инкишофи давлати 

дунявӣ вобаста медонанд. Сатҳи инкишофи давлати дунявӣ бошад ба 

ташаккул ва рушду нумӯи ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои дигари ҷамъиятӣ 

вобастагӣ дорад. Ҳизбҳои сиёсӣ1 ва иттиҳодияҳои дигари сиёсӣ2 як қисми 

муҳимми низоми сиёсӣ ва унсури бунёди ҷомеаи дунявӣ мебошад. 

Тоҷикистон низ ба монанди дигар кишварҳои демократӣ-дунявӣ системаи 

ҳизбияш бисёрҳизбӣ мебошад ва дар раванди идораи давлат ҳафт ҳизби 

сиёсӣ фаъолияти мустақил доранд ва дар рушду пешрафти ҷомеа саҳми 

калон мегузоранд.   

Дар шароити имрӯза бо вуҷуди дунявӣ будани давлат, нисбати шууру 

маорифи шаҳрвандони худ бетараф буда наметавонад. Зеро ҳамаи 

гумроҳиҳо новобаста аз диндор будан ё набудани шаҳрвандон бар асари 

камсаводию бесаводии онҳо ба амал меояд. Ва ин яке аз муҳимтарин 

хусусияти дурнамои дунявияти давлатро дар сарзамини мо нишон медиҳад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати давлатӣ дар асоси Конуститутсия, 

консепсия, стратегия, барномаҳои давлатӣ ва дигар қонунҳои ҷумҳуриявӣ 

амалӣ мешавад.  

Мувофиқ ба моддаи 16 банди 19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи маориф» шаҳрвандон барои таҳсилоти динӣ гирифтан дар 

муассисаҳои таълимии динӣ ҳуқуқ доранд. Фаъолияти ин муассисаҳо тибқи 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар асоси иҷозатномае, ки 

                                                                                                                                                                                        
Ҷумҳурии Тоҷикистон» [Матн] / Маводи электроннӣ. URL:  http:// www.president.tj/node/15749. 

11.07.2017 (сани муроҷиат: 25.12.2018). 
1 Муҳаммад Абдураҳмон. Донишномаи мухтасари сиёсӣ [Матн] / А. Муҳаммад. – Душанбе: Эр-

граф 2016. – С. 338. 
2 Ҳамон ҷо. – С. 135 
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мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф медиҳад, амалӣ карда 

мешавад1. Ҳукумат ҳатто дар ш.Душанбе ба сохтмони бинои нави таълимӣ 

Донишкадаи исломии Тоҷикистон бо тамоми шароиту имконоти хониш 

шурӯъ кардааст. Ин донишкада бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 2 ноябри соли 2007, №547 таъсис дода шуд ва аз 29 апрели соли 2009 

таҳти №281 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин донишкада ба 

номи яке аз нобиғагони дини мубини ислом, донишманди машҳури тоҷик 

Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит гузошта шуд. Ва ба яке аз донишгоҳҳои 

бонуфузи динии минтақа табдил меёбад. Маблағгузории таълимии ин 

донишгоҳ аз ҳисоби буҷети давлатӣ амалӣ шуда, дар баробари таълими 

аркон ва аҳкоми динии ислом, инчунин омӯзиши фаннҳои забон ва адабиёти 

тоҷик, таърихи халқи тоҷик, фарҳангшиносӣ, илмҳои компютерӣ ва 

забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда шудааст. Инчунин ба фаъолияти мадрасаву 

мактабҳои динӣ дар доираи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Тоҷикистон 

шароитҳои мусоид фароҳам меоварад.  

Давлат барои шаҳрвандони Тоҷикистон новобаста ба вазъи сиёсӣ ва 

эътиқоди динӣ ҳуқуқ ба таҳсилро фароҳам меоварад. Аммо вобаста ба 

дунявӣ будани давлат дар муассисаҳои таълимӣ тарғиб ва таъсиси 

ҷамъиятҳои динӣ манъ мебошад. Барои васеъ кардани тассавуротҳои динии 

шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, дар мактабҳои олии ҷумҳуриямон таълими 

фанни «Диншиносӣ» ба роҳ монда шудааст. Таълими донишҳои 

диншиносиро дар муассисаҳои давлатӣ коршиноси рус И.В. Метлик дар 

кори таҳқиқотии худ дастгирӣ менамояд2. Масъалаи додани имтиёзҳо, 

дастгирии модию-маънавӣ ва молиявии иттиҳодияҳои диниро муҳақиқ К.И. 

Богидаев низ таҳқиқ намудааст3. 

                                                           
1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. - 2013, - №7. - м. 532; 2016, - №3. – м. 148, №7. – м. 624. 
2 Ниг.: Метлик И.В. Интеграция знаний о религии в учебно-воспитательной деятельности 

светской школы: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 [Текст] / И.В. Метлик. М., 2005. – 408 с. 
3 Ниг.: Богидаев К.И. Консепция светского государство. Актуальные проблемы права, экономики 

и управления [Текст] / К.И. Богидаев. 2015, Вып. XI. – С. 113. 
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Ҳамин тариқ, мушкилиҳои рушди давлати дунявӣ ва ҳолати муосири 

инкишофи Тоҷикистонро ба инобат гирифта, аниқ дарк намудан зарур аст, 

ки раванди бунёди давлати дунявӣ дар ҷомеа бо вижагиҳои махсуси худ 

ташаккул ёфта, ба нишондодҳои бисёр назаррас муваффақ шудааст. 

Мушкилотҳое ба монанди экстремизми динӣ, терроризми динӣ, маднияти 

пасти шаҳрвандӣ, дарки нодурусти давлатӣ дунявӣ ва мухолифатҳои 

гуногуне, ки дар ҷомеаи тоҷик буданд то ба имрӯзҳо бо саъю кӯшишҳои 

Президенти давлатамон Эмомалӣ Раҳмон, даровардани тағйиру иловаҳо дар 

Конститутсия ва қабули якқатор санадҳои меъёрию ҳуқуқии дигар боиси аз 

байн бурдани чунин мушкилотҳо гардида истодааст. Дунявияте, ки дар 

давлати мо амалӣ шуда, такмилу тақвият ёфта истодааст, ба воситаи сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи дин ва иттиҳодияҳои динӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ асоснок шудааст. Рушду инкишофи онро мусбат 

гуфта метавонем. Ва онро дунявияти сиёсӣ-ҳуқуқӣ гуфта метавонем, ки дар 

он бо вуҷуди аз ҳокимият ҷудо будани иттиҳодияҳои динӣ байни дину 

давлат ҳамкориву ҳамбастагӣ, махсусан дар корҳои тарбиявӣ, маънавию 

ахлоқӣ ва баланд бардоштани рӯҳияи миллию ватанхоҳӣ ҳукмрон аст. 

Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон барои хубтару беҳтар амали шудани чунин 

як типи дунявияти мӯътадил аз ҳамаи имконот самаранок истифода 

менамоянд. 
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Дар натҷаи таҳлили илмии масъалаҳои мухталифи мавзуи 

диссертатсионии «Давлати дунявӣ ва хусусиятҳои муҳимми он дар замони 

тағйирпазирии ҷомеа (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» чунин 

хулосаҳоро ба тариқи мухтасар баён намудан мумкин аст: 

1. Масъалаи дин ва давлат, баҳамолоқамандии сиёсати давлатӣ бо дин, 

ҳокимияти динӣ ва ғайридинӣ, шаклгирии навъи махсуси давлат берун аз 

тобеият ва таъсиррасонии дин ва барандагони он, дар натиҷа шаклгирии 

навъи нави давлат – давлати дунявӣ баҳси марҳалаҳои гуногуни таърихи 

афкори сиёсӣ будааст. Баҳси мафҳум муайянкунӣ ва мушахассозии 

ҳокимият ва давлати дунявӣ дар афкори сиёсии Замони нав ва то имрӯз 

рузмарра ба назар мерасанд. Ба назар мерасад, ки як ҷузъи модернизатсияи 

сиёсӣ, ки ифодаи муосиршавӣ ва ба зинаи ратсионалии муносибатҳо 

гузаштани давлат ва системаи сиёсӣ аст, шаклгирии давлат ва ҳокимияти 

дунявист. Давлати дунявиро консепсияи инкишофи давлати муосире таъриф 

медиҳанд, ки ифодакунандаи талаботу манфиатҳои умумии тамоми одамон 

новобаста аз ҳар гуна мансубиятҳо мебошад. 

2. Давлати дунявӣ шакли муосири давлат эътироф мегардад. Метавон 

мушаххас ишора намуд, ки он дар замина ва бо таъсиррасониии омилҳои 

консептуалӣ, сиёсиву таърихӣ, ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ пайдо шуда, 

ташаккул ёфтааст. Заминаҳо ва омилҳои пайдоишу ташаккули давлати 

дунявӣ ба марҳалаи таҳаввулотие рост меоянд, ки зарурият ба тағйири 

сохтори институти марказии низоми сиёсӣ – давлат пеш омада буд. 

Шароити сиёсӣ, таърихӣ ва зарурияти асосноккунии ҳуқуқие ба миён омада 

буд, ки давлатро аз тобеияти бечунучарои калисо берун кашида, онро ба 

воҳиди сиёсии мустақил мубадал гардонид. Анакнун давлат на дар хизмати 

падари руҳонӣ ва калисо қарор мегирифт, балки ифодакунандаи талаботу 

манфиатҳои аксарияти аҳлолӣ эътироф гардид. 
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3. Намунаи тоҷикии дунявият пешниҳоди дилхоҳ имтиёзро барои ягон 

идеологияи динӣ ё ғайридинӣ истисно намекунад. Ин бетарафии 

принсипиалӣ дар назар дорад, ки давлат, ҷамоаҳои гуногун, махсусан 

ҳокимияти давлатӣ, бе таъсири таълимотҳои динӣ ё ягон навъи идеологияи 

расмӣ инкишоф меёбанд. Ҳамин тариқ, масъалаи муносибати идеологӣ ба 

принсипи дунявияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли мӯътадилро дар шакли 

инкори таъин кардани идеологияи давлатӣ ва ҳифзи бетарафии идеологии 

давлат меёбад. Вале таҳлили равандҳои сиёсии муосир дар Тоҷикистон 

нишон медиҳад, ки ин масъала дарки амиқро ҳам дар сатҳи маданияти сиёсӣ 

ва психологии элитаи сиёсӣ, ки асосан муносибатҳои идеологии 

ҷойдоштаро нисбати масъалаи дунявият нигоҳ медорад, тақозо менамояд. 

Дур шудан аз ин нуқтаи назар дар сатҳи психологияи сиёсӣ метавонад 

мушкилиҳои нав ва мухолифатҳоро дар соҳаи муносибатҳои давлатӣ-динӣ 

пешгирӣ кунад. 

4. Мушкилиҳои рушди давлати дунявӣ ва ҳолати муосири инкишофи 

Тоҷикистонро ба инобат гирифта, аниқ дарк намудан зарур аст, ки раванди 

бунёди давлати дунявӣ дар ҷомеа бо вижагиҳои махсуси худ ташаккул ёфта, 

ба нишондодҳои бисёр назаррас муваффақ шудааст. Мушкилотҳое ба 

монанди экстремизми динӣ, терроризми динӣ, маднияти пасти шаҳрвандӣ, 

дарки нодурусти давлатӣ дунявӣ ва мухолифатҳои гуногуне, ки дар ҷомеаи 

тоҷик буданд то ба имрӯзҳо бо саъю кӯшишҳои Президенти давлатамон 

Эмомалӣ Раҳмон, даровардани тағйиру иловаҳо дар Конститутсия ва қабули 

якқатор санадҳои меъёрию ҳуқуқии дигар боиси аз байн бурдани чунин 

мушкилотҳо гардида истодааст. Дунявияте, ки дар давлати мо амалӣ шуда, 

такмилу тақвият ёфта истодааст, ба воситаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин 

ва иттиҳодияҳои динӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва санадҳои меъёрию 

ҳуқуқӣ асоснок шудааст. Рушду инкишофи онро мусбат гуфта метавонем. 

Рушду инкишофи давлатдории дунявӣ бисёр марҳилаҳои 

пурғановатеро пушти сар намудааст. Хусусиятҳои инкишофи низоми 

дунявият дар Тоҷикистон давраи муракабро дар бар мегирад. Дар ибтидои 
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ба даст овардани истиқлолият сар задани ихтилофҳои гуногун, ки шакли 

давлатдориро дар оянда муайян менамуд, боиси сар задани ҷанги 

шаҳрвандӣ гардид. Хушбахтона бо боло гирифтани ақли солим миёни 

тоҷикон, баъди созишномаи истиқрори сулҳ барои сохтани ҷомеаи солим, 

давлати мутамарказ, ки озодии виҷдонро кафолат медиҳад қадамҳо ниҳод. 

Тӯли 30 соли истиқлолият тавонистем ҳамзистии осоиштаи давлат ва 

иттиҳодияҳои гуногуни диниро таъмин намоем. [6 ₋ М]. 

Дар асоси таҳлилҳо ва дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда 

хулосаҳои зерин бароварда мешавад. 

Дунявияти давлат бисёрҷабҳа мебошад ва дар шароити ташаккулёбии 

ин низоми давлатдорӣ чунин ҷиҳатҳо пешниҳод мешавад:  

1) дин, иттиҳодияҳои динӣ ва ибодатхонаҳо ба корҳои давлатию 

ҷамъиятӣ бояд дахолат нанамоянд. Ин принсип чунин маъно дорад:  

- давлат ба иттиҳодияҳои динӣ иҷроиши вазифаҳои мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳои худидоракунии маҳаллиро 

уҳдадор намекунад ва иттиҳодияҳои динӣ ин вазифаҳоро иҷро карда 

наметавонанд; 

- давлат ба фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла иттиҳодияҳои 

динӣ дахолат намекунад агар он зидди қонун набошад; 

- иттиҳодияҳои динӣ дар интихоботҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ, 

мақомоти худидоракунии маҳаллӣ иштирок намекунанд. Инчунин дар 

таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои сиёсӣ иштирок намекунанд 

ва ба онҳо кӯмакҳои моддӣ ё дигар навъи кумакҳо намерасонанд;  

- ташкилотҳои ҳукуматӣ, мақомотҳои давлатӣ ва худидоракунии 

маҳаллӣ дар вақти фаъолият, ҳуқуқи иштирок дар расму маросимҳои 

диниеро, ки ба таври оммавӣ мегузаранд, надоранд ва шахсони мансабдори 

давлатии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти қудратӣ ҳуқуқ надоранд, ки ҳолати 

кории худро барои шаклгирии муносибатҳои динӣ истифода баранд; 

- дар мақомоти давлатӣ, давлатии минтақавӣ ва маҳалӣ инчунин 

сохторҳои ҳарбӣ ташкили иттиҳодияҳои динӣ манъ аст. [7 ₋ М]. 
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2) марказҳои ибодатии динӣ ба фаъолияти муассисаҳои таълимию 

илмӣ бояд дахолат накунанд. Давлат хосияти дунявии таълими давлатӣ ва 

маҳалиро таъмин мекунад. Иттиҳодияҳои динӣ ҳуқуқи таъсиси муасисаҳои 

таълимиро доранд ва давлат ба таъмини фанҳои умумиамалии ин 

муассисаҳо кӯмак мерасонад. Фаъолияти муассисаҳои таълимии динӣ бо 

қонунҳои амалкунандаи давлат мутобиқ гардонида мешавад. Давлат 

хусусияти дунявии таълимро дар муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ таъмин 

месозад; 

3) набояд, ки ягон навъи динро ба ҳайси дини давлатӣ ё 

умумиҷамъиятӣ муайян кард. Принсипи мазкур имкон медиҳад, ки дар 

ҷомеа озодии виҷдон ва озодии мазҳабӣ кафолат дода шавад. 

4) баробарии иттиҳодияҳои динӣ дар назди қонун; 

5) ҳайати роҳбарикунанда, хизматчиёни давлатӣ ва хизматчиёни 

мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, ҳамчунин хизматчиёни ҳарбӣ ҳуқуқ 

надоранд вазифаи хизматии худро ба мақсади ташаккули муносибат 

нисбати ин ё он дин истифода баранд. [8 ₋ М]. 

 Инчунин муаллиф дар диссертатсия тавсифи конститутсионии давлати 

дунявиро нишон медиҳад. Дунявияти давлат ҳамчун тавсифи конститутсионӣ - 

ҳуқуқи бисёрмаъно буда, дар он зоҳир мешавад, ки моҳияти ҳуқуқӣ ва фаҳми 

дунявияти давлат дар фазо ва вақт тағйир ёфта, барои давлатҳои гуногуни 

демократӣ монанд нест.  

Мувофиқан, давлати дунявӣ – ин давлати таъминкунандаи соҳибихтиёрии 

муайян ва мувозинати манфиатҳои институтҳои давлатӣ ва иттиҳодияҳои динӣ 

дар самтҳои салоҳияти онҳо, кафолатдиҳандаи талаботи ҳуқуқии ҷудонамоии 

иттиҳодияҳои динӣ аз давлат ва роҳ надодан ба барқарорнамоии дини 

умумиҳатмӣ дар давлат мебошад. 

Мантиқи муайяни умумӣ ва қонунгузории умумии таърихан 

ташакулёфтаи хусусиятҳо ва фаҳми ибтидоӣ ва дурусти давлатдории 

дунявӣ мавҷуд аст, ки бо давлатҳои гуногуни аврупоӣ хос аст. 
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Хусусияҳои рушду инкишофи давлатдори дунявӣ, принсипҳои 

амалишавии онро дар ҷомеа мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода якчан 

функсияҳои асосии онро муайян намудаем, ки дар рушди босуботи 

давлатдории дунявӣ нақш дошта метавонанд. Ба монандӣ: функсияи 

қонунбарорӣ, функсияи муҳофизаткунанда, функсияи танзимкунанда, 

иҷтимоӣ, ҳавасмандкунанда, тарбиявӣ таҳлил ёфтаанд. [4 ₋ М]. 

Ҳамаи ин имкон дод, ки ба таври пурра ва васеътар мафҳуми 

қабулшудаи «дунявият» бо таҷрибаи давлатҳои муосир таҳқиқ шуда, 

тавсифи асосии илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати дунявӣ дода 

шавад. [5 ₋ М]. 

Инчунин дар таҳқиқи рисолаи диссертатсионӣ саҳми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди низоми 

давлатдории дунявӣ ва амалинамоии принсипҳои он ба таври барҷаста 

инъикос ёфтааст. Бояд қайд намоем, ки сарвари давлат ин навъи 

давлатдориро ягона роҳи мусоид барои амнияти миллӣ, осоиштагӣ ва 

расидан ба ормонҳои миллӣ медонанд. [2 ₋ М]. 

Гуфта метавонем, ки, ҳолати муосири инкишофи Тоҷикистонро ба 

инобат гирифта, аниқ дарк намудан зарур аст, ки раванди ташаккули 

давлати дунявӣ дар ҷомеа бо вижагиҳои махсуси худ ташаккул ёфта, ба 

нишондодҳои бисёр назарас ноил гардидааст. Низоми дуняияте, ки дар 

давлати мо амалӣ шуда ва такмилу тақвият ёфта истодааст, ба воситаи 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин ва иттиҳодияҳои динӣ, консепсияҳо, 

стратегияҳо ва санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ асоснок шудааст. Рушду 

инкишофи онро позитивӣ гуфта метавонем. Ва онро дунявияти сиёсӣ-

ҳуқуқӣ гуфта бараси менамоем, ки дар он бо вуҷуди аз ҳокимият ҷудо 

будани иттиҳодияҳои динӣ байни дину давлат ҳамкориву ҳамбастагӣ, 

махсусан дар корҳои тарбиявӣ, маънавию ахлоқӣ ва тақвияти рӯҳияи 

миллию ватанхоҳӣ ҳукмрон аст. 
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II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Таҳаввулотҳои бавуҷудомада дар низоми давлатдорӣ талаботро ба 

руоварӣ ва омӯзиши қолабҳои нав, меъёрҳо ва арзишҳои ратсионалии 

давлатдории муосир афзун мегардонад.  Зарурияти тақвияти низоми 

давлатдории дунявӣ дар ҳошияи мураккаб гардидани вазъяти сиёсӣ ва 

хосияти буҳрониро касб кардани ташаккули муносибатҳо, ба амал меояд. 

Ҳифзи арзишҳои моддию маънавии миллӣ, тақвияти илму дониш, 

ҷаҳонбинии дунявӣ ва озодии виҷдон, шаклгирии низоми давлатдории 

дунявиро зарур мешуморад, ки дар мактабҳои олӣ ва миёнаи касбӣ курси 

махсуси омӯзишӣ барои дарки дурусти низоми давлатдории дунявӣ, ки 

кафолатдиҳандаи озодии виҷдон ва адолати иҷтимоӣ аст, ба роҳ монда 

шавад. 

2. Ҷанбаи методологии таҳлили масъалаи низоми давлатдории дунявӣ 

нишон дод, ки падидаи дунявият қобили қабул аст ва ягона роҳи мусоидест 

барои таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои эътиқодии шаҳрвандон. Бо асосҳои 

зерин, ҳам аз тариқи институтсионалӣ ва ҳам аз тариқи системанокиву 

функсионалӣ системаи сиёсии миллиро зарур меояд, ки чораҳои 

таҳкимбахши низоми давлатдории дунявиро созмон диҳанд. Аҳамияти 

бештар ба низоми давлатдории махсусгардонидашудаи дунявӣ бояд равона 

гардад. Асосҳо, меъёрҳо ва принсипҳои инкишофи давлати дунявӣ ба 

шароити миллии тоҷикистонӣ мувофиқ гардонида шавад. Махсусгардонии 

тарҳи инкишофи давлати дунявӣ имкони мустаҳкам ва рушди устувори 

онро ба вуҷуд меоварад.  

3. Зарурати бунёди давлатдории дунявӣ дар шароити Тоҷикистон ва 

аҳамияти он барои пешрафти ҷомеаи тоҷикистонӣ таъкиди илмӣ ва амалӣ 

пайдо кунад. Қоидаҳои умумӣ – сиёсӣ ва иҷтимоии низоми давлатдории 

дунявиро бо талаботу манфиатҳои тамоми халқи Тоҷикистон мувофиқ 

кунонидан аз аҳамият холӣ нест. Ин ҳолат метавонад ризоияти умумӣ ва 

ягонагии ҷомеаи тоҷикистониро таъмин намояд. Аз назари геополитикӣ ва 

ҷойгиршавии географию геотамаддунӣ бунёди тарҳи давлатдории дунявӣ ва 
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дар асосҳои рушди усувор тақвият додани он, масъалаи мураккаб аст. Аз 

ҳамин дидгоҳ ташхисҳои илмӣ барои муайянкунии навъи мувофиқи давлати 

дунявии тоҷикистонӣ заруранд.  

4. Дар бунёди давлатдории дунявӣ афзалият бояд ба меъёрҳои 

соҳибихтиёрӣ, ҳуқуқбунёдӣ ва нигоҳдошти сохтори конститутсионӣ дода 

шавад. Ниҳояти бунёди давлати дунявӣ натиҷаи тақвияти ин меъёрҳо ва 

ҳолатҳои сиёсӣ гардад, на баръакс. Дар асоси омӯзиши масъалаҳои 

гуногуни давлатдории дунявӣ ва дарки дурусти масъала пешниҳод 

менамоем, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи озодии виҷдон 

ва иттиҳодияҳои динӣ” дар моддаи 3, ки унвони мафҳумҳои асосиро дорад, 

калимаи давлати дунявӣ, дунявият ва ба ин монанд меъёрҳо илова ва шарҳ 

дода шавад. 

5. Бояд савияи донишҳои динӣ-дунявии рӯҳониёнро сайқал дод ва бо 

консепсияҳои гуногуни замони муосир мутобиқ сохт, то тавонанд бо 

таҳдидҳои гуногуни имрӯза, ки бо меъёрҳои динӣ омехта шуда, ба 

нобудсозии арзишҳои маънавии тамаддуни башарӣ равона шудаанд, 

посухҳои сазовор диҳанд. 

6. Вобаста ба ихтилоф надоштани принсипҳои дунявият бо меъёрҳои 

динӣ ва барои шарҳи дурӯсти он дар Консепсияи сиёсати давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи дин, дар муқаррароти умумӣ, қисмӣ 5 

мафҳуми давлати дунявӣ илова карда шавад. 

7. Бо мақсади ташаккули маданияти дунявӣ ва мафкураи дунявии 

шаҳрвандон бо истифода аз иқтидори иттилоотию иртиботии васоити 

ахбори омма ба таври фаъол тарғибу ташвиқ намудани рукнҳои асосии 

давлатдории дунявӣ, дар шабакаҳои телевизионӣ бо иштироки олимони 

соҳа ташкил намудани суҳбатҳои тахассусӣ дар мавриди моҳияти давлати 

дунявӣ ва афзалиятҳои он, ниҳоятан муаррифӣ намудани давлати дунявӣ 

ҳамчун арзиши ҷомеаи мутамаддин амали зарур ва саривақтӣ дониста 

мешавад. 
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