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МУҚАДДИМА 

Аҳамияти омўзиши мавзуъ. Дар ибтидои асри XXI инсоният тағйироти 

оламшумулро дар ҳавзаи фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз сар мегузаронад, ки аз 

афзоиши равандҳои ба самти умумиятёбӣ равонашуда иборат аст ва он дар 

навбати худ дар ҷомеаи байналмилалӣ вокуниши номуайянро эҷод менамояд. Аз 

як ҷониб, дар ҷомеаи муосир, шумораи тарафдорони падидаҳои муттаҳидшавӣ-

ҳамгироӣ васеъ шуда истодааст, аз ҷониби дигар, афзоиши вобастагии рӯзафзуни 

иқтисодӣ дар сатҳи иҷтимоӣ-фарҳангӣ афзоиши эҳсосоти манфиро бе истисно дар 

тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба вуҷуд меорад. Яъне ҷаҳонишавӣ дар худ 

равандҳои гуногунро ҷамъбаст намудааст. Аз ин лиҳоз, муроҷиати илмӣ ба 

мушкилоти ҳифзи фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шароити таъсири ҷаҳонишавӣ 

саривақтӣ ва зарурӣ аст. 

Тоҷикистон, ки роҳи бунёди давлати миллӣ, демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд 

ва ҷомеаи адолатпарварро интихоб кардааст, таъсири ин равандҳои ҷаҳонишавиро 

ба ин ё он дараҷа дар таҷрибаи худ эњсос мекунад. Ин ба ҳузури сармояи хориҷӣ 

дар иқтисоди кишвар, фаъолияти созмонҳои байналмилалӣ дар ҷумҳурӣ, рушди 

шабакаи ҷаҳонии интернет дар минтақаҳо, воридшавии кишвар ба фазои 

геофарҳангӣ ва геополитикии ҷаҳон вобаста аст. Таъсири ҷаҳонишавӣ дар соҳаи 

фарҳанг дар ҷомеи тоҷик ҳам баръало мушоҳида мешавад.  Ин раванд дар натиҷаи 

фишори  фарҳанги глобалии  англисзабон ба вуҷуд омада истодааст ва бо 

воситаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ  дар Интернет ва дигар технологияҳои  иртиботӣ 

дар кураи Замин паҳн мегардад. Падидаҳои дар боло зикргардида метавонанд 

асосҳои бунёдии фарҳанги миллиро дар дилхоҳ давлат суст намоянд. Бо 

дарназардошти ин таҳдиду хатарҳо зарурати ба вуҷуд овардану нигоҳ доштани 

фазои ягонаи фарҳангӣ, мубрамияти шуури миллӣ, худшиносӣ ва ғайра меафзояд. 

Яъне, таъсири ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла дар 

ҳаёти фарҳангӣ тасодуфан ва якранг нест. Ҷаҳонишавӣ, ҳамчун раванди 

объективӣ  ва қадима бояд  тадриҷан ба ташаккули фарҳанги глобалӣ  мусоидат 

менамуд, ки дар он ба хотираи таърихӣ, устураҳои миллӣ, ягонагии миллӣ, 

арзишҳову ҳувиятҳои миллӣ  як миллати  мушаххас  афзалият  дода намешуд. 
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Аммо  таҷриба нишон медиҳад, ки зери фарҳанги глобалӣ  аслан фарҳанги олами 

Ғарб, меъёрҳои ҳаёти онҳо, тарзу усулу фарҳанги оиладорӣ  ва ахлоқу фардгароии 

онҳо  паҳн шуда истодааст, ки дар аксар ҳолатҳо ба  анъана ва суннатҳои миллии 

тоҷикон дар ихтилоф  аст. Дар ин маврид  Тоҷикистон бояд ин  падидаро чи гуна 

арзёбӣ кунад ва чӣ тавр посух диҳад? 

Имрӯз  олами мутаммадин, хусусан олимон ҷаҳонишавии ҷомеаи ҷаҳониро 

ҳамчун посух ба чолишҳои асри XXI, ҳамчун роҳи зинда мондан ва нигоҳдории 

инсоният арзёбӣ менамоянд. Воқеият нишон медиҳад, ки ҷаҳонишавӣ дар 

даҳсолаҳои наздик қариб ба тамоми соҳаҳои ҷомеа: иқтисод, сиёсат, илм, маориф 

ва фарҳанг таъсири ҳалкунанда хоҳад дошт. Дар айни замон, эҳтимол, маҳз дар 

соҳаи фарҳанг дигаргуниҳои куллӣ ба амал  меояд, ки дар он бояд инқилоби нави 

башардӯстонаеро, ки дар таърихи инсоният мислаш дида нашуда буд, интизор 

буд. 

Инкишофи ин инқилоб барои даҳсолаҳои наздик пешбинӣ карда шудааст ва 

имрӯз маълум аст, ки он на танҳо ба дигаргуниҳои куллии тарзи ҳаёти одамон 

оварда мерасонад, балки ба андозаи зиёд ҷаҳонбинӣ, муносибати онҳо ба табиат, 

нисбат ба худ ва одамони дигар тағйир меёбад. 

Раванди ҷаҳонишавии ҷомеаро аз нуқтаи назари синергетика метавон 

ҳамчун аксуламали табиии тамаддуни ҷаҳонӣ ба таҳдидҳои нав ба рушди 

минбаъдаи он арзёбӣ кард. Дар баробари ин, дар ин ҷо ду тамоюли асосии ба ҳам 

мухолифро ҷудо кардан лозим аст. Аз як тараф, афзоиши босуръати алоқамандии 

иттилоотии қисматҳои гуногуни ҷомеаи ҷаҳонӣ мушоҳида мешавад, ки устувории 

онро ҳамчун низоми мураккаби худташкилкунӣ зиёд мекунад. Аз тарафи дигар, 

дар зери таъсири ѓасби (экспансияи) тавонои фарҳангӣ ва иттилоотии Ғарб ва пеш 

аз ҳама Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фарҳангҳои суннатии миллии кишварҳои 

сусттараққикарда ва рӯ ба тараққӣ имкони  маҳв  шуданро  доранд. 

Дар ин замина саволе ба миён меояд, ки  фарҳангҳои миллӣ ба  фишори  

мунтазами фарҳанги глобалӣ, ки аз ҷониби ИМА идора мешавад,   рақобатпазир 

боқӣ хоҳанд монд ё ин ки аз ҷониби он ҳазм карда мешаванд? 
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Мо мутмаинем, ки дар робита ба ҷаҳонишавӣ дар соҳаи маънавиёт, фарҳанг 

ва ахлоқ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал меоянд. Зуҳури падидаҳои ҳаёти иҷтимоӣ-

фарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ метавонад хусусиятҳои зеринро ба худ касб 

кунад: 

 -масъалаи аз ҳама муҳим дар даврони ҷаҳонишавӣ, ин дигаргуншавии 

арзишҳо дар ҳаёт, фаҳмиш ва диду назари одамон аст. Дар ин замина таъсири он 

ба ҳаёти маънавӣ бештар гашта, арзишҳои маънавии ҳаёт дигаргун шуда 

истодаанд; 

 -таъсири байниҳамдигарии фарҳанги миллӣ ва фарҳанги глобалӣ тезутунд, 

шадид шудааст; 

 -истеҳсоли маҳсулоти фарҳангӣ дар шакли тақлид аз арзишҳои ҷомеаи 

ғарбӣ меафзояд. Дар фазои фарҳангии ҷаҳон фарҳанги оммавӣ ва пастсифати 

амрикоӣ ба воситаи Њолливуд паҳн ва тарғиб мегардад. Тавассути паҳншавии 

чунин намунаҳои фарҳангӣ њувияти (менталитети) аъзоёни ҷомеа тағйир меёбад.  

Масалан, тасаввурот оид ба некию бадӣ, муносибат ба калонсолон куллан тағйир 

ёфта, насли ба истилоҳи маъмул “Пепси-Кола” зуҳур меёбад, ки арзишҳои 

маънавии миллиро инкор мекунад ва ҳатто оддитарин нишонаҳои инсонгароиро 

риоя намекунад; 

 -ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба фазои фарҳанги миллии дигар кишварҳо барои 

якрангу якхела кардани тасаввуроту фаҳмишҳо оид ба равандҳои сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва фарҳангӣ дар ҷаҳон дар ҳолати афзоиш қарор доранд, ки ин падидаи номатлуб 

гуногунрангии фарҳангиро аз байн мебарад. 

Ҳамзамон, амалисозии бомуваффақияти посухгӯии минбаъдаи сиёсати 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин равандҳо аз он вобаста аст, ки 

раванди ҷаҳонишавӣ то чӣ андоза дуруст тавсиф ва дарк карда мешавад. Аз ин 

сабаб, омӯзиши раванди ҷаҳонишавӣ, ба вижа хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии 

он, омилҳо ва манбаъҳои пайдоиши он, моҳият ва шаклҳои таъсири он ба рушди 

Тоҷикистон омӯзиши ҳамаҷонибаи байнисоҳавиро тақозо мекунад. Табиати 

гуногунҷабҳаи раванди ҷаҳонишавӣ талаб мекунад, ки ин падида дар чорчӯби 
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чунин илмҳое, ба монанди фалсафаи иҷтимоӣ, сотсиология, сиёсатшиносӣ ва 

фарҳангшиносӣ ҳаматарафа баррасӣ карда шавад. 

   Ҳамин тариқ, дар ин таҳқиқоти диссертатсионӣ таҳлили иҷтимоию 

фалсафии таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи 

Тоҷикистон дар шароити муосир гузаронида шуд ва инчунин нақши он дар рушди 

иҷтимоию сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифт, ки он 

дар навбати худ аз талаботи инкишофи ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва амалияи 

муосири мудирияти иҷтимоии ин равандҳо маншаъ мегирад. 

Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқот. Масоили ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-

фарҳангӣ таваҷҷуҳи васеъи илмиро ба худ ҷалб намудааст. Номуайянӣ ва 

гуногунрангии диди назарҳои ҷаҳонишавӣ дар муҳити илмӣ пойгоҳи 

бисёрназариявии онро ташаккул дод, ки дар асоси он муаллиф як қатор дидгоҳи 

назариявиро барои таҳқиқи раванди ҷаҳонишавӣ муайян намуд: 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки дар маҷмӯи шаклҳои фарҳангию иҷтимоӣ ва 

сиёсии онҳо гирифта шудаанд, аллакай объекти омӯзиши файласуфон, 

сотсиологҳо, сиёсатшиносон, на танҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) ва 

Иттиҳоди Аврупо (ИА), балки дар Федератсияи Россия, Тоҷикистон ва кишварҳои 

дигари ИДМ низ гардидаанд. Асарҳои Э. Гидденс,1 У. Бек,2 Р. Робертсон,3 Ф.М. 

Кастелс,4 Ф. Уэбстер5 ба арзёбии назариявии сохтори умумии ҷаҳонишавӣ ва ба 

таҳқиқи давраҳо, аз оғози ташаккули раванди ҷаҳонишавӣ то зуҳуроти муосири 

он, бахшида шудаанд. Аммо асарҳои ин олимони ғарбӣ мушкилотеро, ки 

кишварҳои транзитӣ, ба монанди ҷомеаҳои пасошӯравӣ дучор омада метавонанд, 

баррасӣ намекунанд. Дар асарҳои онҳо то андозае ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангии 

раванди ҷаҳонишавӣ баррасӣ шудааст. Асарҳои муаллифони дар боло овардашуда 

 
1 Giddens A. The Consequences of Modernity. Stanford, 1990. - 158P. 
2 Beck U. Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, Frankfurt\M.,1998,-280S. 
3 Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept // Global Culture. Ed. by M. 

Featherstone. London, 1990.З.15-30 
4 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология (под ред. В.Л. Иноземцева). М., 1999. С. 494-505. 
5 Уэбстер Ф. Теории информационного общества/Фрэнк Уэбстер; Пер. с англ. М .В. Арапова, Н. В. Малыхиной; 

Под ред. Е. Л. Вартановой.-М.: Аспект Пресс, 2004.-400с. 
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метавонанд заминаи назариявӣ барои омӯзиши мушкилоти вобаста аз таъсири 

ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар кишварҳои транзитӣ бошанд. 

Барои мо бештар ақидаҳои Р. Робертсон ва У. Бек, ки ҳар кадоме 

назарияҳои гуногуни ҷаҳонишавиро пешниҳод мекунанд, ҷолиби диққат 

мебошанд. Муҳаққиқи амрикоӣ  Р. Робертсон ҷаҳонишавиро ҳамчун «макони 

ягонаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ» таъриф медиҳад. Муҳаққиқи олмонӣ У. Бек 

ҷаҳонишавиро ҳамчун “фазои иҷтимоии фаромиллӣ” арзёбӣ мекунад, ки он аз 

ҷиҳати маънои назариявӣ шабеҳи пурраи мафҳуми «макони ягона»-и Р. Робертсон 

мебошад. 

 Ақидаҳои муњаќќиќи англис А. Ападураи,6 ки назарияи сеюми 

ҷаҳонишавиро муаррифӣ менамояд, аз назарияҳои Р. Робертсон ва У. Бек куллан 

фарқ мекунанд. Арджун Аппадураи ҷаҳонишавиро раванди ғайриҳудудигардонӣ 

(Deterritorialization) номидаст, яъне мувофиқи он робитаи равандҳои иҷтимоӣ бо 

фазои ҷисмонӣ (физикӣ) аз байн меравад. 

Дар фаҳмиши ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди объективӣ, ки бо афзоиши 

босуръати вобастагии ҳаматарафаи тамоми инсоният тавсиф мешавад, 

муҳаққиқони амрикоӣ саҳми назаррас гузоштаанд. Ҷанбаҳои алоҳидаи иҷтимоиву 

фарҳангии ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди ғарбигардонии ҷаҳон (вестернизатсия) 

дар асарҳои З. Бжезинский,7 С. Ҳантингтон,8 Ф. Фукуяма,9 Г. Киссинджер10 

баррасӣ гардидаанд. Асарҳои онҳо пурра ба масъалаҳои геополитикаи ҷаҳонӣ ва 

ташаккули ҷаҳони якқутбӣ ҳамчун сабабгори асосии ҷаҳонишавӣ бахшида 

шудаанд. Онҳо ҷаҳонишавиро танҳо тавассути дурбини муносибатҳои 

байналмилалӣ ва аз мавқеи амрикоигароӣ, ки дар он кишварҳои транзитӣ, ба 

 
6 Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Global Culture. Ed. by M. Featherstone. 

London, 1990. -Р. 295-310 
7 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и геостратегические империативы.-М.: Аспект-

пресс .1998. -157с.; Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2004; 288 с.;  
8 Хантингтон С. С толкновение цивилизаций? \\ Экономическое обозрение.–Ташкент.1998, январь.-С.67-77; Бергер, 

П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. М.: Аспект-пресс, 2004, -379с. 
9 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: АСТ, 

2007. — 588 с. 
10 Киссинджер Г. Мировой порядок/Генри Киссинджер:[Перевод с англ. В.Желнинова, А.Милюкова],-Москва:Изд-

во АСТ,2018.-544с. 
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монанди Тоҷикистон, танҳо ҳамчун як объекти муносибатҳои байналмилалӣ 

баромад мекунанд, баррасӣ менамоянд. 

С. Ҳантингтон ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангии ҷаҳонишавиро тавассути 

намунаи бархурди тамаддунҳо таҳқиқ намудааст. Дар асарҳои ӯ, дар маҷмуъ, 

ҷойгоҳ ва нақши кишварҳои транзитӣ, ба монанди кишварҳои ИДМ, ҳамчун 

объектҳои сиёсати байналмилалӣ муайян карда шуда, анъанаҳо  ва шарту 

шароити пешрафти ин кишварҳо дар давраи ҷаҳонишавӣ ба назар гирифта 

намешаванд. 

Падидаи ҷаҳонишавӣ қариб тамоми соҳаҳои њастии инсон, аз ҷумла сиёсат, 

идеология ва фарҳангро фаро мегирад. Дар робита ба ин, масъалаи зарурати 

фаҳмиши назариявии на танҳо раванди ҷаҳонишавӣ, балки тамоми раванди 

таърихӣ хеле возеҳ ба миён меояд. Яке аз тафсирҳои ҷолибтаринро рољеъ ба ин 

раванди таърихӣ мутафаккири амрикоӣ Фрэнсис Фукуяма дар асараш “Поёни 

таърих” пешниҳод кардааст. Ф. Фукуяма раванди ҷаҳонишавиро бо ғояи “поёни 

таърих” алоқаманд карда, онро ҳамчун қатъи табиии таҳаввулоти низомҳои 

идеологӣ дар вазъияти паҳншавии демократияи либералӣ дар шакли ғарбӣ дар 

саросари ҷаҳон маънидод намудааст. Ба ақидаи ӯ, падидаи “анҷоми таърих” 

маънои онро дорад, ки “дар рушди меъёрњо (принсипҳо) ва институтҳои сохти 

иҷтимоӣ дигар пешрафт нахоҳад буд, зеро ҳамаи масъалаҳои асосӣ ҳалли худро 

меёбанд”. Ф. Фукуяма чунин мешуморад, ки ин ҳолат дар ҷаҳон дар охири асри 

XX, дар натиҷаи ғалабаи идеяҳои либерализм (демократияи либералӣ) ҳамчун 

қуллаи олии таҷассуми озодӣ ба даст омад. Ба ақидаи Ф. Фукуяма он чизе, ки мо 

эҳтимолан шоҳиди он ҳастем, на танҳо ба охир расидани “Ҷанги cард” ё як давраи 

дигари таърихи пас аз ҷанг, балки ба охир расидани таърих, ба охир расидани 

таҳаввулоти идеологии инсоният ва умумиятёбии демократияи либералии Ғарб 

ҳамчун шакли ниҳоии давлатдорӣ мебошад. 

Аммо таърихи навини инсоният пас аз фарҷоми “Ҷангҳои сард” нишон 

медиҳад, ки коммунизм ҳамчун идеологияи зидди либерализм, на танҳо аз байн 

нарафт, балки дигаргун шуд ва дар намунаи давлатдории Чин ба равандҳои 

ҷаҳонишавӣ мутобиқ гашт. Яъне зиддияти идеологии либерализм ва дигар 
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шаклҳои давлатдорӣ дар замони муосир аз байн нарафтанд, балки боз ҳам вусъат 

гирифта истодаанд. Мо инро имрӯз дар ташдиди муқовиматҳои геополитикии 

байни ИМА ва Иттиҳоди Аврупо бо Чин ва Россия баръало мушоҳида менамоем, 

ки он аслан табиати зиддияти идеологиро дорад. 

 Проблемаҳои таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии фазои иҷтимоию 

фарҳангии ҷаҳон дар таҳқиқотҳои П.А. Петров,11 А.И. Уткин,12 ва К.В. Хадисова13 

мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Ҷаҳонишавӣ ҳамчун падидаи бисёрсохтор, ки соҳаи иҷтимоии ҳаёти 

инсонро фаро гирифтааст, таҳти таваҷҷуҳи муҳаққиқони муосири Федератсияи 

Россия  низ қарор дорад. Омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва сиёсии ҷаҳонишавӣ дар 

асарҳои Э. Кочетов,14 А. Дугин,15 А.Н. Чумаков,16 В.Л. Иноземтсев,17 В.И. 

Табаков,18 А.Э. Азроянц19 ва дигарон таҳлил карда шудаанд. 

Дар Тоҷикистон таҳқиқоти фундаменталии мушкилоти ҷаҳонишавӣ, 

таъсири он ба ҳаёти Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз амалан мавҷуд аст. Аммо    

мавзуи таъсири ҷаҳонишавӣ ба фазои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ Тоҷикистон ба таври 

амиқ махсус  мавриди таҳқиқ нагирифтааст.  Асарҳои нашршудаи олимони тоҷик 

таъсири ҷаҳонишавиро ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт ва хоҷагии халқ   дар 

Тоҷикистон инъикос карданд. Дар байни онҳо таҳқиқоти Идиев Х.У.,20 Содиқова 

 
11 Петров П.А. Концепции глобализации в социальной философии// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ kontseptsii-

globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii [дата обращения: 15.11.2020]. Электронный ресурс. 
12 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М., 2001.271с. 
13 Хадисова К. В. Глобализация как противоречивый социально-культурный процесс / К. В. Хадисова. // Молодой 

ученый. — 2014. — № 2 (61). — С. 912-914. — URL: https://moluch.ru/archive/61/9124/ [Дата обращения: 

20.10.2020] . Электронный ресурс. 
14 Кочетов Э. Глобалистика: Теория, методология, практика. – М.: Изд-во НОРМА, 2002.- 672с.  
15Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века. СПб.: Амфора, 

2007.-382с  
16 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. М. : Проспект, 2017 .- 449с. 
17 Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация / В. Л. Иноземцев // 

Вопросы философии. – 2004. –№ 4. – С.58-69 . 
18 Табаков В. И. От ультеримпериализма к строительству социализма / В. И Табаков // Ленинская теория 

империализма и современная глобализация. – СПб. : ПАНИ, 2003. – Кн. 2. – 756с. 
19 Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции развития и политические 

амбиции.М.:Издательский дом “Новый век”-2002.-416с. 
20 Идиев Х.У. Сармояи иҷтимоии анъаноти фарҳангӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар раванди имрӯзикунонии ҷомеа // 

Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-практического семинара. –

Душанбе, 2011. -С.145-154; Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият. -Душанбе: “Дониш”, 2020.-212 с; 

Идиев Х.У. Истиқлолият ва таъмини рушди устувори ҷомеа// Ҳимояи манфиатҳои миллӣ,таҳкими истиқлолияти 

сиёсӣ ва масоили консептуалии рушди давлатдорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ. Маҷмўаи маърўзаҳои конфронс.-

Душанбе:2016. с.20-25; Идиев Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни 

современного Таджикистан.-Душанбе; Ирфон, 206,120с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/%20kontseptsii-globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii
https://cyberleninka.ru/article/n/%20kontseptsii-globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii
https://istina.msu.ru/publications/book/1212266/
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Н.Н.,21 Усмонова З.М.,22 Раҳимов М.Ҳ.,23 Ҳайдаров Р.Ҷ.,24 Акилова М.А.,25 

Зокиров Н.,26 Солеҳҷонов Р.,27 Хидирзода М.У.,28 Сайидзода З.,29 Холиқов А.Ғ.,30 

Шоисматуллоев Ш.,31 Давлатов Р.Л.32 ва дигаронро номбар кардан, шоиста аст,  

ки баъзе ҷанбаҳои раванди иҷтимоӣ-фарҳангиро дар ҷомеаи Тоҷикистон дар 

ҳамбастагӣ бо раванди ҷаҳонишавӣ баррасӣ намудаанд.  

 Ҳайдаров Р.Ҷ. бештари таҳқиқоти худро ба мавзуи ҷаҳонишавӣ ва ҷанбаҳои 

гуногуни он бахшидааст. Ба андешаи ӯ, ҳамаи равандҳое, ки имрӯз дар 

Тоҷикистон ҷараён доранд, бояд тавассути таҳлили равандҳои ҷаҳонишавӣ 

баррасӣ шаванд. Дар  заминаи бунёди таҳқиқотҳое, ки олимони тоҷик оид ба 

масоили таъсири ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои мухталиф анљом медињанд, чуноне, ки 

муҳаққиқи тоҷик Ҳайдаров Рустам қайд менамоянд, бояд меъёри илмии 

“тоҷикмеҳварӣ” (“таджикоцентризм”) мавзуи мењварӣ бошад. Дар ин сурат, 

барномаҳои рушди ҷомеаи тоҷикистонӣ метавонанд аз раванди ҷаҳонишавӣ 

манфиат ба даст биёранд ва таъсири манфии онро камтар намоянд. 

 
21 Содиқова Н. Н. Мақоми арзишҳои миллӣ дар пешгирии радикализм дар байни ҷавонон // Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 3. Материалы научно-практического семинара. -Душанбе, 2013. С.202- 209; 
Садыкова Н.Н. Национальные ценности и ценностные ориентации современного поколения//Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане.Том 2.Материалы научн-практических семинаров. -Душанбе, 2011.- С.23-29 
22 Усмонова З. М. К вопросу об угрозах национальной культуре таджиков // Традиции и процессы демократизации 

в Таджикистане. Том 3.Материалы научно-практического семинара. –Душанбе, 2013. -С.237-242 
23 Рахимов С.Х. Традиции прошлого и современность: культурологический аспект // Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-практического семинара. –Душанбе, 2011.-С.135-139 
24 Хайдаров Р. Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 

дис....док.филос.наук 09.00.11/Р.Дж. Хайдаров .-Душанбе,2007.- 265с.; Хайдаров Р.Дж. Глобализация: понятие и 

подходы // Вестник ТНУ Республики Таджикистан. №3, 2018 . -С.302 -306; Ҳайдаров Р.Ҷ. Тоҷикистон дар масири 

таҳкими истиқлоли давлатӣ:ҷанбаи иҷтимоӣ-сиёсӣ:Монография.-Душанбе: “Шоҳин С ”, 2020. -108с.; Хайдаров 

Р.Дж. Влияние глобализации на информационную политику Республики Таджикистан // Известия Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ №1, 2021. -С. 109-114; 
25 Акилова М. М. Значимость категорий части и целого в анализе современных социальных процессов (на примере 

глобальных вызовов).- Душанбе, «Ирфон», 2010.-.312с.  
26 Зокиров Н. М. Равандҳои ҷаҳонишавӣ ва нақши он дар омили динии кишвар//Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 3.Материалы научно-практического семинара. –Душанбе, 2013. С.257- 267 
27 Солихджонов Р. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современного 

Таджикистана// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012. № 4 (52). 

С. 183-190 
28 Хидирзода М.У. Табиати иҷтимоии арзишҳо ва аҳамияти онҳо дар таъмини амнияти ҷомеа// Ахбори ИФСҲ АИ 

ҶТ №1.2019, С.88-93 
29 Сайидзода З.Ш. Густариши ахлоқи миллӣ- посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ.-Душанбе.ҶДММ 

“Контраст”,2014. -260с. 
30 Холиқов А. Ғ. Андешаи давлати миллӣ.- Душанбе: “ЭР-Граф”,2013.- 684с. 
31 Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в годы независимости:социальные и социокультурные трансформации.-

Душанбе: “Дониш”,2018.-159с. 
32 Давлатов Р. Л. Роль современных информационных технологий в глобализации и взаимодействие культур: 

дис....кан.филос.наук 09.00.11/Р.Л. Давлатов .-Душанбе,2014.-136с  
 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791673
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791673&selid=18259132
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Аммо бо вуҷуди таҳқиқоти чашмрас оид ба масоили ҷаҳонишавӣ дар 

асарҳои олимони ватанӣ ба ҷанбаҳои сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии ҷаҳонишавӣ 

дар шароити рушди ҷомеаи Тоҷикистон, кам аҳамият дода шудааст.  

Таъкид кардан бамаврид аст, ки дар қаринаи таҳқиқоти равандҳои иҷтимоӣ-

фарҳангӣ асарҳои донишманди тољик Усмонзода Х.У. ба яке аз масъалаҳои 

мубрами ҷаҳонишавӣ, яъне ба падидаи модернизатсия бахшида шудаанд, ки дар 

онњо муаллиф чандин идеяҳои пурарзиши худро баён кардааст. Хусусан, масоили 

дигаргуншавии меъёрҳои арзишии муносибатҳо ва муоширати иҷтимоии одамон 

дар ҷомеаи тоҷик дар заминаи равандҳои навзуҳури ҷаҳони муосир, таснифи 

марҳилаи тадриљии (трансформатсионии) рушди ҷомеаи Тоҷикистон дар 

таҳқиқоти Усмонзода Х.У. хеле дақиқ таҳқиқ гардидаанд.  

Ба масъалаи ахлоқӣ ва арзишҳои ҷомеаи тоҷик дар даврони ҷаҳонишавӣ 

таълифоти З. Ш. Сайидзода бахшида шудааст, ки дар он муаллиф паёмадҳои 

ҷаҳоншавиро барои фазои фарҳангӣ-иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон баррасӣ 

намудааст. 

Рисолаи пурарзиш ва бунёдии муњаќќиќи тоҷик Рамазонӣ Давлатов ба 

таҳлили иҷтимоию фалсафии нақши техника ва воситаҳои муосир дар ҷамъоварӣ, 

нигоҳдорӣ, коркард ва паҳн кардани маълумот, яъне технологияҳои иттилоотӣ дар 

ҳаёти ҷомеаи муосир, таъсири онҳо ба фарҳанг ва шуури омма дар раванди 

ҷаҳонишавӣ бахшида шудааст. 

Сарфи назар аз доираи васеи асарҳое, ки метавонанд заминаи илмии 

таҳлили таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ба фазои иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи 

Тоҷикистон ҳисобида шаванд, дар фалсафаи иҷтимоии муосир заминаи ягонаи 

назариявӣ ва методологӣ оид ба тањлилу баррасии мавзуи мазкур ташаккул 

наёфтааст. Таъкид кардан ҷоиз аст, ки дар доираи илмҳои фалсафӣ дар 

Тоҷикистон ягон таҳқиқоти махсус оид ба таҳлили ҳамаҷонибаи таъсири 

ҷаҳонишавӣ ба равандҳои тағйирёбандаи иҷтимоӣ-фарҳангии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба назар намерасад. Инчунин дурнамои мутобиқшавии иҷтимоию 

фарҳангии миллати тоҷик ба тамоюлҳои ҷаҳонишавӣ дар соҳаи фарҳанг, моҳияти 

иқтидори иҷтимоию ҳамгироии фарҳанги тоҷик дар шароити раванди ҷаҳонишавӣ 



12 
 

пурра ошкор нашудааст ва аз ин рӯ, ин мавзуъ дар маркази таваҷҷуҳи таҳқиқоти 

мо қарор гирифтааст. 

Робитаи таҳқиқот бо мавзуъҳои  илмӣ: Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 

чаҳорчўбаи татбиқи нақшаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи фалсафаи 

ДДОТ ба номи С.Айнӣ доир ба  равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба 

тағйирпазирии ҷомеаи тоҷик  иҷро шудааст. 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Ҳадафи таҳқиқот-таҳлил ва муайян кардани хусусиятҳои тадриљии 

(трансформатсионии) ҷаҳонишавии иҷтимоиву фарҳангӣ дар ҳаёти маънавӣ ва 

моддии ҷомеаи Тоҷикистон ва дар ин замина таҳия намудани намунаи рушди 

иҷтимоиву фарҳангии он мебошад. Барои расидан ба ҳадафҳои таҳқиқот 

вазифаҳои зерин муайян карда шуданд: 

 - таҳлили дидгоҳҳои асосии назариявӣ оид ба омӯзиши ҷаҳонишавӣ; 

- омӯзиш ва таҳқиқи шароит ва омилҳои ташаккули муҳити иҷтимоию 

фарҳангӣ вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавӣ; 

 - муайян кардани хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии инкишофи ҷомеаи 

Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ; 

 - таҳқиқи дараҷаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии майлони арзишии 

ҷомеаи Тоҷикистон; 

 - арзёбӣ ва муайян кардани имконияти коркарди навъи миллии инкишофи 

иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар даврони ҷаҳонишавӣ. 

Объекти таҳқиқот - раванди ҷаҳонишавӣ ва фазои иҷтимоию фарҳангии 

ҷомеаи муосири Тоҷикистон мебошад. 

Предмети таҳқиқот - хусусиятҳои тағйирёбии фазои иҷтимоию фарҳангии 

ҷомеаи муосири Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ мебошад. 

Фарзияи илмии таҳқиқот. Раванди ҷаҳонишавӣ дар ҷомеаи муосир, ки дар 

соҳаи иҷтимоию фарҳангӣ босуръат ҷараён дорад, ба ҳамгироии минбаъдаи 

тамоми инсоният, муттаҳидсозии самтҳои арзиш, таҷрибаҳои иҷтимоӣ мусоидат 

мекунад. 
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Марҳилаҳои макон ва давраи таҳқиқот. Доираи таърихии таҳқиқот 

давраи муосирро дар бар гирифта, таҷассуми инкишофи маҷмўи муайяни 

мафҳумҳо, назарияҳои фалсафӣ ва шаклҳои тафаккур, аз ҷумла назарияҳо, 

усулҳои таҳқиқот ва стандартҳои таҳқиқотиро доир ба раванди ҷаҳонишавӣ дар 

ҷомеаҳои муосир, аз ҷумла ҷомеаи Тоҷикистон, мавриди таҳлил қарор додааст,  

Асосҳои назариявӣ. Асосҳои назариявии диссертатсияро  дастовардҳои 

илмии олимон ва мутафаккирони русу аврупоӣ, таҳқиқоти мутахассисони 

шӯравӣ, муҳаққиқони муосири ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ, 

сиёсатшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва ҷомеашиносӣ, ки ба тањлили  фаъолияти фазои 

иҷтимоӣ- фарҳангӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ бахшида шудаанд, ташкил 

медињанд. 

Муаллиф барои омўзиш ва тањлилу баррасии њаматарафаи пањлўњои 

гуногуни мавзуъ дар ќатори асарњои классикони афкори фалсафӣ-иҷтимоии 

давраҳои гуногун, инчунин ба таълифоти фалсафии   муҳаққиқони тоҷик А. Х. 

Самиев, П. Д. Шозимов, Х.У.Усмонзода, С. Ҷононов, Т. Н. Бозрикова, А.С. 

Саидов ва дигарон такя намудааст. 

 Бояд зикр намуд, ки дар рафти омӯзиш чунин фарзия ҳамчун асос интихоб 

гардид, ки  ҳар як давлати  миллӣ бояд  соҳиби дурнамои рушди фазои иҷтимоӣ 

фарҳангии худ бояд бошад,то ин ки дар  раванди  ҷаҳонишавӣ устувор ва 

рақобатпазир боқӣ монад.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асоси методологии таҳқиқотро усулҳои 

иҷтимоӣ-фалсафии маърифат (диалектикӣ, таърихӣ-мантиқӣ, системавӣ-таҳлилӣ) 

ташкил медиҳанд. Барои ноил шудан ба ҳадафи ин таҳқиқот усулҳои иҷтимоӣ-

фарҳангӣ, сохторӣ ва корбудӣ васеъ истифода шуданд. Методи таҳлил ва таҷзия 

имкон дод, ки таърифҳои гуногуни ҷаҳонишавӣ мавриди омӯзиш қарор гирифта, 

хусусиятҳои бевоситаи онҳо нишон дода шаванд. Истифодаи усулњои (методи) 

муқоисавӣ барои омӯзиши назарияҳои ҷаҳонишавӣ, ки дар мактабҳои илмии 

давлатҳои пешқадами дунё ба вуҷуд омаданд, барои таҳқиқоти диссертатсионии 

мо шароити хуби методологӣ фароҳам овард. Таҳлили системавӣ ва сохторию 

корбудӣ барои омӯзиши унсурҳои таркибии раванди ҷаҳонишавӣ мусоидат 
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намуда, ба воситаи он таркиби ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва тағйирёбии 

мундариҷаи фазои иҷтимоиву фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон муайян карда шуд. 

Инчунин, дар раванди таҳқиқот методи диалектикӣ низ истифода гардидааст. Бо 

ёрии ин метод раванди ҷаҳонишавӣ дар қаринаи раванди инкишофи 

эволютсионии инсоният баррасӣ гардид. Дар раванди таҳқиқоти мазкур муаллиф 

ба назарияҳои классикӣ ва назарияҳои замони муосир такя намуда, қонуниятҳои 

рушду инкишофи фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистонро бо назардошти 

онҳо муайян намудааст. Манбаъ ва заминаи амалии таҳқиқотро инчунин асарҳои 

олимон, файласуфон, сиёсатшиносон аз хориҷи дур, Федератсияи Россия, 

Қазоқистон ва Тоҷикистон, маводи омори давлатӣ ва идоравӣ, фармонҳо ва 

суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақолаҳои илмӣ ва 

публитсистии матбуоти даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил доданд. 

Заминаҳои эмпирикии таҳқиқотро далелҳои ба илм асосёфта, натиҷаҳои 

таҳқиқот ва хулосаҳои таҳқиқоти  фалсафӣ-иҷтимоӣ ташкил медињанд. 

Навоварии таҳқиқот. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал дар илмҳои 

фалсафии ватанӣ масъалаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷомеаи Тоҷикистон вобаста ба тамоюлоти чандҷабҳагаройӣ (мултилатерӣ) касб 

кардани он мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар раванди таҳқиқот масъалаҳои 

асосӣ дар алоқамандӣ бо объект ва предмети таҳқиқот мавриди омӯзиш ва 

баррасӣ қарор дода шудаанд, ки онҳоро мушаххасан ба таври зерин нишон додан 

мумкин аст: 

- дидгоҳҳои асосии назариявӣ ва методологӣ оид ба омӯзиши ҷаҳонишавӣ, 

ки заминаи муосири назариявии онро ташкил медиҳанд, таҳлил ва баррасӣ 

гардида, дар заминаи онҳо моҳият, хусусият ва инчунин омилҳои зуҳури раванди 

ҷаҳонишавӣ нишон дода шуданд; 

- шароит ва омилҳои ташаккули муҳити иҷтимоию фарҳангӣ вобаста ба 

равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки дар ибтидои асри XXI ба як падидаи умумисайёравӣ 

табдил ёфтааст, таҳқиқ шуда, асоснок гардид, ки ҳамгироии байналмилалии 

соҳаҳои иҷтимоию фарҳангии ҳастии инсон омили бунёдии ҷаҳонишавии фазои 

олам мебошад; 
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- моҳият ва вижагии ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ тавсиф шуда, 

хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии инкишофи ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи 

ҷаҳонишавӣ муайян гардиданд; 

  - дараҷаи таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии майлони арзишии ҷомеаи 

Тоҷикистон таҳқиқ гардида, хусусияти таъсири ҷаҳонишавии иҷтимоиву 

фарҳангӣ ба тағйироти ҳаёти маънавии ҷомеаи Тоҷикистон баррасӣ гардид;  

- ҷузъҳои сохтории зарфияти иҷтимоию ҳамгироии (сотсиоинтегративӣ) 

фарҳанги тоҷик дар шароити ҷаҳони ҷаҳонишавӣ муайян шуда, имконияти 

коркарди навъи миллии инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар 

даврони ҷаҳонишавӣ арзёбӣ гардид.  

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. Дар заминаи назарияи баҳсбарангез ва бисёрсатҳаи “ҷаҳонишавӣ”, дар 

илми фалсафаи иҷтимоӣ таваҷҷуҳи таҳқиқотӣ ба дарки назариявии ин мафҳум рӯ 

ба афзоиш аст, ки ин худ аз пурихтилоф ва бисёрҷанба будани равандҳои 

ҷаҳонишавӣ шаҳодат медиҳад. Дар баҳсҳои умумии иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва 

махсуси фалсафӣ-иҷтимоии глобалистика, дидгоҳҳои асосии назариявӣ-

методологӣ ба омӯзиши раванди ҷаҳонишавӣ, бо назарияҳои модернизм, 

постмодернизм, ғарбгароӣ ва амрикогароӣ маҳдуд мебошанд, ки имрӯз заминаи 

асосиро барои таҳлили фалсафӣ-иҷтимоии равандҳои ҷаҳонишавӣ фароҳам 

оварданд ва равандҳои иҷтимоиву фарҳангиро дар олами ҷаҳонишавӣ ҳамчун 

сифати системавӣ тавсиф мекунанд. 

2. Ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун раванди сайёравии 

универсаликунонии самтҳои арзишии умумиинсонӣ, талаботҳои маънавӣ- ахлоқӣ 

ва амалияҳои иҷтимоию рафторӣ тавассути суръат бахшидани пешрафти илмӣ-

техникӣ муайян карда мешавад. Он инқилоби илмӣ, техникӣ ва иттилоотиро дар 

нимаи дуюми асри ХХ ба вуҷуд овард ва ба ташдиди равандҳои 

коммуникатсионии ҷаҳонӣ ва муҳоҷират, густариши фарҳанги оммавӣ дар 

тамоми минтақаҳои ҷаҳони муосир сабаб гашт. Омили асосии ташаккули муҳити 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар ҷаҳони муосир имрӯз раванди байналмилалишавӣ 

(интернатсионализатсия) мебошад. Ташаккули он бо кўшиши халқҳо баҳри 
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ҳамкорӣ, ғанигардонии мутақобилан судманди фарҳангҳо ва забонҳо, ҳамкории 

иқтисодҳои миллӣ ба миён омадааст. Байналмилалишавӣ омили муҳимтарини 

ҷаҳонишавӣ буда, дар замон ва фазо паҳн гардид, тадриҷан ба як падидаи 

иҷтимоию фарҳангии сайёра мубаддал гашт ва ҳамин тавр, ба сатҳи ҷаҳонишавӣ 

мегузарад. 

3. Дар шароити ҷаҳонишавии фазои иҷтимоию фарҳангӣ, таъсири навовариҳо 

ба муҳити фарҳанги миллии тоҷикон меафзояд. Вобаста ба ин масоили ҳифзи 

анъанаҳои фарҳангӣ ҳарчи бештар мубрам мегардад. Равандҳои ҷаҳонишавӣ 

хоҳиши мардумро ба ҳифзи фарҳанг ва ҳувияти худ тақвият медиҳанд. Бе ҳифзи 

фарҳанги анъанавӣ миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ аз субъекти муносибатҳои 

байналмилалӣ ба объекти он мубаддал ёфтанаш мумкин аст. Дар ҳифзи фазои 

фарҳангии дилхоҳ ҷомеа ҳувияти миллӣ нақши муҳим мебозад. Ҳувияти миллӣ 

бисёр ҷузъҳоро, ба монанди ҷаҳонбинӣ, хислати миллӣ, хотираи таърихӣ, 

анъанаҳои миллӣ, афсонаҳо, рамзҳо, қолибҳои рафтор, забон ва ғайра дар бар 

мегирад. Асоси ҳувияти миллиро монандӣ дар тарзи зиндагӣ, анъанаҳо, арзишҳо 

ташкил медиҳад. 

4. Ҷаҳонишавӣ ба “ҷавҳар”-и фарҳанг, яъне ба асосҳои арзишӣ-меъёрӣ 

таъсири бевоситаи худро мерасонад. Ба ҷомеаи анъанавии тоҷик имрӯз ҳуҷумҳои 

аёну ноаёни арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, моддӣ ва маънавии Ғарб, меъёрҳо, 

љойгузин сохтани (стандартикунонии) тарзи ҳаётӣ ғарбӣ, фарҳанги оммавӣ, ки 

зери парчами “ворид шудан ба тамаддуни ҷаҳонӣ”, “ошноӣ бо арзишҳои 

умумиҷаҳонӣ” муттаҳид гардидаанд, идома дорад. Ин гуна ҳолат мушкилоти 

ҳифзи иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи тоҷикистониро дар бархӯрд бо арзишҳои 

анъанавӣ ва нав шадидтар мекунад. Фарҳанги миллӣ дар иҷрои вазифаҳои дифои 

муҳити анъанавии худ ба мушкилӣ дучор мегардад ва вобаста ба ин пайдо 

кардани дурнамои шаклҳои ҳамкорӣ бо омилҳои тамаддунии ҷаҳонишавӣ торафт 

маҳдудтар мешавад. Барои мувофиқат кардани майлонҳои арзишӣ дар заминаи 

афзоиши объективии вобастагии тамаддунии фарҳангҳо ҷомеаи тоҷикистониро 

зарур аст, ки роҳҳои муколамаи баробарҳуқуқи фарҳангҳоро пайдо намояд. 
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Тоҷикистон худро аз ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар канор гирифта 

наметавонад, чунки худ як ҷузъи таркибии ин раванд аст. 

5. Дар марҳилаи имрӯзаи инкишофи ҷомеаи башарӣ бештар ба таъкид 

мешавад, ки бояд ҷаҳонишавӣ хусусияти инклюзивӣ ё ин ки фарогир ба худ касб 

намуда, ҳадафи он иборат на аз таъмини якрангии арзишии фарҳанги башарӣ, 

балки ҳифзу ривоҷи гуногунрагии бошад. Чунин тамоюл имконият медиҳад, ки 

кишварҳои рӯ ба инкишоф имконияти таъмини рушди иқтисодӣ, устувории 

суботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи намунаҳои нотакрори мероси фарҳангияшонро ба даст 

оранд.   

6. Барои Тоҷикистон зарур аст, ки баҳри ҳифзи ҳувияти иҷтимоӣ-фарҳангии 

худ дар давраи ҷаҳонишавӣ ба таҳкими Ваҳдати миллӣ аҳамияти доимӣ диҳад ва 

маҳз ҳамин падида бояд  ҷавҳари навъи миллии инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷомеаи Тоҷикистон қарор гирад. Ваҳдати миллӣ самараи ғояи миллии мост. Зеро 

маҳз ҳамин ғоя ва ҳувияти миллӣ буд, ки мардуми фарҳангии тоҷик сулҳу 

ваҳдатро барқарор намуд, якпорчагии қаламрави кишварро нигоҳ дошт ва 

миллатро аз тақсимшавӣ наҷот дод ва бо ин  роҳ шароити мусоид барои рушди 

давлати соҳибихтиёр фароҳам овард. Ваҳдати миллӣ на танҳо заминаи сулҳу 

суботи ҷомеа, балки кафолати рушди давлат ва некӯаҳволии мардум мебошад.  

Аҳамияти назариявии таҳқиқот. Диссертатсияи мазкур дар заминаи 

таҳлили адабиёти илмӣ ва омӯзиши равандҳои ҷаҳонишавӣ навишта шуда, дар он 

нисбат ба хусусиятҳои рушди иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи 

ҷаҳонишавӣ хулосаҳои илман асоснокшуда баён гардидаанд. Бинобар ин, 

таҳқиқоти мазкур, пеш аз ҳама, дар шароити Тоҷикистон барои таҳқиқоти 

минбаъдаи раванди ҷаҳонишавӣ ва рушду инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангии он 

заминаи илмию назариявӣ ба шумор меравад. Инчунин, дар асоси таҳлилу 

таҳқиқи назарияҳои илмӣ зарурати коркарди навъи миллии рушди иҷтимоӣ-

фарҳангӣ дар давраи ҷаҳонишавӣ нишон дода шудааст, ки он барои асоснок 

намудани дурустии стратегияҳои давлатӣ ва сиёсати фарҳангии мамлакат дорои 

аҳамият мебошад.  



18 
 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки хулосаҳои бадастомада ба 

ҳаллу фасли масъалаҳои алоқаманд бо соҳаи иҷтимоӣ- фарҳангии ҷомеа мусоидат 

намуда, ба сифати асоси назариявӣ барои гузаронидани таҳқиқотҳои минбаъдаи 

илмӣ, инчунин таҳияи сиёсати давлатии фарҳангӣ ва маориф хизмат мекунанд. 

Маводи кори диссертатсиониро зимни корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ, гузаронидани 

чорабиниҳои давлатӣ, таҳияи назария, стратегия ва барномаҳои соҳавӣ, таҳияи 

курсҳо, дастурҳои таълимӣ, барномаҳо доир ба илмҳои ҷомеашиносии 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ-касбӣ, инчунин гузаронидани машғулиятҳо бо 

донишҷӯён ва унвонҷуён истифода бурдан мумкин аст.  

 Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо, аз дақиқ  будани маълумоти 

истифодашудаи муаллиф ва ҳаҷми мутаносиби маводи илмӣ-таҳқиқотии 

диссертатсия, инчунин коркарди натиљањои таҳқиқот ва интишороти илмии 

унвонљў, бармеояд. Хулосаҳои илмӣ ва тавсияҳои  амалии натиҷаҳо, бар асоси 

таҳлили илмию натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ пешниҳод мешаванд.  

 Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

диссертатсия “Таъсири ҷаҳонишавӣ ба раванди иҷтимоӣ фарҳангии ҷомеаи 

Тоҷикистон дар шароити муосир” мебошад ва бо шиносномаи илмии 09.00.11- 

фалсафаи иҷтимоӣ, ки дар кафедраи  фалсафаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ ба 

анҷом расидаст, мутобиқати комили илмию мантиқӣ дорад 

 Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.Муайян 

кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои омўзиш, санҷиши манбаъҳои иттилоот, муайян 

кардани объект ва предмети таҳқиқот, муқаррар намудани масъалаҳои асосии 

таҳқиқот, коркард ва тафсири маълумоти бадастомада, муқаррароти назариявӣ 

ва методологӣ, тавсияҳо ва хулосаҳои дар диссертатсия овардашуда, натиҷа 

таҳқиқоти мустақилонаи унвонљў мебошанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот ва 

муҳтавои асосии диссертатсия дар 4 мақолаи илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшаванда ва аз ҷониби КОА–и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавсияшуда ба чоп расидаанд. Ду маърўзаи илмӣ дар конфронсҳои  

ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ пешкаши олимону муҳаққиқони соҳа гардонида 
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шудааст. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи фалсафаи Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 25 июни соли 2021 

(суратмаҷлиси №) муҳокима гардида, бо қарори ҷаласаи кафедраи мазкур барои 

ҳимоя тавсия шудааст.  

Сохтори диссертатсия аз муқаддима, ду боб, панҷ параграф, хулоса ва 

рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. 

 

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚИ ТАЪСИРИ 

РАВАНДИ ҶАҲОНИШАВӢ БА ФАЗОИ ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ 

ҶОМЕАҲОИ МУОСИР 

 

§1.1. Дидгоҳҳои назариявӣ оид ба омӯзиши зуҳури равандҳои ҷаҳонишавӣ 

дар ҳаёти иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаҳои муосир 

 

Ҷаҳонишавӣ  имрӯз  замина ва қаринаи умумии тамоми равандҳои иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ шудааст. Бахусус имрӯзҳо, ки инсоният 

шаклҳои муносиби ҳамкориҳои судмандро барои бартараф кардани таҳдидҳои 

экзистенсиалӣ ҷустуҷӯ менамояд, равандҳои марбут ба ҷаҳонишавӣ низ мазмуну 

мундариҷаи тоза касб карда истодаанд. Вале новобаста аз муроҷиату корбурдҳои 

бешумор аз ин падида то имрӯз таърифи ягонаю умумии қабулшудаи ин мафҳум 

вуҷуд надорад. Ба таври умумӣ ҷаҳонишавӣ метавонад ҳамчун тамоюли 

наздикшавӣ, ҳамкорӣ ва вобастагии давлатҳои гуногун дар миқёси ҷаҳонӣ муайян 

карда шавад. Аммо дар назарияҳои гуногуни таҳқиқот мафҳуми ҷаҳонишавӣ бо 

маъноҳои гуногун таъриф дода  мешавад ва нақш, абзорҳо ва ҳадафҳои он тағйир 

меёбанд. Ин ҳолат саволҳои зиёдеро ба миён мегузорад, ки таҳлилу дарки онҳо 

хеле муҳим аст. Аз ҷумла гузориши саволҳо ба монанди “оё ҷаҳонишавӣ танҳо як 

рукни мафкураи низоми либералӣ аст ё ин ки он маҳсули шакли эволютсионии 

рушди инсоният аст?” аҳамияти зиёди маърифатӣ ва амалӣ дорад. Зеро дар 

шароити муосир баҳсҳои хеле шадид оид ба зарурияти мазмуни нав ворид кардан 

ба тамоюлоти равандҳои ҷаҳонишавӣ ҳамчун маҳсули шакли эволютсионии 
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рушди инсоният дар илмҳои иҷтимоӣ ба миён гузошта шуда истодааст. Дар ин 

баҳсҳо таъкид мегардад, ки бояд ҳадафҳои ҷаҳонишавӣ на ба фазои ягонаи 

арзишӣ кашидани ҷомеаҳо, балки бояд мусоидат ба татбиқи вижагиҳои 

фарҳангияшон, даъват ба рушди фарогир намудани онҳо дар соҳаҳои гуногун ва 

ғайра иборат бошад. Чунин диду баррасиҳо аз раванди ҷаҳонишавӣ аз ҳама 

бештар ба манфиати кишварҳои рӯ ба инкишоф, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

мебошад.    

Аз ин рӯ, рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёди давлати миллӣ дар 

шароити истиқлоли давлатӣ аз мо тољикон тақозо мекунад, ки дар давраи таљдиди 

равандҳои ҷаҳонишавӣ дар ҷустуҷӯ ва коркарди намунаҳои муосиру миллии 

инкишофи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ бошем.  

Мо итминони комил дорем, ки дарки унсурҳои моҳиятан зарурӣ ва илмӣ-

назариявии чунин падидаи иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, технологӣ ва ҳатто 

фарҳангӣ-динӣ ба монанди ҷаҳонишавӣ метавонанд ба раванди қабули қарорҳои 

муассири геоқтисодӣ ва геополитикӣ аз ҷониби давлати мо, таъсири мусбат 

расонанд. Инчунин ба андешаи мо, омӯзиши ҳамаҷонибаи равандҳои ҷаҳонишавӣ 

дар доираҳои илмии ватанӣ метавонад таҳкурсии илмӣ барои дарки муносиб ва 

амиқи ин раванд дар ҷомеаи Тоҷикистон фароҳам оварад. 

Сарфи назар аз он, ки дар кишварҳои пасошӯравӣ муддати тӯлонӣ 

таҳқиқотҳо оид ба омӯзиши ин раванд гузаронида мешаванд, диди назари ватанӣ 

оид ба омӯзиши раванди ҷаҳонишавӣ дар ин кишварҳо ҳанӯз коркард нашудааст. 

Аз ин ҷост, ки бисёре аз таҳқиқоти марбут ба омӯзиши мушкилоти гуногуни 

рушди кишварҳои пасошӯравӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ асосан ба таҳқиқоти 

олимони Амрикову Аврупои Ғарбӣ такя мекунанд, яъне дар солҳои минбаъда ин 

манбаъҳои илмӣ барои пажуҳиши раванди ҷаҳонишавӣ, хусусан пеш бурдани 

таҳқиқоти назариявӣ дар кишварҳои пасошӯравӣ, ба ҳайси нуқтаи ибтидоӣ боқӣ 

хоҳанд монд.  

Афзоиши таваҷҷуҳ ба омӯзиши раванди ҷаҳонишавӣ дар даҳсолаҳои охир 

якчанд сабаб дорад. Сабаби аввал, бартарияти илмӣ-технологии мамлакатҳои 

Ғарб дар иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Дуюм, инқилоби иттилоотӣ мебошад, ки 
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имкон дод минтақаҳои алоҳидаи сайёра бо ҳам пайванданд. Сеюм, фурӯпошии 

сотсиализм, ки тасаввуроти пирӯзии арзишҳои либералиро дар миқёси ҷаҳонӣ ба 

вуҷуд овард. Чорум, мубодилаи рӯзафзуни фарҳангӣ дар байни кишварҳои рӯ ба 

тараққӣ ва давлатҳои саноатӣ мебошад. Панҷум, заминаи воқеии ҷаҳонишавӣ, ба 

андешаи мо, ниёзҳои бепоёни иқтисодҳои алоҳида барои ҳамкории фаъолона бо 

ҳам буда метавонад. 

Омӯзиши раванди ҷаҳонишавӣ дар ибтидо аз мо талаб мекунад, ки мафҳуми 

ҷаҳонишавиро дар шакли назариявӣ шарҳ диҳем ва инчунин замони ташаккули 

ин мафҳумро муайян намоем.  

Бояд тазаккур дод, ки «истифодаи мафҳумҳои “ҷаҳонӣ” ё “ҷаҳонишавӣ”, 

дар таърихи рушди афкори фалсафӣ, аз Афлотун  то Нитсше, ба назар намерасад. 

Аммо, дар соли 1980, дар маҷаллаҳои муҳимтарини иқтисодӣ 50 сарлавҳа ёфт 

шуд, ки дар онҳо мафҳумҳои «ҷаҳонӣ» ё «ҷаҳонишавӣ» истифода шудааст. Дар 

соли 1990 ин рақам ба 670 расид».33 

Умуман, пайдоиши истилоҳи “ҷаҳонишавӣ” таърихи ҳамагӣ 40 сола дорад. 

Аз ин рӯ, интизорӣ барои пайдоиши манзараи мукаммал, яклухт ва системавии 

илмии ин падида душвор аст. Дарки ин вазъият дар он сурат имконпазир аст, ки 

агар мо дар назар дошта бошем, ки бисёр назарияҳои фундаменталии фалсафӣ ва 

сотсиологӣ, ки дар тӯли асрҳо таҳия ва омӯхта шудаанд, ба монанди демократия, 

тамаддун, давлат, фарҳанг ва ғайра, як дастгоҳи муайяни категориявӣ доранд, 

аммо ҳанӯз ҳам объекти баҳсу мунозира боқӣ мондаанд, ки беохир давом дорад. 

Аён аст, ки барои таҳқиқи проблемаҳои ҷаҳонишавӣ бояд дар аввал категорияҳои 

калидии аз ҷониби умум қабулшуда, пеш аз ҳама - таърифи ин мафҳум, номи 

илмҳое, ки онро меомӯзанд, пажӯҳиши хусусиятҳои асосии ҷаҳонишавӣ ҳамчун 

падидаи иҷтимоӣ, амиқ, пайдарпай ва мунтазам пешниҳод карда шаванд. 

 Дар ҳақиқат  дар атрофи мафҳуми “ҷаҳонишавӣ” ва худи ин раванд баҳсу  

мунозираи илмӣ  чандин сол давом дорад. Ҳар чанд  ин раванд чандин асрҳо 

идома ёфта бошад ҳам, аммо танҳо дар асри ХХ  он ба як раванди мукаммалу 

 
33 Altvater E., Mahnkopf B. Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. -

Münster: Westfälisches Dampfboot,1999.- S.20. 
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яклухт ва фарогир мубаддал гашт ва ба худ мафҳуми “ҷаҳонишавӣ”- ро касб 

намуд. Муҳаққиқи тоҷик Њайдаров Р. Љ., дар таҳқиқоти худ қайд менамояд, ки 

«идеяи ҷаҳонишавӣ яке аз бозёфтҳои ҷавонтарини илмњои ҷомеашиносӣ 

мебошад. То соли 1987 дар пойгоҳи иттилоотии Китобхонаи Конгресси ИМА 

китобҳо бо унвонҳои дорои ин мафҳум мавҷуд набуданд. Муҳаққиқон Р. 

Робертсон ва В. Бек одатан ҳамчун аввалин назарияпардозони ҷаҳонишавӣ  

муаррифӣ мешаванд . Истилоҳи ҷаҳонишавӣ ба муомилоти илмӣ аз ҷониби 

профессор Р. Робертсон (Roland Robertson ) дар соли 1983 ворид гардид. Ӯ ба ин 

мафҳум тафсири муфассал дода соли 1992 дар таҳқиқоти махсуси худ асосҳои  

назарияи ҷаҳонишавиро шарҳу эзоњи илмӣ медињад. Аз аввали солҳои навадуми 

қарни гузашта шумораи китобҳо ва мақолаҳо дар бораи ҷаҳонишавӣ ба мисли 

тарма афзоиш ёфтанд».34 

Баъзе хусусиятҳои ҷаҳонишавӣ аллакай дар давраи қадим ( эллинизм) пайдо 

шудаанд. Барои мисол, империяи Рим нуфузу таъсири сарварии худро дар 

кишварҳои атрофи баҳри Миёназамин барқарор кард, ки ин боиси ба ҳам 

пайвастани фарҳангҳои гуногун ва ба вуҷуд омадани тақсимоти байниминтақавии 

меҳнат дар баҳри мавзеъ гардид  

 Ҳамчунин баъзе нишонањои раванди ҷаҳонишавиро имрӯзаро  дар асрҳои 

XII-XIII  пайдо кардан мумкин аст, ки он ба оғози инкишофи муносибатҳои 

сармоядорӣ дар Аврупои Ғарбӣ  ва  афзоиши босуръати савдои Аврупо ва 

ташаккули «иқтисоди ҷаҳонӣ»  вобаста аст. Баъди баъзе таназзул дар асрҳои 

XIV—XV ин раванд дар асрҳои XVI-XVII идома дошт. Дар асри XVII ширкати 

Ҳолланд Ост-Индия, ки бо бисёр кишварҳои Осиё тиҷорат мекард, аввалин 

ширкати ҳақиқии фаромиллӣ гардид. Дар асри XIX саноатикунонии босуръат 

боиси афзоиши тиҷорат ва сармоягузории байни қудратҳои аврупоӣ,  

мустамиликаҳои онҳо дар Осиё, Африқо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гардид. 

Дар асри  ХХ  тавассути технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, яъне Интернет   

ҳама равандҳои ҷаҳонишавӣ, яъне ҷаҳонишавии иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ, 

 
34 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 

дис....док.филос.наук 09.00.11/Р.Дж. Хайдаров .-Душанбе.-2007.- С.28-29. 
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иттилоотӣ ва равандҳои геополитикӣ, геоиқтисодӣ ва геофарҳангӣ бо ҳам  

пайвастан ва тамоми оламро фаро гирифтанд. Дар асри ХХ барҳам хўрдани 

ҷаҳони дуқутба ба шаклгирии ҷаҳонишавӣ ҳамчун тамоюли умумиҷаҳонӣ вусъат 

бахшид. 

Вобаста  ба ин мувофиқи ақидаи муҳаққиқи ватанӣ Њайдаров Р.Љ. масоили 

ҷаҳонишавӣ  “пайдоиши мафҳуми «ҷаҳонишавӣ» дар ҳаёти ҳаррӯзаи афкори илмӣ 

ба суќути рафтани ҷаҳони дуқутба ва шаклгирии нави низоми ҷаҳонӣ вобаста буд. 

Пеш аз ҳама, ин ба ҳам наздик омадани (конвергенсияи) низомҳои асосии ба ҳам 

мухолифи рушди иҷтимоӣ - капитализм ва сотсиализм мебошад. Дар охири асри 

ХХ, он як раванди нави рушди инсониро муайян кард, ки он дар адабиёти илмӣ 

таҳти истилоҳи “ҷаҳонишавӣ” сабт шудааст. Ҷаҳонишавӣ ба худ хусусиятҳои 

муайянкунандаи асосии низоми ҷаҳонии муосирро касб карда, ба яке аз қувваҳои 

таъсирбахш табдил ёфтааст, ки роҳи минбаъдаи рушди сайёраи моро тарҳрезӣ 

мекунанд. Вай ҳузури худро дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ нишон дод: дар 

иқтисодиёт, сиёсат, соҳаи иҷтимоӣ, фарҳанг, экология, амният ва ғайра”.35 

Албатта дарки ин раванд, вобаста ба он, ки он дар худ омилҳои иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ  дар бар мегирад, боиси пайдоиши илмӣ нав, яъне 

глобалистика гардид . Ба ҳамин хотир, имрӯз ба омӯзиши равандҳои ҷаҳонишавӣ 

аз ҳама бештар илми “глобалистика” машғул аст. Дар ин хусус дар луѓати 

энсиклопедӣ омадааст: “Глобалистика шохаи байнисоҳавии таҳқиқоти илмӣ 

мебошад, ки ба муайян кардани моҳият, тамоюлҳо ва сабабҳои равандҳои 

ҷаҳонишавӣ, мушкилоти ҷаҳоние, ки онро ба вуҷуд меорад ва ҷустуҷӯи роҳҳои 

тасдиқи натиҷаҳои мусбат ва бартараф намудани оқибатҳои манфии ин раванд 

барои инсон ва биосфера машғул аст. Ба маънои васеъ, ин мафҳум барои ифодаи 

маҷмӯи таҳқиқоти илмӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ ва амалии ҷанбаҳои гуногуни 

ҷаҳонишавӣ ва мушкилоти ҷаҳонӣ, аз ҷумла натиҷаҳои чунин таҳқиқот, инчунин 

фаъолияти амалӣ барои татбиқи онҳо дар иқтисодиёт, соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ, 

 
35 Хайдаров Р.Дж. Глобализация: понятие и подходы // Вестник ТНУ Республики Таджикистан. №3.- 2018 . -С.302.  
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ҳам дар сатҳи давлатҳои алоҳида ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ истифода 

мешавад”.36 

Барои омӯзиши ҳамаҷонибаи раванди ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба  

фаъолияти ҳаётии љомеа олими рус Э. Кочетов пешниҳод мекунад, ки пажӯҳиши 

муҳаққиқони ҷаҳонишавӣ минбаъд аз рӯи методологияи нави ҳаҷмӣ-фазоӣ - 

геогенезис ба роҳ монда шавад. Аз ин рў менависад: “Тадриҷан дарк гардид, ки 

новобаста аз он, ки мо кадом равандҳоро дар низоми ҷаҳонӣ баррасӣ мекунем, 

онҳоро як чиз муттаҳид мекунад - онҳо муҳри ҷамъият, ваҳдат ва ҷаҳонишавиро 

доранд. Аз ин сабаб, тасвири ташаккули муосири ҷаҳон усулҳои навтарини 

методологиро тақозо мекунад. Мо гуфта метавонем, ки мо дар саргаҳи назарияи 

навтарини маърифат, принсипҳои диди назари фалсафӣ-фазоии (ҳаҷмии) ҳастӣ 

қарор дорем. Ва дар ин ҷо диди назари нави методологӣ ба майдон меояд - 

геогенезис, ки тақсимоти методологии фазоро мувофиқи хусусияти корбудӣ ба 

шаклҳои зерфазоии он бо синтези минбаъдаи онҳо пешбинӣ мекунад”.37 

Дар ҳақиқат, глобалистика моҳият, тамоюл ва сабабҳои равандҳои 

ҷаҳонишавӣ, мушкилоти глобалӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои тасдиқи  дастовардҳои мусбат 

ва рафъи оқибатҳои манфии ин равандҳоро барои инсон ва биосфера ошкор 

мекунад. 

Истилоҳи «глобалистика» инчунин барои ифодаи маҷмӯи таҳқиқоти илмӣ, 

фалсафӣ, фарҳангӣ ва амалии ҷанбаҳои гуногуни ҷаҳонишавӣ ва мушкилоти 

глобалӣ, аз ҷумла ифодаи натиҷаҳои чунин тадқиқотҳо ва фаъолиятҳои амалӣ оид 

ба татбиқи онҳо дар соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ истифода мешавад. Ба ҳамин 

хотир, глобалистика як шакли байнисоҳавии дониш дар соҳаи муносибатҳои 

байналмилалӣ ва сиёсати ҷаҳонӣ, равобити фарҳангӣ ва иқтисодӣ мебошад, ки 

барои дарки амиқи равандҳои ҷаҳонишавӣ нигаронида шудааст ва маҳз 

геогенезис ҳамчун методологияи нави таҳқиқотӣ ба мо имкон медиҳад, ки   

раванди ҷаҳонишавиро дар доираи  пажуҳиши байнисоҳавӣ  таҳлил намоем. Ба 

ақидаи Њайдаров Р. Љ. “Геогенезис, ҳамчун методологияи фазоӣ- фалсафии эҳсос, 

 
36 Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / гл. ред. И. И. Мазур, А. Н. 

Чумаков. – М.; СПб.; Н.-Й.: ИЦ «Елима»; ИД «Питер».-2006. -С.199 
37 Кочетов Э. Глобалистика: Теория, методология, практика. – М.: Изд-во НОРМА.-2002.-С.71  
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дарк ва инъикоси ҷаҳони муосир, ки асоси глобалистикаро ташкил медиҳад ва ба 

он равона гардидааст, ки дар ҳамоҳангсозӣ ва умумигардонии фалсафии 

таҳқиқоти пароканда дар ҷараёни ҷаҳонишавӣ машғул шаванд. Он, дарвоқеъ, як 

шохаи бисёрсоҳавии донишҳои илмӣ буда, тамоми илмҳои дарки мантиқи ҳастии 

инсон - илмҳои иқтисодӣ, сиёсатшиносӣ, экология, геополитика, фарҳангшиносӣ, 

демография ва ғ.-ро дар худ инъикос мекунад”.38 

Дар сеяки охири асри ХХ инсоният ба вазъияти то ҳол печида дучор омад, 

яъне ҷаҳонишавии кулли ҳамаи равандҳое, ки дар он ва бо он рух медиҳанд ва дар 

иттиҳод ва ваҳдати ҷанбаҳои мухталифи зиндагии мардум - дарки ҷаҳон ва 

ҷаҳонбинии онҳо, ниёзҳо ва малакаи корӣ, сиёсат ва иқтисод, ҳаёти иҷтимоӣ ва 

истеҳсолот, илму маърифат, фарҳанг ва санъат, дин ва забон, давлатдорӣ ва ҳаёти 

тасвирӣ, экология ва демография, варзиш ва ҷинояткорӣ ва ғайра инъкоси худро 

ёфтааст. Ҷаҳонишавӣ тақрибан тамоми соҳаҳои ҳаёти инсонро дар кураи замин 

фаро мегирад ва мувофиқан зуҳуроти он дар ҳар яке аз ин соҳаҳо бояд аз ҷониби 

ҳамаи соҳаҳои илмӣ, ки дар соҳаи дахлдори ҳаёт ва фаъолияти инсон тахассус 

доранд, омӯхта шаванд. Ин ҳолат ба самти илмӣ дар омӯзиши ҷаҳонишавӣ, яъне 

ба глобалистика хусусияти васеи байнисоҳавӣ, гуногунсоҳавӣ ва бисёрҷониба 

медиҳад.  

Глобалистика вазифаи асосии худро дар рафъи фарқияти байни 

ҷаҳонишавии иқтисодӣ ва ҷаҳонишавии назаррас дар соҳаи сиёсат ва идоракунии 

равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ мебинад. Омӯзиши маќсадноки (конструктивии) 

равандҳои ҷаҳонишавӣ ташаккули хадафманди низоми мувофиқи дониши 

назариявиро барои рафъи оқибатҳои манфии он пешбинӣ мекунад. Глобалистика 

маҳз чунин низом мебошад, яъне он шохаи байнисоҳавии донишҳои илмист, ки 

равандҳои рушди иҷтимоию табиии сайёраи Заминро ҳамаҷониба меомӯзад. 

Ба ақидаи мо, дар замони муосир илми имрӯза набояд аз мушкилоти 

ҷаҳонии инсоният худро  дар канор гузорад, балки далерона масъулияти рафъи 

онҳоро ба дӯш гирад. Дониш бояд на танҳо ба таълими муттасил, балки ба 

 
38 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 
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тарбияи муттасили инсон - шахс ва шаҳрванд асос ёбад. Ҳеҷ як нерӯ, ба истиснои 

олимон ва муҳаққиқони тамоми ҷаҳон, ки онҳоро дарки мушкилоти ҷаҳонӣ 

муттаҳид кардааст, ин вазифаро иҷро нахоҳад кард. Ҳалли мушкилоти ҷаҳонии 

инсоният, ҳамоҳангсозии муносибати байни инсон ва табиат ва таъмини рушди 

устувор бидуни донистани хусусиятҳои равандҳои табиии ҷаҳонӣ ва табиӣ-

антропогенӣ дар заминаи таҳаввулоти ҷаҳонии Замин имконнопазир аст. 

Назарияҳои геоэкологӣ муҳимтарин рукнҳои омӯзиши ҷаҳони муосир мебошанд. 

Сохторҳои геоэкологӣ ҳамчун заминаи физикии ташаккул, фаъолият ва 

таҳаввулоти низомҳои ҷаҳонӣ амал карда, хусусиятҳои равандҳои муосири табиӣ-

антропогении ҷаҳонро муайян мекунанд. 

Имрӯз ҳамчунин табдили фазои ҷаҳонии геополитикӣ, ташаккули ҷаҳони 

бисёрқутбӣ, ташаккули низоми амнияти ҷаҳонӣ, оқибатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 

иҷтимоию фарҳангии ҷаҳонишавӣ самтҳои асосии омӯзиши глобалистика 

мебошанд. Дар ин қарина глобалистикаи тоҷик, ба назари мо, бояд ба чунин 

масъалаҳо, ба монанди стратегияи геополитикии Тоҷикистон дар асри XXI ва 

ташаккули таълимоти миллии он дар олами ҷаҳонишавӣ диққати махсус диҳад. 

Кашфи падидаи ҷаҳонишавӣ ба мақсадҳо ва мундариҷаи таълим, фаъолияти 

маърифатӣ тағйироти назаррас ворид мекунад. Аслан, мо дар бораи инқилобҳо 

дар иҷтимоишавии шахс, дар бораи тағйироти куллии шуури одамон, дарки 

ҳамаҷониба ва яклухти воқеияти табиӣ ва иҷтимоии он сухан меронем. Рушди 

устувори ҷомеаи муосир ба ташаккули шуури ҷаҳонӣ, тарзи тафаккури глобалӣ, 

ки ба дарки мувофиқи воқеият дар ҳама зиддиятҳояш, инчунин ба дарки ягонагии 

робитаҳои табиӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, технологӣ ва ғайра дар ҷаҳони яклухт 

равона карда шудааст, зарурат дорад. 

Дар таърихи ҳаёти инсоният, аз оғози пайдоиши одамони ибтидоӣ дар 

Замин, майли муошират ба ташаккули пайдарпайи ҷомеаҳои гуногуни инсонӣ 

мусоидат намуд: галаи ибтидоӣ, авлод, қабила, шаклҳои гуногуни оила, 

форматсияҳои қадимаи давлатдорӣ, гуњўҳҳои қавмӣ, миллатҳо, халқҳо, фирқаҳои 

динӣ, давлатҳои муосири миллӣ, ҳизбҳо, ассотсиатсияҳо, иттиҳодияҳо, ширкатҳо, 

корпоратсияҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ғайра. Натиҷаи табиии ин тамоюл дар 
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шароити муосир равандҳои афзояндаи ҷаҳонишавӣ мебошад, ки дар ниҳоят ба 

ташаккули як ҷомеаи ҷаҳонии дорои унсурҳои мустақили ба рушди ҳамдигар 

мусоидаткунанда инсоният анҷом меёбад. Ҳамзамон, дар раванди муошират 

одамон имкон доранд, ки дар ҳамбастагӣ самтҳои зарурии гузариш ба рушди 

устуворро таҳия ва амалӣ намоянд. Тамоюли ташаккули ҷомеаи ҷаҳонии одамон 

тамоми соҳаҳои ҳаёти онҳоро фаро мегирад. Аз ин рӯ, дар ҳамаи ин соҳаҳо 

равандҳои ҷаҳонишавӣ мавҷуданд ва дар ҳамаи онҳо зарурати андешидани чораҳо 

барои гузариш ба масири рушди устувор ба миён омадааст. 

Соҳаҳо ва самтҳои ҷаҳонишавӣ худ аз худ ба таври ҷудогона ва дар 

алоҳидагӣ пайдо намешаванд, балки дар ҳамбастагии наздик, чун қоида, дар як 

самт, ҳамчун як раванди ягона пайдо мешаванд. Онҳо унсурҳои табиатан ба ҳам 

алоқаманд ва мутақобилаи ҳаёти инсон мебошанд ва ҳамчун ҷомеаи ҷаҳонӣ дар 

ваҳдат бо муҳити табиии сайёраи Замин зоҳир мегарданд. Дар алоҳидагӣ  ҳар яке 

аз ин омилҳо, соҳаҳо ва самтҳоро танҳо бо  дар назардошти мустақилияти нисбӣ, 

аҳамият ва мушаххасии иштирокашон дар раванди ҷаҳонишавии ҳаёти башарият 

баррасӣ кардан мумкин аст. 

Маълум аст, ки фаъолияти ҳаётии инсон аз амали якҷояи сифатҳои гуногуни 

ӯ - ҷаҳонбинӣ, қонеъ кардани ниёзҳои моддӣ ва дигар талаботҳо, қобилияти кор 

ва меҳнат, муошират бо дигарон тавассути забон, ошноӣ бо фарҳанг ва санъат, 

риояи ойинҳои динӣ ва ғайра иборат мебошад39. 

Ба ҳамин монанд, рушди башарият дар маҷмўъ тавассути иттиҳоди соҳаҳо 

ва самтҳои гуногунранги дар боло номбаршуда, ки дар ҳар кадоми онҳо дар 

заминаи равандҳои мушаххас ва хусусиятдори ҷаҳонишавӣ ба амал меоянд, сурат 

мегирад. Ин соҳаҳо ва самтҳо баробарарзиш, якранг нестанд ва дар 

силсиламаротиби муайяну тобеъият нисбат ба якдигар вуҷуд доранд. 

 Ҳамин тариқ, инсоният дар якҷоягӣ бо муҳити сайёра ҳамчун як ҷомеаи 

ҷудонашаванда, низоми ҷаҳонӣ амал мекунад: “Марҳилаи кунунии рушди ҷомеаи 

ҷаҳонӣ бо тавоноии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ тавсиф 

мешавад, ки заминаи рушди бозори ягонаи ҷаҳонӣ, ё тавре ки имрӯз мегӯянд, 

 
39 . Идиев Х. Фалсафаи иҷтимоӣ. - Душанбе, Дониш, 2013.   
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бозори ҷаҳонӣ мебошанд. Барои шинохтани ин падида дар илми ҷаҳонӣ имрӯз низ 

мафҳумҳои “ҷаҳонишавӣ” ё “ҷаҳонишавии иқтисод” -ро истифода мебаранд”.40 

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Акилова М. М. “ҷаҳонишавӣ - ин раванди 

ташаккули иқтисодиёти фаромиллӣ ва сиёсати умумиҷаҳонӣ, якхелахунии 

(унификатсияи) фарҳанг ва арзишҳои умумиинсонӣ буда, асоси онро самтгирии 

арзишии Ғарб ташкил медиҳад”.41 Дар робита бо ин қобили зикр аст, ки  муҳтавои 

равандҳои ҷаҳонишавӣ, нақши онҳо дар ҷаҳони муосир аз ҷониби муҳаққиқон ба 

тарзҳои гуногун тафсир карда мешавад. Нуқтаи назари илмие мавҷуд аст, ки 

тибқи он ҷаҳонишавӣ шакли нави модернизатсияи хоҷагии ҷаҳонӣ аст. Ин раванд 

марҳилаи нави раванди њамгироии (интернатсионализатсияи) хоҷагии ҷаҳонӣ 

мебошад, ки дар натиҷаи тағйирёбии иқтисод дар шароити инқилоби илмию 

техникӣ ба миён омадааст ва бо шарофати он тамоми инсоният ба давраи нави 

технологӣ ворид мешавад, ки бо дастовардҳои охирини илм ва технология 

алоқаманд аст. 

Муҳаққиқи рус П. А. Петров итминон дорад, ки: “новобаста аз 

гуногунмазмун будани истилоҳи ҷаҳонишавӣ он як падидаи комилан бебаҳс 

мебошад: сухан дар бораи сатҳи сифатан нави муттаҳидшавии инсоният меравад, 

вақте тамаддунҳо ва фарҳангҳои мухталиф ҳамарӯза бо якдигар тамос мегиранд, 

забони муштаракро инкишоф медиҳанд, ки ин як раванди мураккаб, тӯлонӣ ва 

низоъангез мебошад. Дар ин раванд, албатта, фалсафа ва ақлгароии илмӣ 

(ратсионализми илмӣ) ҳузур хоҳанд дошт. Вақте сухан дар бораи муколама ва 

ҳамдигарфаҳмии одамони динҳои гуногун, эътиқод, суннатҳои миллӣ меравад, 

пас заминаҳои муштараке, ки онҳоро муттаҳид мекунад, гуфтугӯи оқилона хоҳад 

буд ва донишҳои асоснок, ақлгаро ва таҳаммулпазир меҳвари ин майдони 

муколама мебошад”.42 

 
40 Хайдаров Р.Дж. Глобализация: понятие и подходы // Вестник ТНУ Республики Таджикистан. №3, 2018 . -С.302. 
41 Акилова М.М. Значимость категорий части и целого в анализе современных социальных процессов (на примере 

глобальных вызовов).- Душанбе, «Ирфон», 2010.-.С.106  
 
42 Петров П.А. Концепции глобализации в социальной философии// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-

globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii [дата обращения: 15.11.2020]. Электронный ресурс. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii
https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-globalizatsii-v-sotsialnoy-filosofii
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Барои Энтони Гидденс ҷаҳонишавӣ маҳсули шиддатёбии ташаккули 

муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад, ки дар саросари ҷаҳон паҳн мешаванд ва ҷойҳои 

дурро (маҳалҳоро) тавре бо ҳам пайваст мекунанд, ки рӯйдодҳои маҳаллӣ 

тавассути рӯйдодҳои дар масофаи дур рухдода ташаккул меёбанд. Э. Гидденс 

ҷаҳонишавиро ҳамчун идомаи мустақими модернизатсия мешуморад. Ба ақидаи ӯ 

низоми муосири иҷтимоӣ дар чор самти ниҳодӣ ташаккул ёфтааст ва мувофиқан 

ҷаҳонишавӣ низ дар чор самт баррасӣ карда мешавад. Ин ченакҳо аз моҳияти 

иқтисодиёти ҷаҳонии капиталистӣ, низоми давлатҳои миллӣ, тартиботи ҳарбии 

ҷаҳонӣ, тақсимоти байналмилалии меҳнат иборатанд.43 

Дар навбати худ муҳаққиқи машҳури масоили ҷаҳонишавӣ Р. Робертсон 

таърифи ин равандро тавсеа дода, мулоҳизаеро ба миён гузошт, ки вобастагии 

глобалии иқтисодиёт ва давлатҳои миллӣ танҳо яке аз ҷанбаҳои ҷаҳонишавӣ аст, 

дар ҳоле, ки ҷанбаи дуюм - шуури ҷаҳонии фардҳо барои ба  макони ягонаи 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ  табдил додани ҷаҳон хеле муҳим аст. 

Муайян кардани ҷаҳонишавӣ ҳамчун як силсила тағйироти таҷрибавии 

сабтшуда, гуногунранг, вале мутобиқ ба  мантиқи ба “як макони ягона” табдил 

додани ҷаҳон, ба Р. Робертсон имкон дод, ки дар муқоиса ба назарияпардозони 

низоми ҷаҳонӣ, доираи васеътари тамоюлҳоро назариявӣ кунад.  

Ягонагии макон дар ин ҳолат маънои онро дорад, ки шароит ва табиати 

ҳамкории иҷтимоӣ дар дилхоҳ нуқтаи дунё яксон аст ва рӯйдодҳо дар нуқтаҳои 

хеле дури ҷаҳон метавонанд шароит ё ҳатто унсурҳои як раванди ҳамкории 

иҷтимоӣ бошанд. Ҷаҳон “тангтар/маҳдудтар мешавад,” ба як фазои ягонаи 

иҷтимоӣ мубаддал мешавад, ки аз монеаҳои назаррас ва парокандагӣ дар 

минтақаҳои мушаххас холӣ аст.44 

Муҳаққиқи олмонӣ Улрих Бек дар раванди пажўҳиши ҷаҳонишавӣ 

категорияи “фазои иҷтимоии фаромиллӣ”-ро ҷорӣ мекунад, ки он аз ҷиҳати 

маънои назариявӣ шабеҳи пурраи мафҳуми «макони ягона»-и Р. Робертсон 

 
43 Giddens A. The Consequences of Modernity.  Stanford.-1990. -P.64-71 
 
44 Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept // Global Culture. Ed. by M. 

Featherstone. London, 1990. pp. 15–30 
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мебошад. Таҳти номи умумии “ҷаҳонишавӣ” У. Бек равандҳои соҳаҳои сиёсат, 

иқтисод, фарҳанг, экология ва ғайраро мефаҳмад, ки ба ақидаи ӯ, мантиқи 

дохилии худро доранд. Дар соҳаи сиёсӣ ҷаҳонишавӣ маънои «коҳиш»-и 

соҳибихтиёрии давлати миллӣ дар натиҷаи амалҳои субъектҳои фаромиллӣ ва 

бунёди шабакаҳои ташкилиро дорад. Дар иқтисодиёт ҷаҳонишавӣ маънои 

пайдоиши капитализми ғайримутамарказ ва номуташаккилро дорад. Унсурҳои 

асосии он ташкилотҳои фаромиллӣ мебошанд, ки аз назорати миллӣ-давлатӣ озод 

мегарданд. Дар қаринаи фарҳанг ҷаҳонишавӣ маънои ба ҳам ворид шудан ва 

омехта гардидани фарҳангҳои маҳаллӣ дар макони фаромиллиро дар назар 

дорад.45 Ба намунаҳои таҳиякардаи Р. Робертсон ва У. Бек оид ба омӯзиши 

раванди ҷаҳонишавӣ диди назари фазоӣ хос аст, яъне ҷаҳонишавӣ дар ин ҷо дар 

қаринаи масофаи фазоӣ пажўҳиш мегардад. 

Намуди сеюми намунаҳои ҷаҳонишавӣ дар охири солҳои 80-уми асри ХХ 

ташаккул ёфт. Асосгузори ин диди назарро метавон Арджун Аппадураи номид, ки 

мухолифати назарияи ҷаҳонишавӣ ва назарияи низоми ҷаҳонро боз ҳам тундтар 

намуда, афзалияти роҳкори фарҳангӣ-рамзӣ ва феноменологиро таъкид кардааст. 

Вай ҷаҳонишавиро раванди ғайриҳудудкунонӣ (Deterritorialization) номидааст, 

яъне мувофиқи он иртиботи равандҳои иҷтимоӣ бо фазои ҷисмонӣ (физикӣ) аз 

байн меравад.46 

Дар ҳақиқат фаҳмиши ҷаҳонишавӣ вобаста ба мавқеи назариявии 

муаллифон фарқ мекунад. Воқеиятгароён мавҷудияти тағйироти назаррасро дар 

ҷаҳони муосир эътироф карда, чунин мешуморанд, ки ҷаҳонишавӣ на ҷаҳиши 

сифатӣ, балки як раванди рушди эволютсионии ҷаҳон аст. Неомарксистон дар 

равандҳои муосир марҳилаи ниҳоии рушди капитализмро мебинанд, ки 

тақсимшавии мудаввоми бештари ҷаҳонро аз рӯи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба 

вуҷуд оварда, оқибат бо низои сиёсӣ анҷом меёбад. Барои аксари муҳаққиқон, ки 

ба анъанаи неолибералӣ пайравӣ мекунанд, ҷаҳонишавӣ як марҳилаи сифатан нав 

 
45 Beck U. Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung, Frankfurt a. M., 1998.- S.28-

55  
46 Appadurai A. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy // Global Culture. Ed. by M. Featherstone. 

London, 1990. -Р.301 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/BookDetailsPL?bi=30429767739
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дар рушди сохтори сиёсӣ ва ҷаҳон, инчунин тамаддуни башарӣ дар маҷмуъ 

мебошад. 

Дар  илми ҷаҳонӣ  шарҳи гуногуни ҷаҳонишавӣ ҳамчун падида бисёранд. 

Дар ин қарина асосгузори глобализм, яъне идеологияи ҷаҳонишавӣ, сиёсатмадори 

амрикоӣ Г. Киссинҷер ин падидаро ҳамчун истилоҳе тафсир мекунад, ки он дар 

худ нақши бартаридоштаи ИМА-ро дар ҷаҳон инъикос менамояд.47 Ҳамин 

мавқеъро З. Бжезинский дар асарҳои “Тахтаи бузурги шоҳмот”48 ва “Интихоб: 

ҳукмронии ҷаҳонӣ ё пешвои ҷаҳонӣ”49 низ ишғол мекунад. Ф. Фукуяма50 низ дар 

бораи нақши махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва тамаддуни Ғарб дар 

ҷаҳонишавӣ навиштааст. Мавқеи муштараки онҳо аз он иборат аст, ки 

ҷаҳонишавиро ҳамчун воситаи ҳукмронии ИМА дар ҷаҳон ва эҷоди тартиботи 

нави ҷаҳонӣ дарк мекунанд. Он тавассути бартарӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

низомӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба даст оварда мешавад. Ба ақидаи онҳо 

ҷаҳонишавӣ аслан раванди ғарбишавии соҳаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ва фарҳангӣ, 

инчунин раванди фаромиллигардонии иқтисодиёт мебошад. Мувофиқи он дар ин 

назарияи ҷаҳонишавӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико маркази қудрат ва пайравони 

он – корпоратсияҳои фаромиллӣ ва сохторҳои фаромиллии (Хазинаи 

Байналмилалии Асъор, Созмони Ҷаҳонии Тиҷорат,  Паймони ҳамкории 

Атлантикаи шимолӣ (NATO), Бонки Ҷаҳонӣ) маҳсуб меёбанд. 

Ба ақидаи  Њайдаров Р.Љ. “Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз болои ниҳодҳои 

асосии иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳон назорат мекунад. ИМА бартарии ҷаҳонии худро 

тавассути низоми мураккаби эътилофҳо ва иттиҳод нигоҳ медорад. Ин меъморӣ 

ба ҳадафҳои ғаразноки Иёлоти Муттаҳида - ҳукмронӣ дар бозори ҷаҳонии 

иқтисод, назорати мутлақ аз болои манбаъҳои ашёи хом, муборизаи муваффақ 

барои бозорҳои фурӯш ва ғайра тобеъ аст. Шумораи созмонҳои фаромиллӣ дар 

соҳаи иқтисод, ки таҳти назорати ИМА қарор доранд, инҳоро дар бар мегирад: 

 
47 Киссинджер Г. Мировой порядок/Генри Киссинджер:[Перевод с англ. В.Желнинова, А.Милюкова],-Москва:Изд-

во АСТ,2018.-544с. 
48 Бжезинский 3. Великая шахматная доска. Господство Америки и его стратегические императивы. М., 2005. 

256с.; 
49 Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 200., 288 с.. 
50 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуяма; пер. с англ. М. Б. Левина. — М.: АСТ, 

2007. — 588 с. 
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Хазинаи Байналмилалии Асъор, Бонки Ҷаҳонӣ, Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо, 

Созмони ҷаҳонии меҳнат, Клуби Париж, ки ғайрирасмӣ кредиторони давлатҳои 

қарздиҳандаро муттаҳид мекунад, Клуби Лондон, ки ассотсиатсияи калонтарин 

бонкҳои қарздиҳанда мебошад”51.  

Унсури дигаре, ки ИМА-ро ба ҳукмрони кулл дар ҷаҳон мубаддал мекунад, 

технологияҳои иттилоотӣ ва алахусус Интернет мебошанд, ки воқеан назорати 

фазои иттилоотии ҷаҳонро аз ҷониби ИМА таъмин мекунанд. Тавассути 

Интернет, ки аз Оҷонсии Advanced Projects (ARPA)-и Вазорати мудофиаи ИМА ба 

вуҷуд омад, инсоният ба ғояҳои амрикоӣ дастрасӣ пайдо кард ва ин шабакаи 

ҷаҳонӣ ба ИМА имкон дод, ки дар интиқоли ҷаҳонии иттилоот бартарӣ дошта 

бошад. 

Давраи муборизаи глобалӣ барои шуури ҷамъиятии мардуми ҷаҳон бо 

истифодаи технологияҳои навтарини иттилоотӣ дар асоси ҳамоҳангсозии 

фаъолияти мақомоти давлатӣ ва корпоратсияҳои фаромиллии ИМА оғоз шуд. 

Давлати Амрико дар заминаи пешрафти технологияҳои иттилоотӣ мониторинги 

доимии иттилооти иҷтимоиро дар фазои иттилоотии ҷаҳонӣ анҷом додааст ва 

амалӣ мекунад. Ин ба Иёлоти Муттаҳида имкон дод, ки равандҳои асосии 

иттилоотиро дар ҷаҳон ба даст оварад ва ба ин васила нигоҳ доштани роҳбарии 

ҷаҳонии худро дар асри XXI ҳамчун ягона абарқудрат таъмин намояд. 

З. Бжезинский дар навиштаҳои худ ба истиқрори гегемонизми Амрико дар 

саросари ҷаҳон таъкид намуда, инро бо рушди босуръати иқтисодии Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико дар асри ХХ арзёбӣ менамояд. Ин зуҳурот дар навбати худ 

натиҷаи шароити мусоидест, ки барои фарҳанги ИМА фароҳам оварда шудааст. 

Бартарияти фарҳангӣ як ҷанбаи кам арзёбишудаи қудрати ҷаҳонии ИМА 

мебошад. Баъзеҳо метавонанд дар бораи арзишҳои эстетикии худ фикри гуногун 

кунанд, аммо фарҳанги маъмули Амрико ҷаззобии оҳанраборо дар худ дорад, 

алахусус барои ҷавонони тамоми ҷаҳон. Барномаҳои телевизионӣ ва филмҳои 

амрикоӣ тақрибан аз чор се ҳиссаи бозори ҷаҳонро ташкил медиҳанд, мусиқии 

 
51 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 

дис....док.филос.наук 09.00.11/Р. Дж. Хайдаров .-Душанбе, 2007.- С.93 
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маъмули амрикоӣ низ бартарӣ дорад ва маҳфилҳои амрикоӣ, одатҳои хӯрокхӯрӣ 

ва ҳатто либоспӯшӣ дар саросари ҷаҳон бештар тақлид карда мешаванд.52 

Р. Бергер ва С. Хантингтон оид ба раванди ҷаҳонишавии фарҳанг дар даҳ 

кишвар таҳқиқот гузаронданд, натиҷаи ин таҳқиқот дар монографияи муштараки 

“Чеҳраҳои мухталифи ҷаҳонишавӣ. Гуногунии фарҳангӣ дар ҷаҳони муосир” ба 

нашр расидааст. Муаллифон кӯшиш кардаанд, ки  ҷараёни инкишофи фарҳангии 

ҷаҳонишавиро тасвир кунанд. Албатта, як фарҳанги ҷаҳонии рушдёбанда ба 

вуҷуд омада истодааст ва он бешубҳа аз ҷиҳати пайдоиш ва мундариҷаи худ 

амрикоӣ аст. Ин ягона самти тағйирот дар ҷаҳони муосир нест, балки ин тамоюли 

ҳукмронест, ки зоҳир мешавад ва эҳтимолан дар ояндаи наздик ҳам зоҳир хоҳад 

шуд.53 

Муҳаққиқи рус А. Дугин ду намуди ҷаҳонишавӣ - «воқеӣ» ва «зарфиятӣ»-ро 

ҷудо мекунад. Мувофиқи ақидаи А. Дугин, “ҷаҳонишавии воқеӣ” ин раванди 

воқеии иҷборан татбиқ кардани кодекси иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, технологӣ ва 

иттилоотии Ғарб ба тамоми кишварҳо ва давлатҳои ҷаҳон мебошад. Ин 

ҷаҳонишавӣ бо воситаи қувваҳо ва абзори «Шимоли сарватманд», кишварҳои 

NATO ё ба истилоҳ «миллиарди тиллоӣ» амалӣ мегардад. Ҳадафи чунин 

ҷаҳонишавӣ ҳукмронии ин кишварҳо ва ташкилотҳои фаромиллӣ мебошад, ки 

маҳсули ин нерўҳо ҳастанд. А. Дугин инро ҳамчун як шакли мустамликадории 

нав мешуморад, ки дар он сарватмандон бар камбағалон ҳукмронӣ мекунанд ва 

кишварҳои тараққикарда давлатҳои қафомондаро ҳукмронӣ мекунанд. Дар 

баробари ин, халқҳо ва кишварҳо соҳибихтиёрии худро аз даст медиҳанд ва дар 

нақши кишварҳои канорӣ ба ин низоми ҷаҳонишавӣ ворид мешаванд. Онҳое, ки 

ихтилофи назар доранд, “аз маърака” берун карда мешаванд. Дар қаринаи 

иҷтимоиву фарҳангӣ ва тамаддунӣ ин гуна “ҷаҳонишавии воқеӣ” интиқоли 

намунаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Амрико ба ҳамаи дигар давлатҳо ва халқҳо 

мебошад.54 

 
52 Бжезинский 3. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. -М., 200., -288 с.. 
53 Бергер, П., Хантингтон С. Многоликая глобализация. М.: Аспект-пресс, 2004, -379с. 
54 Дугин А. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики XXI века - СПб.: Амфора, 

2007.-382с. 

https://istina.msu.ru/publications/book/1212266/


34 
 

Ба ақидаи А. Дугин, “ҷаҳонишавии зарфиятӣ” ин рушди муколамаи байни 

фарҳангҳо ва тамаддунҳо пас аз анҷоми задухӯрди ҷаҳони дуқутба мебошад. Дар 

чунин намунаи ҷаҳонишавӣ, таҳмил кардани як идеологияи муайян ва як намунаи 

иқтисодӣ вуҷуд надорад, баръакс, мубодилаи “таҷриба” ва муколамаи тамаддунҳо 

ба назар мерасад. Усулҳои мустамликадорӣ ва пасомустамликадорӣ барои чунин 

ҷаҳонишавӣ бегонаанд. Он дар робита бо низомҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

иқтисодӣ гуногунандешӣ дорад ва онро метавон дар муқоиса бо падидаи якум – 

яъне ҷаҳони якқутбӣ ҳамчун ҷаҳони бисёрқутбӣ муаррифӣ кард. 

Имрӯз дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ба давраи ҷаҳонишавии бисёрҷанба 

ворид шудааст, маҷмӯи вазифаҳое истодааст, ки ҳалли онҳоро танҳо бо усули 

муназзам таъмин кардан мумкин аст. Масалан, дар идоракунии иҷтимоӣ ба ҷои 

вазифаҳо ва меъёрњо (принсипҳои) қаблан маъмули маҳаллӣ, соҳавӣ, имрӯз 

мушкилоти комплексӣ афзалият дорад, ки барои ҳалли худ иртиботи наздики 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва дигар ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятиро талаб мекунанд. 

Ҳоло ки ҷаҳон асосан аз ҷиҳати ҳудудӣ (ҳоло дар сайёра қаламравҳои 

номаълум ва дастнорас вуҷуд надорад),  иқтисодӣ (тавассути савдои ҷаҳонӣ, 

ҳаракати озоди сармоя), сиёсӣ (бинобар муносибатҳои ҳамаҷонибаи 

байнидавлатӣ) ва ниҳоят, иттилоотӣ (тавассути Интернет, алоқаи оммавиро дар 

назар дорад) ба ҳам омадааст, ба ҷузъҳои он аз ҷониби куллӣ ё умумӣ назар 

кардан лозим аст. 

Ҳамин тариқ, гуфта метавонем, ки ҷаҳонишавӣ падидаи маҳз ҷаҳони муосир 

аст ва гарчанде ки он бисёр хосиятҳои равандҳои ҳамкории глобалии гузаштаро 

низ дар бар мегирад, аммо дар таърихи башарият ин падидаи куллан нав аст ва 

набояд ҳамчун идомаи оддии ҳамгироии ҷаҳонии қаблан мавҷудбудаи тамоюлҳо 

арзёбӣ шавад.  

Мафҳуми “ҷаҳонишавӣ” ба доираи васеи рӯйдодҳо ва тамоюлҳо ишора 

мекунад: рушди идеологияҳои ҷаҳонӣ, муборизаи шадид барои роҳандозии 

тартиботи ҷаҳонӣ, афзоиши ногаҳонии шумора ва нуфузи созмонҳои 

байналмилалӣ, суст шудани истиқлоли миллии давлатҳо, пайдоиш ва рушди 

ширкатњои (корпоратсияҳои) фаромиллӣ, афзоиши тиҷорати байналмилалӣ, 
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муҳоҷирати шадиди оммавӣ ва ташаккули ҷомеаҳои гуногунфарҳанг, ташкили 

ВАО-и сайёравӣ, густариши фарҳанги ғарбӣ ба тамоми минтақаҳои ҷаҳон ва ғ. 

Инсоният давраи афзоиши муфидовари (интенсивии) якпорчагии худ, ташаккули 

низомҳои ҷаҳонии иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангиро аз сар мегузаронад, ки аз доираи 

давлатҳои алоҳида хеле васеътар мебошад. 

Ҷолиб аст, ки муносибати мусбат, манфӣ ё эҳтиёткорона ба ҷаҳонишавӣ аз 

сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳо вобаста аст. Масалан, дар 

кишварҳои пешрафта, тавре ки маъмулан боварӣ доранд, аз ҷаҳонишавӣ баҳра 

мебаранд, ҳатман “мухолифони ҷаҳонишавӣ” мавҷуданд. Дар ҳоле ки дар 

кишварҳои ақибмонда, ки муносибати густарда ва ҳатто душманона нисбат ба 

ҷаҳонишавӣ дар он ҷо мавҷуд аст, одамоне ҳастанд, ки ин равандро имкони рафъи 

ақибмонии иқтисодӣ ва баробарсозии иҷтимоӣ медонанд. 

Муҳокимаҳои ҷолибтарин дар атрофи таърифҳои ҷаҳонишавӣ дар байни 

намояндагони кишварҳои пешрафта, асосан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амирико ва 

Бритониёи Кабир сурат гирифтаанд. Дар ин ҷо якчанд самтњои бунёдии асосиро 

фарқ кардан мумкин аст: 

- фарҳангӣ, бо дар назардошти ҷаҳонишавӣ дар ҷанбаи васеи тамаддунӣ; 

- иқтисодӣ, шарҳдиҳии ҷаҳонишавӣ дар заминаи рушди бозорҳои ҷаҳонии 

молҳо, хидматҳо, сармоя ва қувваи корӣ; 

- экологӣ, пайвастани ҷаҳонишавӣ бо бад шудани вазъи экологии сайёраи 

мо; 

- маљмуавӣ (комплексӣ), бо дар назардошти ҷаҳонишавӣ ҳам дар заминаи 

иқтисодӣ, сиёсӣ, иттилоотӣ, экологӣ ва ҳам дар заминаи мубориза бар зидди 

ҷинояткории байналмилалӣ ва камбизоатии ҷаҳон. 

Бешубҳа, ҷаҳонишавӣ шакли низоми буҳронҳои афзояндаи ҷаҳонро 

гирифта, хусусияҳои сифатан навро, ҳам дар миқёси равандҳо ва ҳам дар умқи 

дигаргуниҳои иҷтимоӣ ба худ касб мекунад. Дигаргуниҳои иҷтимоии 

постиндустриалӣ амалан ба ҳама намуди ҷомеаҳо, сарфи назар аз дараҷаи рушди 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, мавқеи ҷуғрофӣ ва хусусиятҳои фарҳангию таърихии онҳо, 

ба таври баробар таъсир мерасонанд.  
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Ба ақидаи мо, ҷаҳонишавӣ раванди бебозгашт, объективӣ ва зарурӣ барои 

башарият аст, ки ба шарофати он навовариҳои босуръат дар рушди соҳаҳои 

гуногуни ҳаёти инсон - иқтисодиёт, коммуникатсия, илм, технология, истироҳат 

ва ғайра ба вуҷуд меоянд. Ин як раванди мураккабест, ки робитаҳо ва 

муносибатҳои гуногунро эҷод менамояд, ки барои ба як падидаи том ва бо ҳам 

вобаста муттаҳид намудани сохторҳои иҷтимоӣ, таҷрибаҳо ва дастовардҳои 

халқҳо ва фарҳангҳо равона гардидааст. 

Албатта, дарки васеи раванди ҷаҳонишавӣ ҷустуҷӯи заминаҳои онро ҳатто 

дар замонҳои қадим, дар рушди таърихии инсоният пешбинӣ мекунад. Ба ақидаи 

мо ҷаҳонишавӣ натиҷаи раванди таърихии дарозмуддат ва инчунин бо навбат 

сустшаванда ва ташдидёбандаи суръати рушд мебошад, ки онро ҷаҳишҳои илмӣ-

техникӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 

 Муҳаққиқи рус А. Н. Чумаков чунин мешуморад, ки “ҷаҳонишавӣ дар 

натиҷаи рушди сохторҳои иҷтимоӣ бори аввал воқеан танҳо дар давраи 

Кашфиётҳои Бузурги Ҷуғрофӣ муайян карда шуд. Дар аввал, он танҳо дар маҷмуъ 

пас аз миёнаи асри XIX пайдо шудан гирифт, - баъдан бештар намоёнтар ва танҳо 

дар нимаи дуюми асри XIX худро бо тамоми қувва аён кард. Раванди ин ҳодисаҳо 

аз соли 1500 ба назар аён аст – яъне соли нуқтаи гардиш, ки дар ниҳоят ҷаҳони 

инсониро дар миқёси сайёра “бо ҳам баст”. Ф. Магеллан Заминро давр зада, ба ин 

васила барои ташаккули фазои ягонаи ҷаҳонии ҷуғрофӣ замина гузошт. Бо 

парвози худ Ю. Гагарин ин раванд - яъне раванди рушди васеи инсонии сайёра ва 

ташаккули ягонагии ҳудудии тамаддуни ҷаҳониро ба анҷом расонид. Интернет ва 

воситаҳои муосири алоқа аллакай ба марҳилаи гуногуни ин давр - марҳилаи 

ҷаҳонишавии шадид тааллуқ доранд”.55 

Таҳлили назарияҳои ҷаҳонишавиро ҷамъбаст намуда, мо метавонем чунин 

хулоса барорем, ки барои татбиқи ин тамоюли объективӣ роҳҳои гуногун 

мавҷуданд. Роҳҳои татбиқи ҷаҳонӣшавӣ маънои онро доранд, ки чӣ гуна як 

субъекти мушаххас тавассути фаъолият ё андешаронӣ тамоюли объективиро  

 
55 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. М.: Проспект, 2017, с.164 
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амалӣ месозад. Ба назари мо,  роҳи аввали татбиқи ҷаҳонишавӣ ин ташаккули 

низоми ҷаҳонӣ мебошад. Дар ин ҷо ҷаҳон ҳамчун низоми давлатҳое муаррифӣ 

мешавад, ки ба мисоли шабака бо ҳам пайваст шудаанд. Ин робитаи мутақобила 

тавассути ин шабака якпорчагии ҷаҳонро таъмин мекунад. Ин роҳ заминаи воқеии 

худро дорад, зеро ки ин яке аз масирҳои инкишофи ҷории ҷаҳонишавӣ мебошад. 

Дар ин ҷо ҷаҳонишавӣ падидаи ғайримуттамарказ ва бисёрсатҳ маҳсуб меёбад. Ин 

сатҳҳо метавонанд миллӣ, маҳаллӣ, ҷаҳонӣ бошанд.  Дар дохили ин  низом 

муошират дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон амалӣ шуда, омилҳои нави 

ҷаҳонишавиро ба вуҷуд меорад. 

Роҳи дуюми татбиқи ҷаҳонишавӣ низ мавҷуд аст, ки ба заминаи воқеии 

фаъолияти инсон асос ёфтааст, зиёда аз ин, он раванди объективии таърихӣ  яъне 

глобализмро дар худ инъикос мекунад. Онро ҳамчун марҳилаи навбатии рушди 

капитализм, империализми муосир бояд арзёбӣ кард, ки хусусияти фарқкунандаи 

он аз фаъолияти мақсадноки шахсони мушаххас (ҳукумати ҷаҳонӣ) барои пойдор 

кардани ҳукмронии ҷаҳонии Иёлоти Муттаҳида Амрико (дар шакли васеътари 

ҷаҳони якқутбӣ бо ҳукмронии фарҳанги Ғарб)   ё  ё худ ғарбгароӣ иборат 

мебошад. Бо ибораи дигар, ғарбгароӣ  роҳи дуюми татбиқи  ҷаҳонишавӣ   

мебошад, яъне консепсияи  ғарбгароӣ (Westernization) ба ин роҳи татбиқи  

ҷаҳонишавӣ наздик аст. Он як навъ арзёбии умумии равандҳои объективӣ-

таърихии асрҳои XV–XX оид ба мустамлика гардонии ҷаҳон аз ҷониби давлатҳои 

аврупоӣ мебошад. Дар ин росто амрикогароӣ раванди муосири марҳилаи  

ғарбгароии  ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. Назарияи ғарбгароӣ низ метавонад 

ба глобализм нисбат дода шавад. Моҳияти ғарбгароӣ аз он иборат аст, ки аз 

ҷониби кишварҳои тараққикарда манфиатҳои миллии онҳо ҳамчун манфиатҳои 

универсалӣ ва умумибашарӣ пешкаш карда мешаванд. Амрикогароӣ дар ин 

замина ҳамчун марҳилаи пас аз  ғарбгароӣ, ки дар давраи Кашфиёти Бузурги 

Ҷуғрофӣ оғоз ёфтааст, маънидод карда мешавад. Минбаъд рамзҳои бартарияти 

иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, технологӣ ва иттилоотии Ғарб тадриҷан бо роҳҳои 

гуногун ба ҳама кишварҳо ва давлатҳои ҷаҳон таҳмил мегардид. 
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Ин назарияро муҳаққиқи рус В. Л.  Иноземсев комилан таҳия кардааст.  Ин 

муаллиф ду мавҷи ғарбгароиро муайян менамояд. Мавҷи аввал, аз асри XV то 

давраи Ҷанги Дуюми Ҷаҳонӣ ва мавҷи дуюм - пас аз анҷоми ин  ҷанг идома 

меёбад. В. Л. Иноземсев мавҷи якуми ғарбгароиро ба ду қисм ҷудо мекунад ва 

онро бо сабабҳои зерин вобаста медонад:  “1) аврупоиҳо “соҳиби пешрафтатарин 

ниҳодҳои иҷтимоӣ дар он замон буданд, ки ... барои нусхабардорӣ мувофиқ буд”; 

2) аврупоиҳо “қаламраверо, ки назоратро дар болои он муқаррар мекарданд, 

ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи империяҳои худ ҳисоб мекарданд”; 3) дар давраи 

«ҳукмронии Аврупо» дар ҷаҳон «Аврупо сармоя, технология, забонҳо ва худи 

аврупоиҳоро ба тамоми қитъаҳо паҳн намуд”.56 

В. Л. Иноземтсев  инчунин хусусиятҳои хоси ғарбгароии мавҷи аввалро 

мисол меорад: 1) ин самти возеҳ дошт: “Ҷараёни технология, молҳо, манбаъҳои 

молиявӣ ва одамон ... аз Аврупо ба самти мустамликаҳо интиқол дода мешуданд; 

2) аврупоиҳо ҳамчун “субъекти он (яъне ғарбгароӣ) ва халқҳои атрофи ҷаҳон – 

объекти он” амал мекарданд;57 3) ғарбгароӣ «як раванди тасодуфӣ ва худмухтор 

набуд»;58 4) “аврупоиҳо назорати шадидро аз болои гирду атрофи ҷаҳон таъмин 

менамуданд”; 5) маҳфуз доштани “қудрати кишварҳои ҳукмрон” аз аврупоиҳо 

“бозиҳои нозуки сиёсӣ ва ташкили иттифоқ ва иттиҳодро бо халқҳои мустамлика” 

талаб мекард. В. Л. Иноземсев барои тақвияти фикри худ таърихи Ҳиндустонро 

мисол меорад. 

Дар охири солҳои 60-уми асри ХХ “ғарбгароии назоратшаванда” ба охир 

расида, давраи мавҷи дуюм - амрикоигароӣ  оғоз шуд. Он ба идеалҳои амрикоии 

озодӣ ва эътиқод ба танзими бозор асос ёфтааст. Ин раванд хусусияти тасодуфӣ 

дошт ва ҳамчун стратегияи рушди босуръати кишварҳои ҷаҳони сеюм ва шомил 

кардани онҳо ба низоми ҷаҳонии тақсимоти меҳнат маънидод мегардид. Ба ин 

кишварҳо сармоя равона мешуд, дар ҳоле ки фарқияти байни кишварҳо ва 

минтақаҳо боқӣ монда буд.  

 
56 Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация»как американизация / В. Л. Иноземцев // 

Вопросы философии. – 2004. –№ 4. – С. 61. 
57 Ҳамон ҷо,с.62 
58 Ҳамон ҷо.с.63 
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 Оид ба ин масъала бояд таъкид намуд, ки сармоягузорон ширкатҳои 

хусусие мебошанд, ки аз ҷониби давлат танзим намешаванд ва дар ин қарина 

буҳрони бозорӣ хусусияти ҷаҳонӣ ба худ касб намуд. Дар даврони амрикогароӣ 

ҳеҷ фишанги системавии сиёсии таъсиррасон ба кишварҳои ҷаҳони сеюм вуҷуд 

надорад. Ба ивази он, тактикаи “дахолати ҳадафдор”-ро ҳамчун роҳи ҳимояи 

манфиатҳои корпоратсияҳои амрикоӣ истифода бурданд, ки ин боиси пайдо 

шудани хушунати идоранашаванда гардид. 

Ҳамин тариқ, В. Л. Иноземсев ба хулосае омадааст, ки ҷаҳонишавӣ 

“ногузир ба як воситаи амиқтар кардани нобаробарии ҷаҳонӣ табдил меёбад...”.59 

Ин муҳаққиқ чунин мешуморад, ки “мушкилоти асосӣ”-и ҷаҳонишавии муосир  аз 

он иборат аст, ки “ бозингарии асосии он кишваре аст, ки   ба истифодаи ҷаҳон бо 

мақсадҳои ғаразноки худ одат кардааст...”.60 Илова бар ин, хусусияти 

ғайриқаноатбахши ҷаҳонишавӣ имрӯз бо он шарҳ дода мешавад, ки «амалан 

тамоми инсоният дар фазои ҷаҳонишавӣ ҳузур дорад, аммо назорат аз болои он 

раванд хеле бесамар боқӣ мондаст”.61 

Роҳи  сеюми  татбиқи ҷаҳонишавӣ  падидаи ҳамгироӣ (интегратсия) 

мебошад. Ин як раванди объективии таърихии наздикшавӣ ва фарогирии 

коллективҳои инсонӣ мебошад, ки бояд ба ташаккули ҷомеаи нави ҷаҳонӣ 

(тамаддун) анҷом ёбад. Дар ин  маврид ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди хаттӣ, 

ҳаракат аз маҷмӯи пароканда ба ваҳдати гуногунрангӣ фаҳмида мешавад.  

Назарияе, ки даъвои баррасии ҳамаҷонибаи раванди объективии 

ҷаҳонишавиро дорад, назарияи ҳамгироӣ мебошад. Намояндагони он мавҷудияти 

ҷомеаи инсониро аз ибтидои пайдоишаш то имрӯз ҳамчун як раванди пайвастаи 

ҳамгироӣ мешуморанд. Дар давраҳои гуногуни таърихӣ он бо роҳҳои гуногун 

зоҳир шудааст, аммо моҳияташ наздикшавӣ ва ҳамбастагии коллективҳои инсонӣ, 

муттаҳидшавии онҳоро ба ҷомеаи сифатан нав бетағйир боқӣ мемонад. 

Ҷаҳонишавӣ ҳамчун як раванди объективии таърихӣ фаҳмида мешавад.  

 
59 Иноземцев В.Л. Вестернизация как глобализация и «глобализация»как американизация / В. Л. Иноземцев // 

Вопросы философии. – 2004. –№ 4. – С. 61. 
59 Ҳамон ҷо.с.64 
60 Ҳамон ҷо.с.66 
61 Ҳамон ҷо.с.69 
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Мувофиқи назарияҳо ин раванди ташаккули фарҳанги умумиинсонӣ ва 

“тамаддуни ягона” мебошад. Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо, ваҳдати тамаддуни 

башарӣ  бояд танҳо  тавассути гуногунрангии фарҳангӣ амалӣ карда шавад, яъне  

ҳамгироӣ на фарқияти фарҳангӣ ва на хусусиятҳои хоси рушди мадании 

кишварҳо ва минтақаҳои алоҳида, умуман ҷомеаи ҷаҳониро  бояд рад накунад. 

 Ғайр аз он, ягонагии фарҳанги умумиинсонӣ мавҷудияти истеҳсолоти 

маънавии ҷаҳонӣ ва шуури ҷаҳониро дар назар дорад. Дар ин ҷо ҷаҳонишавӣ 

ҳамчун раванди хаттӣ, бинобар объективӣ буданаш, раванди мусбат арзёбӣ 

мешавад. 

 Агар аз нуқтаи назари синергетика нигарем, равандҳои ҳамгироӣ ҳамчун 

равандҳои қонунманд ва мутаҳаррик арзёбӣ мегарданд. Назарияи ҳамгироӣ 

шахсро ба раванди ҳамгироӣ ворид месозад. Ҳамзамон, дар ин равандҳо шахс 

ҳамчун як субъект баррасӣ мешавад, яъне “... ҷаҳонишавӣ ва инқилоби шабакавӣ 

натанҳо боиси пайвастани бештари одамон бо ҳам, балки инчунин афзоиши 

нақши шахс дар раванди таърихӣ мегардад”.62 

Дар натиҷаи таҳлили адабиёти омӯхташуда   дар маҷмӯъ манзараи зерини 

ҷаҳонишавӣ ба вуҷуд меояд. Аввалан, хусусиятҳои асосии ҷаҳонишавӣ аз инҳо 

иборатанд: раванди иҷтимоии умумиҷаҳонӣ бо марҳилаҳои қаблии рушди инсон 

бо ҳам вобастагӣ дорад; тамоюли муттаҳидшавии умумӣ ва ба нақша 

гирифташудаи кишварҳо, халқҳо, фарҳангҳо; раванди ҳамгироии объективӣ; 

ягонагии иттилоотии ҷаҳон; алоқамандии ҳамаи равандҳои ҷаҳонӣ ва падидаҳо. 

Сониян, дар натиҷаи ин раванд ҷаҳонишавӣ дар ин самтҳо сурат мегирад: 

иқтисод, молия, савдо; ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ; кумаки тарафайн ва 

ҳамбастагӣ, рафъи ихтилофҳо; тақсимоти ҷаҳонии меҳнат; ҳамгироии сиёсӣ;  

ҳамгироии сохторҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо, идеалҳо, арзишҳо; паҳн намудани 

технологияҳои пешрафта (модернизатсия);  ташаккули шуури ҷаҳонӣ ҳамчун 

омили зинда мондани инсоният. 

 
62 Табаков В. И. От ультеримпериализма к строительству социализма / В. И Табаков // Ленинская теория 

империализма и современная глобализация. – СПб. : ПАНИ, 2003. – Кн. 2. –с.73 
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Сеюм, ин раванд ба тариқи зайл сурат мегирад: шаклҳои анъанавии 

ташкили иҷтимоиёт, давлати миллӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳудудӣ, фарҳангӣ, 

арзишӣ суст мешаванд ва ҷомеаҳои мега-фарҳангӣ, гурўҳҳои мега-этникӣ 

ташаккул меёбанд; бозори ягонаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд омада, фазои ягонаи иттилоотӣ 

ҳамчун заминаи омезиши фарҳангҳо ташаккул меёбад; аз байн рафтани сарҳадҳои 

миллии давлатӣ ва барҳамхўрии ҳукуматҳои миллӣ ба вуҷуд меояд; соҳаҳои 

мухталифи ҷомеаи ҷаҳонӣ сохта мешаванд, ки онро ҳукумати ҷаҳонӣ идора 

мекунад; фаҳмиши принсипҳои асосии ҳаёт дар Замин тадриҷан ташаккул меёбад; 

раванди ҳамгироӣ, ки асрҳои гузашта  оғоз гаштааст (ё аз асри XV, ё аз ташаккули 

ҷомеаҳои инсонӣ дар замонҳои ибтидоӣ), идома ёфта, ҳар як давраи мушаххаси 

таърихӣ хусусиятҳои ба худ хосро инъикос мекунад. 

Назарияи ҷаҳонишавӣ бошад, дар адабиёти таҳлилшуда ба тариқи зайл 

пешниҳод карда мешавад: он раванди объективӣ, универсалӣ аст ва раванди ба 

табиати иҷтимоии инсон хоси муттаҳидсозии одамон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, 

ки дар он ҳама зерравандҳои ба ин раванд ҳамроҳ хусусиятҳои ҷаҳонӣ пайдо 

мекунанд (иқтисоди ҷаҳонӣ, идоракунии ҷаҳонӣ, ниҳодҳои молиявии ҷаҳонӣ ва 

ғ.). 

Дар марҳилаи кунунӣ ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванди объективӣ дар се шакл 

амалӣ карда мешавад: ташаккули низоми ҷаҳонӣ (шабака), глобализм ва 

ҳамгироӣ. Ҳамаи ин роҳҳо мувозӣ ва ҳамзамон мавҷуданд, ки се масири воқеии 

хуруҷи инсониятро дар маҷмўъ аз раванди муосири гузариш нишон медиҳанд. 

Мисли ҳама гуна масиру самт, онҳо бениҳоят абстракт мебошанд ва бо гуногунии 

раванди гузариш, аз ҷониби муҳаққиқон чунин мушаххас шудаанд: амалҳои 

субъектҳо, имконияти рӯйдодҳо, рақобати шаклҳои пайдошаванда ва қобилияти 

шаклҳои кўҳна. 

Дар хулосаи параграфи мазкур ҳаминро қайд кардан мумкин аст, ки 

ҷаҳонишавӣ натанҳо афзоиши интернатсионализатсия ё афзоиши вобастагӣ ва 

фарогирии муносибатҳои одамон дар баробари афзоиши ҳамгироии ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Ҷаҳонишавӣ ҳамзамон падидаи иқтисодӣ, сиёсӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки инро дар мисоли афзоиши муҳоҷират, сайёҳӣ, 



42 
 

пайдоиши шаклҳои омехтаи (гибридии) мусиқӣ ва ҳамзамон, афзоиши нигаронӣ 

аз рушди ҷаҳонӣ, стратегияҳои сиёсӣ ё тағйирот дар соҳаи идоракунӣ мушоҳида 

намудан мумкин аст. Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки на танҳо мавҷудияти 

мушкилоти гуногунеро, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ барои инсоният пайдо шуд, 

тасдиқ намоем, балки худи ҷаҳонишавиро ҳамчун мушкилоти асосии ба амал 

омадаистодаи тағйироти куллӣ дар сиёсат ва иқтисодиёт, соҳаи иҷтимоӣ, дар 

соҳаи маориф ва оила, фазои иттилоотӣ ва экология, фарҳанг ва ҷаҳон баррасӣ 

кунем. Тавре ки маълум гардид, ҷаҳонишавӣ якчанд ҷанба дорад: иқтисодӣ, 

сиёсӣ, иҷтимоӣ-фарҳангӣ, иттилоотӣ, экологӣ ва ғайра. Аммо ҷанбаи иҷтимоӣ-

фарҳангии ҷаҳонишавӣ падидаи аз ҳама камтар омӯхташудаи он боқӣ мемонад. 

Ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ раванди диалектикӣ мебошад, ки дар он 

умумият ва хусусият, шабеҳият ва гуногунрангӣ, ҷаҳон ва маҳал бояд на ҳамчун 

тазодҳои фарҳангӣ, балки ҳамчун принсипҳои ҷудонашавандаи мукаммал дарк 

карда шаванд. Озодии фарҳангӣ, гуногунии фарҳангӣ, тавони такрор ва паҳн 

кардани намунаҳои фарҳангӣ ба мо имкон медиҳанд, ки дар бораи ташаккули 

абзорҳои мубодилаи глобалӣ ва дар натиҷа, падидаҳои «ҳувияти мобилӣ», 

«муҳоҷирати фарҳангӣ» ҳамчун захираҳои рушди муосири ҷаҳон суҳбат кунем. 

Таҳлили абзорҳои он барои дарки моҳияти ҷаҳонишавии иҷтимоиву фарҳангӣ 

муҳим аст.  Аз ин рӯ, таҳлили муқоисавии таҷрибаҳои тағйироти иҷтимоӣ, ки дар 

натиҷаи таъсири ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба вуҷуд меоянд, дар параграфи 

минбаъда сурат хоҳад гирифт. 
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§1.2. Шароит ва омилҳои ташаккули муҳити иҷтимоию фарҳангӣ 

вобаста ба равандҳои ҷаҳонишавӣ  

Ба ҳам омадан ва рушди якдигарро пурра гардонидани равандҳои ҷаҳонӣ 

дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, экологӣ ва ғ. дар навбати беихтиёр ба 

падидаҳои фарҳангӣ низ таъсир мерасонанд. Маҳз натиҷаи ҳамин аст, ки дар айни 

замон, аз як тараф, муносибатҳои иҷтимоӣ-фарҳангии байни тамаддунҳо, 

кишварҳо ва халқҳои гуногун тавсеа меёбанд, ки  ин ба густариш ва тақвияти 

мубодилаи иттилоотии байни ҷомеаҳо мусоидат мекунанд. Дар доираи ин 

мубодила, ғанигардонии мутақобилаи майлони ғарбгароӣ ва шарқгароӣ низ ба 

назар мерасад. Аз тарафи дигар, суръату миқёси мубодилаи иҷтимоиву фарҳангии 

байни тамаддунҳо (ва ҷомеаҳо)-и намуд ва сатҳҳои гуногуни рушд на танҳо ба 

«наздикшавии» кишварҳои аз ҷиҳати техникиву иқтисодӣ қафомонда ба 

давлатҳои пешқадам мусоидат мекунад, балки ба якрангии фарҳангӣ, нопадид 

шудани хусусияти миллӣ ва ҳувият оварда мерасонад. Дар ҳоле ки гуногунии 

фарҳангҳо яке аз шартҳои муайянкунандаи нотакрорию устувории таърихии 

тамаддуни ҷаҳонӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, дар даҳсолаҳои охир ҷаҳони муосир марҳилаи тағйироти 

фаъолро аз сар мегузаронад, ки бо ҷараёни инкишофи бесобиқа ва таъсири 

афзояндаи фарҳангҳои гуногун ва ниҳодҳои иҷтимоӣ тавсиф карда мешавад. Яке 

аз усулҳо барои дарки тағйироти ҷорӣ, ки дар сатҳи тамоюлҳои рушди ҷаҳонӣ 

таҳлил мешавад, дар илмҳои муосири иҷтимоӣ ва гуманитарӣ истифода аз 



44 
 

назарияи ҷаҳонишавӣ мебошад. Аз мавқеи ин назария, рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 

сӯи шомил кардани ҷомеаҳо ва давлатҳои алоҳида ба равандҳо ва муносибатҳои 

глобалӣ, ки тамоми ҷаҳонро фаро мегиранд, ҳаракат дорад. Дар шароити 

ҷаҳонишавӣ, дар раванди ташаккули тамаддуни ҷаҳонии иттилоотӣ ҳамкории 

ҷомеаҳо бо меъёрҳои гуногуни фарҳангӣ-фалсафӣ ба зиддият дучор мегардад, ки 

он на танҳо ба ҷустуҷӯи арзишҳои умумиинсонӣ ва асосҳои фарҳангҳои дорои 

анъанаю мероси бойи бадеъию фалсафӣ ҳусни оғоз мебахшад, балки воситаҳои 

анъанавии ҷомеаҳои мушаххасро барои дастгирӣ ва асосноккунии ин арзишҳо аз 

ҷумла, таҳаммулпазирӣ зери суол мегузорад. Ахлоқ, дин, қонун, фалсафа ва 

фарҳанг дар шароити ҷамъияти полисубъективӣ, вақте ки гуногунии шаклҳои 

ҳаёт ва фарҳангҳои фалсафӣ ба як далели муқарраршуда табдил ёфтаанд, кор 

намекунанд, аз ин рӯ, ҳаракати маърифати классикӣ, ки ба нақшаи муайяни 

идеалии муносибатҳои инсонӣ, сохтори ҷамъият ва коинот, шуур ва ақлгароӣ такя 

мекунад, минбаъд қобили қабул нахоҳад буд. Дар ин ҳолат ҳатто худи фазои 

иҷтимоӣ, яъне тамаддун, ки дар он ҷо бояд ҳамкории фарҳангҳо вуҷуд дошта 

бошад, наметавонад ҳамчун як макони умумии амалияи фарҳангҳо дарк гардад.  

Дар иртибот ба ин масъала, ба андешаи мо, мафҳуми ҷаҳонишавӣ як мафҳуми 

фалсафӣ-фарҳангиест, ки тамоюлҳои пешрафти таърих ва фарҳанги ҷаҳонро дар 

марҳилаи кунунии рушди башар инъикос мекунад, хусусан дар замоне ки ҷомеаи 

муосир дар ҷаҳони яклухт ва бо ҳам алоқаманд намуда, дар ҳалли мушкилоти 

глобалии замони мо доимо бо ниёзҳои гуногунранги фарҳангӣ рӯ ба рӯ мешавад.  

Дар асрҳои ХХ-XXI ҷаҳонишавӣ ҳамчун абзори ба ҳам пайвастани 

низомҳои иҷтимоиву фарҳангӣ, мувозинати шаклҳои миллӣ ва байналмилалии 

фарҳанг амал карда, раванди ҳамкории иҷтимоиву фарҳангӣ густариш меёбад. 

Дар натиҷаи ҳамбастагии арзишҳо байни намудҳои гуногуни фарҳангҳо тадриҷан 

зиддиятҳо камтар ба вуқуъ пайваста, устураҳои таърихан ташаккулёфта нобуд 

мегарданд. Албатта, зиддиятҳо байни арзишҳои ғарбӣ ва шарқӣ ба ҳеҷ ваҷҳ аз 

байн намераванд. Бо вуҷуди ин, унсурҳои оддии хусусияти байнитамаддунӣ 

дошта ошкор карда мешаванд, ки бо абзорҳои демократия, унсурҳои идоракунии 

давлат арзёбӣ мегарданд. Мо мутмаинем, ки захираҳои маънавӣ ва миллӣ асоси 
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арзишҳои ҷомеаи ҷаҳонро ташкил медиҳанд. Гузашта аз ин, гуногунрангии 

фарҳангӣ асоси пойдор мондан ва ҳаракати таърихии тамаддун мебошад ва маҳз 

аз ҳамин нигоҳ онҳо барои ҳамдигар ҷолибанду заминаи таваҷҷуҳ ба 

ҳамкорияшонро тақвият мебахшад. 

Ин арзишҳо метавонанд пойдевори ба ҳам наздик гаштани муҳтавои шуури 

мардумони гуногун шаванд, ки дар асоси он намунаҳои хоси фарҳангияшон барои 

якдигар дастрас ва муттаҳид карда мешаванд. Шуури навъи ҷаҳонӣ арзишҳои 

миллиро мутобиқ ва ҳамгиро намуда, сабабгори “вуруд”-и муносиби инсон ба 

олами ҷаҳонишавӣ ва посухи босамар ба мушкилоти ҷаҳонии тамаддуни муосир 

мегардад. Бо ҳамин сабаб муҳаққиқон қайд карданд: “ҷаҳонишавӣ яке аз 

тамоюлҳои пешрафтаи рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, ҳам ба равандҳои иқтисодӣ ва 

сиёсӣ ва ҳам ба муносибатҳои соҳаи фарҳангӣ-тамаддунӣ таъсир мерасонад. Он 

дар назди давлатҳо, фарҳангҳо ва тамаддунҳо вазифа мегузорад, ки ба равандҳои 

муосир, ки хусусияти (характери) ҷаҳонӣ доранд, мувофиқат кунанд ва ҳамзамон 

самти арзишҳои хоси анъанавии худро нигоҳ доранд”.63 

Дар ибтидои асри XXI инсоният тағйироти глобалии фазои иҷтимоӣ-

фарҳангиро аз сар гузаронида истодааст, ки он дар афзоиши равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ифода ёфта, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ вокуниши мухталифро эҷод 

намудааст. Яъне, аз як тараф, шумораи мубаллиғони падидаҳои муттаҳидшавӣ ва 

ҳамгироӣ дар ҷомеаи муосир афзоиш меёбад, аз тарафи дигар, вобастагии 

рӯзафзуни иқтисодӣ ва ба ҳам наздик шудани детерминантҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ ба афзоиши эҳсосоти манфӣ, бидуни истисно, дар ҳама соҳаҳои ҳаёти 

ҷамъиятӣ мусоидат мекунад.  

Ба назари мо, ҷаҳони муосир бениҳоят босуръат рушд карда истодааст. Дар 

давраи муосир тамоми инсоният ба низоми ягонаи робитаҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғайра - ҷаҳонишавӣ шомил шуда истодааст. 

Ҷаҳонишавӣ, дар робита бо ин раванди универсалӣ ва бисёрҷонибаи ҳамгироии 

фарҳангӣ, идеологӣ ва иқтисодии давлатҳо, иттиҳодияҳои давлатӣ, ягонагии 

 
63 Нечипоренко О.В., Нысанбаев А.Н. Цивилизационные проецессы на рубеже веков: глобализация, модернизация, 

трансформация//Казахстан в условиях глобализации: философоско-политологический анализ. Алматы: 

Компьютерно-издательский центр Института философии и политологии МОН РК, 2006. -с.6 
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миллӣ ва этникӣ мебошад, ки онро, ба ақидаи мо, падидаи ҳамбастагии тамаддуни 

муосир ҳисобидан имконпазир аст. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ дар соҳаҳои гуногун ва шаклҳои гуногун зоҳир 

шудаанд. Инҳо омилҳои демографӣ ва экологӣ, ҷаҳонишавии техносфера, 

ҷаҳонишавии иқтисодӣ, ҷаҳонишавии геополитикӣ ва ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-

фарҳангӣ мебошанд. Аммо, тасдиқи як ҳақиқати кулл, ки тамоюлҳои 

душвортарин ва зиддиятноки ҷаҳонишавӣ дар соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ - илм, 

фарҳанг, маориф, ахлоқ, идеология мегузарад, ба назари мо далелҳои махсусро 

талаб намекунанд. 

Аз як тараф, табиати ҷаҳонии пешрафти (прогресси) илмӣ, ки ҳудуди 

миллиро намедонад, торафт равшантар зоҳир мешавад ва мубодилаи афкор ва 

олимон сурат мегирад, низоми умумии таълими якумрӣ, ки ба самти педагогикаи 

эҷодӣ равона шуда, дар заминаи технологияҳои хеле самараноки иттилоотӣ 

ташаккул меёбад, мубодилаи арзишҳои фарҳангӣ рушд карда истода, фарҳанги 

оммавии ғайришахсӣ, ки мундариҷаи миллӣ надорад, паҳн мешавад ва пояҳои 

ахлоқии кўҳна аз байн рафта, таъсири динҳои ҷаҳонӣ эҳё мешавад. Дар баробари 

ин, тамоюлҳои муқобили тафриқа, эҳё ва ҷудоии фарҳангҳои миллӣ, гуногунии 

мактабҳои педагогӣ ва фардисозии раванди таълим, пайдоиши мазҳабҳо ва 

равияҳои нави динӣ, таҳкими шахсияти оила ва шахс ба назар мерасад. Бо вуҷуди 

ин, тамоюлҳои аввал, махсусан дар шароити телекоммуникатсияи васеъ паҳншуда 

ва Интернет, тадриҷан бартарӣ ба даст оварда, мавҷи нави муттаҳидшавӣ ва 

меъёргароиро, яъне “қолабгардони”-ро дар соҳаи маънавӣ ба вуҷуд меорад. 

 Ҳамзамон, тамоюл ба якрангшавиро, ки дар фарҳанг афзалият дорад, қайд 

кардан ҷоиз аст. Воситаҳои ахбори омма сайёраи моро ба “деҳкадаи калон” 

табдил медиҳанд64. Миллионҳо одамон шоҳиди рӯйдодҳое мебошанд, ки дар 

ҷойҳои гуногун  ба вуқуъ пайвастаанд ва дар ин замина онҳо таҷрибаи фарҳангии 

муштарак пайдо менамоянд, ки он ба якрангии (унификатсияи) завқ ва майлонҳои 

арзишии онҳо мусоидат мекунад. Дар ин қарина ҷаҳонишавиро ҳамчун як раванди 

 
64 . Маршалл Маклюэн. Понимание медиа: внешние расширения человека = Understanding Media: The 
Extensions of Man. — М.: Кучково поле, 2007. — 464 с.  
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паҳншавии меъёри ягонаи антропологӣ арзёбӣ намудан мумкин аст, ки мақоми 

меъёрҳои пешинаи антропологии дар минтақаҳои муайяни фарҳангӣ қабулшударо 

иваз мекунад. Меъёрҳои антропологӣ маҷмӯае мебошанд, ки аз ҷузъҳои зерин 

иборатанд: 1) тарзи иқтисодии ҳаёт, яъне усули истеҳсоли неъматҳои моддӣ, ки 

дар минтақаи муайяни фарҳангӣ қабул шудааст ва усули ташкилоти лозимаи 

иҷтимоӣ барои шахсоне, ки дар ин истеҳсолот кор мекунанд, фарҳанг ҳамчун 

раванди татбиқи арзишҳои маънавӣ, ҳамчун зуҳури нерўҳои муҳими инсон, 

ташаккул, инчунин худамалисозии субъекти фарҳанги шахсро инъикос менамояд. 

Фарҳанг ҳамчун низоми арзишҳои маънавӣ инсонгароӣ ё худ гуманизатсияи 

одамонро ифода мекунад. Маҳз низоми арзишҳо, ки рафтори инсонро дар ҷомеа, 

оила, кишвар, ҷаҳон, њувият (менталитет) ва намуди рафтори ӯро муайян мекунад,  

ҷавҳари сохтори иҷтимоию фарҳангиро ташкил медиҳад. Низоми арзишҳо, ки дар 

асоси менталитет ва ҳавасмандӣ қарор дорад, мансубият ба тамаддуни 

мушаххасро муайян намуда, амалро барои дифоъ аз ин низоми арзиш ташвиқ 

мекунад. Бояд тазаккур дод, ки низоми арзишҳо ҳамчун ҷавҳари низоми 

иҷтимоиву фарҳангӣ на танҳо фарқиятҳои байни тамаддунҳо ва мутаносибан, 

фарҳангҳоро муайян мекунад, балки заминаи муштараки муколама, иртибот ва 

ҳамкорӣ дар байни онҳо мебошад. Низоми арзишҳои умумиинсонӣ ҳамчун 

сутунмуҳра ва ҳамчун шаҳди фарҳанг ягонагии инсониятро кафолат медиҳад. Бо 

шарофати арзишҳои умумиинсонӣ фарҳанг падидаи муколамавӣ аст, яъне 

фарҳанг заминаест барои муколама бо гузашта, бо давраҳои дигар, бо одамони 

дигар; 2) сохтори иҷтимоӣ, яъне воситаи сохтмони муносибатҳо байни аъзои 

ҷомеа, ки минтақаи фарҳангии мазкурро ташкил медиҳад, сарфи назар аз 

иштироки онҳо бевосита дар истеҳсол ва тақсимоти сарват (аз ҷумла меъёрҳои 

ҳуқуқӣ, дастурҳои динӣ, унсурҳои танзимкунандаи амалияи рафтори аъзои ҷомеа, 

ки қабул шудаанд, яъне ахлоқ, тақсимоти анъанавии силсиламаротибии ҷомеа, 

сохтори давлатӣ ва ғ.); 3) идеология, яъне маҷмӯи дастурҳои ба ҷаҳонбинӣ 

нигаронидашуда, барои фарҳанги мушаххас, ки ба андозаи хеле бузург меъёрҳои 

ҳуқуқ, ахлоқ, меъёрҳои зебоӣ ва ғайраро, ки дар ҷомеаи мушаххас қабул шудаанд, 

муайян мекунад. Табиист, ки ин се ҷузъи асосӣ бо ҳам зич алоқаманданд ва 
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пайваста ҳамбастагӣ дошта, якдигарро иваз мекунанд ва бо ин тағйиротро дар 

намуди умумии минтақаи фарҳангии мазкур ба вуҷуд меоранд. 

Ба ҳамин хотир таъкид кардан мумкин аст, ки масъалаи асосии раванди 

ҷаҳонишавӣ, зоҳиран, аз бархӯрд бо меъёрҳои гуногуни антропологӣ иборат аст, 

ки аз ҷумла дар ҷангҳо (мусаллаҳона, иқтисодӣ, иттилоотӣ ва ғ.) ифодаи худро 

меёбанд. Дар ҳар як минтақаи фарҳангӣ се ҷузъи дар боло номбаршуда шакли 

шахсияти ба ҳамон минтақа хосро ташаккул медиҳанд. 

Дар марҳилаи ҳозираи рушди инсон ва марҳилаи ташаккули ҷомеаи 

пасоиндустриалӣ, иттилоотӣ, буҳрони амиқтарин дар таърихи инсоният дар 

низоми арзишҳои умумиинсонӣ ба назар мерасад, ки ба таҷдиди назар ва 

азнаварзёбии мушаххас сабаб гардид. Ҳалли буҳрони ҷаҳонии ахлоқӣ  таҷдиди 

сохтори иҷтимоӣ-фарҳангии олами муосирро талаб мекунад. Ба ин раванд 

диққати олимон, намояндагони фарҳанг, шахсиятҳои мазҳабӣ барои муайян ва 

паҳн кардани низоми арзишҳои умумиинсонӣ, фарҳанги сулҳ ҳамчун асос ва 

натиҷаи мусбати муколамаи байни тамаддунҳо  бояд ҷалб карда шавад. Васоити 

ахбори омма, Интернет ва ғайра низ бояд барои расидан ба ин ҳадаф хидмат 

кунанд ва дар ин раванд саҳмгузор бошанд. 

Ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун раванди сайёравии самтҳои 

арзишҳои умумиинсонӣ дар асоси суръатёбии пешрафти илмӣ-техникӣ муайян 

карда мешавад, ки он дар навбати худ инқилоби илмӣ, техникӣ ва иттилоотиро 

дар нимаи дуюми асри ХХ ба вуҷуд овард. 

Ин падида инчунин бо шиддат гирифтани равандҳои коммуникатсионӣ ва 

муҳоҷирати ҷаҳонӣ, густариши фарҳанги оммавӣ дар ҳама минтақаҳои ҷаҳони 

муосир, ки аксарияти кулли соҳаҳои ҳаёти маънавиро фаро гирифта, арзишҳои 

миллии халқҳои гуногунро тағйир медиҳад, ифода мегардад. Хусусияти 

ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ  бошад, дар якҷояшавии (конвергенсияи)  

амалияҳои иҷтимоиву фарҳангӣ зоҳир мегардад. 

Ба назари мо, ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ зерсохтори ҷаҳонишавӣ аст 

ва онро ҳамчун шабакаи ҷаҳонии ҷомеаҳо ва фарҳангҳои гуногун тавсиф кардан 

мумкин аст. Дар айни замон таърифи ягонаи илмии ин истилоҳ вуҷуд надорад, 
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аммо онро, яъне ҷаҳонишавии иҷтимоиву фарҳангиро аз ҷанбаҳо ва дурнамои 

гуногун тавсиф, таҳлил ва арзёбӣ кардан мумкин аст. 

Бояд тазаккур дод, ки истилоҳи ҷаҳонишавӣ танҳо дар солҳои охир дар 

маркази таваҷҷуҳи васеи ҷомеа қарор гирифтааст. Дар бисёр ҳолатҳо чунин 

тасаввуроте пайдо мешавад, ки ҷаҳонишавӣ танҳо як падидаи имрӯзаи мо 

мебошад. Аммо олимони ҳама соҳаҳо ба ин мувофиқанд, ки таърихи қаблии 

ҷаҳонишавӣ барои тавсифи робитаҳо ва шеваҳои амалиёт, инчунин тавсифи 

дурнамоҳо, алахусус ҷаҳонишавии иҷтимоиву фарҳангӣ мусоидат мекунад. Аз ин 

рӯ, як қатор падидаҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва иқтисодиро метавон ҳамчун 

решаҳои ҷаҳонишавии имрӯзаи мо дарк кард, яъне саноатикунонии васеъ, 

инчунин тавассути роҳи оҳан ва киштиҳо суръатбахшии ҳаракати молҳо ва савдои 

байналмилалӣ заминаҳои калидии ҷаҳонишавӣ маҳсуб меёбанд. Дар инҷо 

инчунин шаклҳои ибтидоии иртиботи босуръат тавассути телеграф ва телефон, 

инчунин таъсири глобалии давлатҳои мустамликаи Аврупо ва аҳамияти конҳои 

ашёи хоми ҷаҳонро ҳанӯз дар асри XIX бояд зикр кард: “заминаҳои ҷаҳонишавии 

имрӯза дар асоси равандҳои васеъи тағйирёбии (трансформатсионии) асри XIX 

эҷод шуданд.”.65 

Таърихи муосир исбот мекунад, ки ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳам бо 

рушди иқтисодӣ ва ҳам бо таҳаввулоти бузурги сиёсӣ дар таърихи инсоният низ 

робитаи қавӣ дорад. Бисёре аз мушкилоти байнифарҳангие, ки имрӯз дар Ғарб ва 

Шарқ ба миён меоянд, оқибати бевоситаи равандҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ 

мебошанд, ки аз давраи мустамликадории мамолики Ғарб оғоз ёфта, имрӯз ҳам ба 

шакли дигар идома доранд. 

Мо имрӯз шоҳиди он гаштем, ки ҳар қадаре ки тафовути иқтисодӣ, ки онро 

ҷаҳонишавӣ ба вуқуъ меорад, дар байни кишварҳои мутараққии саноатӣ ва дар 

ҳоли рушд қарордошта ҳарчи бештар зоҳир шавад, мушкилоти иҷтимоӣ, иқтисодӣ 

ва сиёсии мубрами башар бештар афзоиш меёбад. Дар даҳсолаи охир мардуми 

ҷаҳон дар ҷустуҷӯи хушбахтӣ аз кишварҳои буҳронзадаи ҷаҳон ба кишварҳои 

 
65 Soziokulturеlle Globalisiеrung // URL: https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-

informationen/soziokulturelle-globalisierung/[Санаи муроҷиат: 03.10.2020].Манбаи электронӣ. 
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демократияи ғарбӣ муҳоҷират мекунанд. Муҳоҷирон аз мустамликаҳои собиқ, аз 

қабили нимҷазираи Ҳиндустон, Африқои Шимолӣ ё мамлакатҳои араб фарҳанг, 

арзишҳо ва забони миллии худро ба мамолики Ғарб меоранд. Дар натиҷа омезиши 

фарҳангҳо ва анаъанаҳои халқҳои гуногун ба амал омад, ки он ба раванди 

ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ мусоидат кард. Албатта омезиши фарҳангҳо ва 

анъанаҳо, на танҳо боиси ғанӣ гардидани фарҳангҳо гаштанд, балки дар баъзе 

мавридҳо боиси ихтилоф ва низоъ гаштанд. 

Дар робита ба   мавзуи дар боло зикр гардида, баррасии  падидаи  

мултикултурализм дар  Иттиҳоди Аврупо аз манфиат холӣ нест. 

Мултикултурализм ҳам ҳамчун назария ва ҳам ҳамчун маҷмӯи амалияи сиёсӣ аз 

идеологияи либерализм ба вуҷуд омадааст. Он ба идеяи мавҷудияти ҳуқуқҳои 

коллективӣ, яъне ҳуқуқҳое, ки ба як гурӯҳи этникӣ дода шудаанд, асос ёфтааст. 

Муҳимтарин ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ дар маҷмӯъ ҳуқуқи истифодаи забони модарии 

худ, ҳифзи анъанаҳои фарҳангӣ ва озодии динро дар бар мегиранд.  Аммо 

падидаи мултикултурализм дар  Аврупо  ихтилофҳои фарҳангии байни 

муҳоҷирон меҳнатӣ ва  мардуми бумӣ аз байн набурд, балки боиси   пайдоиши 

низоъҳои нави иҷтимоӣ гардид. 

“Кишварҳои ғарбӣ барои вуруди муҳоҷирон ва мушкилоти марбут ба онҳо 

нокофӣ омода буданд ва ҳастанд. Ҳатто дар ин ҷаҳони мутамаддин ва 

равшанфикр, то ҳол таассуб ва бегонаситезӣ аз байн нарафтааст. Ҳамгироӣ ва 

азхудкунии фарҳангҳои бегона дар ҷомеаҳои Ғарб яке аз мушкилоти мубрами 

замони мо мебошад. Ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ёфтани роҳҳои нави муштараке 

мубориза мебарад, ки барои ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор одилона буда, иштироки 

боадолатро дар “дастархони ҷаҳонӣ” таъмин карда тавонад”.66 

Бешубҳа, имрӯз раванди ҷаҳонишавӣ, ҳамчун падидаи иҷтимоӣ- фарҳангӣ 

ба марҳилаи нави таърихан беназири рушди худ ворид шуд. Қувваи асосии 

пешбарандаи ин раванд зерсохтори технологӣ мебошад, ки таҳаввулоти 

минтақавӣ ва миллиро дар қаринаи ҷаҳонӣ мутамарказ мегардонад. Иқтисоди 
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миллӣ ба шабакаи ҷаҳонӣ пайваст аст. Мубодилаи молҳо ва хидматҳо алъон 

шабонарӯзӣ ва пайваста сурат мегирад. Шабакаи алоқаи рақамӣ ҷараёни доимии 

ахбор, маълумот, далелҳо ва иттилоотро тавлид мекунад. Мо 24 соат дар як 

шабонарӯз бо тамоми ҷаҳон муошират мекунем. Дар баробари ин, марказҳои 

иқтисодӣ ва фарҳангии ҷаҳони Ғарб барои бисёр одамон дар минтақаҳои 

камбизоат ва қашшоқ, таҷассум ва ченаки шукуфоӣ, пешрафт ва рушд 

гардидаанд. Таъсири иҷтимоиву фарҳангии ин рушд гуногун буда, ҳамзамон 

тамоми ҷанбаҳои ҳамкории инсонро фаро мегирад. Ҳамчунин бояд зикр намуд, ки 

равандҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ сохтори 

демографӣ ва намуди шаҳрҳои бузурги ғарбиро ба куллӣ тағйир доданд. 

Масъалаи асосии ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ аз он иборат аст, ки 

муколама ва таъсири мутақобилаи фарҳангҳо дар шароити баробар сурат 

намегиранд. Бартарияти иқтисодӣ ва фарҳангии кишварҳои саноатии рушдёфта, 

арзишҳо, шаклҳои ҳаёт ва ҷаҳони молии онҳо ба олами муосир бо хавфи 

қолабгардонии глобалии ҳаёти иҷтимоӣ-фарҳангӣ таҳдид мекунанд. Масалан, 

имрӯз меъмории марказҳои шаҳрҳо, реклама дар мағозаҳо, бренди мошинҳо, 

тамғаҳои шабакаҳои чакана, марказҳои савдо дар шаҳрҳои калони мамлакатҳои 

ҷаҳон торафт бештар ба ҳам монанд мешаванд. Ба назари мо дар ин “омезиш”-и 

ноаёни фарҳангҳо, маҳз фарҳанги Ғарб дар муқоиса бо фарҳангҳои ҷаҳони сеюм 

устувор боқӣ монд ва бештар омезиш ёфт.  

Аммо мо мутмаинем, ки ҷаҳонишавии фарҳангӣ-иҷтимоӣ ба пайдоиши 

фарҳанги ягонаи глобалӣ мусоидат мекунад. Ба назари мо, фарҳанги глобалӣ 

фарҳанги ягонаи умумиҷаҳонӣ набуда, балки аз шумораи зиёди фарҳангҳои 

мухталиф иборат аст, ки метавонанд бо сабаби афзоиши алоқамандии ҷаҳон 

(тавассути ВАО ва ғ.) мубодила ва омехта шаванд. Ин падида боиси пайдоиши 

шаклҳои тамоман нави фарҳанг бо таркибҳои қаблан ноошно мегардад. 

Дар айни замон аҳолии ҷаҳон дар шароити гуногуни иҷтимоӣ зиндагӣ 

мекунанд ва ин сабаб мешавад, ки фарҳанг дар қаринаҳои мухталифи иҷтимоӣ 

рушд кунад. Имрӯз тахмин кардан мумкин аст, ки ҳеҷ як фарҳанг дар ҷаҳон 

наметавонад худро аз таъсироти беруна комилан ҷудо намояд. Азбаски фарҳанги 
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холис вуҷуд надорад, ҳатто фарҳангҳои қаблан мавҷудбуда, ки ба бартарияти 

шаклҳои дигари ҳаёт таҳдид мекунанд, дар асоси фарҳангҳои гуногун шакл 

гирифтаанд. Фарҳангҳо наметавонанд дар ҳолати шахшуда (статикӣ) мавҷуд 

бошанд, зеро он, ба назари мо, доимо дар ҳолати тағйирёбӣ аст. Фарҳанг ҳадду 

ҳудуд надорад ва яке аз соҳаҳои муҳими ҷомеа мебошад, ки дар он равандҳои 

ҷаҳонишавӣ бо нерӯи босуръат ҷараён доранд ва ҳамарӯза ҳудуди санъатро васеъ 

намуда, худро ҳамчун воситаи табодули арзишҳои фарҳангӣ байни кишварҳои 

гуногун арзёбӣ мекунад. Ин ба намояндагони кишварҳои мухталиф имкон 

медиҳад, ки бо ҳамдигар муносибат кунанд, уфуқҳои ҳамкориҳои фарҳангии 

худро васеъ кунанд ва хусусиятҳои анъанаҳои иҷтимоиву фарҳангии халқҳои 

гуногунро омӯзанд. 

Аз як тараф, ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ метавонад ҳуқуқҳои 

баробарро барои иштирок ва истифодаи моликияти фарҳангии ҳамаи кишварҳои 

ҷаҳон бо нигоҳ доштани ҳувияти фарҳангии худ фароҳам орад. Дар ин ҳолат, 

раванд на ба ташкили як фарҳанги ягонаи умумӣ, балки ба ҳифзу такмил додани 

усулҳо ва технологияҳои паҳн кардани гуногунии фарҳанги мавҷуда равона карда 

мешавад. Чунин намунаи ҷаҳонишавӣ мавҷудияти хусусияти миллӣ ва 

фарҳангиро инкор намекунад ва ба маъмул гардидани фарҳанги муайян мусоидат 

намуда, ба ҷомеа имконият медиҳад, ки дастовардҳои фарҳангии дигар кишварҳо 

ва халқҳоро истифода барад. Дар ин шароит фарҳанги миллӣ имконият пайдо 

мекунад, ки берун аз ҳудуди кишвар шинохта шавад ва мубодила гардад. Яъне, 

агар объекти санъат аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятнок бошад, мувофиқан, ҳамчун 

арзиши бадеӣ он ба тамоми инсоният тааллуқ мегирад, дар ҳоле ки эҷоди таърихи 

чандинасраи ин ё он миллат ва як қисми ҷаҳони муосир аст. 

Дар ҳақиқат, ҷаҳонишавӣ ҳамчун раванде, ки дар натиҷаи тағйирёбиҳои 

иқтисодӣ, сиёсӣ, технологӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд омадааст, ҳам арзишҳои 

фарҳангӣ ва ҳам арзишҳои молиявиро ба фазо ва сатҳи нав интиқол медиҳад - 

онҳо дар шабакаҳо, эътилофҳо, муассисаҳои нав фаъолият мекунанд. Масалан М. 

Кастеллс ҷаҳонишавиро ҳамчун муносибати торафт вобастаи байни иқтисодҳо, 
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фарҳангҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва давлатҳои миллӣ мешуморад.67 Ҷаҳонишавӣ 

фарҳанги навро тавассути вобастагии рӯзафзуни технологияҳои коммуникатсионӣ 

ва васоити ахбори омма ташаккул медиҳад, ки он дар навбати худ мушкилоти 

ҳувият ва вобастагиро дар дохили фарҳангҳо ва байни онҳо ба вуҷуд меорад. 

Эрик Биркенс ҷаҳонишавиро ҳам аз ҷиҳати муҳтаво ва ҳам мудовамат 

ҳамчун раванди мураккаб баррасӣ карда, дар кулли гуногунрангии таҳқиқоти 

ҷаҳонишавӣ чор гурӯҳи калонро муайян кард.68 Мутобиқи назари ӯ, равандҳои 

ҷаҳонишавии муосирро метавон ҳамчун  ғояи навоварии (инноватсионии)  

ҷуғрофӣ баррасӣ кард, аммо на маҳаллӣ; ҳамчун мафҳуми қудрат, аммо на ба 

маънои истиқлоли давлатӣ-ҳудудӣ; ҳамчун мафҳуми фарҳангие, ки аз худинзивои 

фарҳангӣ фарқ мекунад; ҳамчун як мафҳуми ниҳодӣ дар муқобили назарияи 

миллӣ. 

Тибқи ғояи навоварии (инноватсионии)  ҷуғрофӣ пайдоиши ҷаҳонишавӣ аз 

таърихи дури инсоният сарчашма мегирад. Дар таърих намунаҳои зиёди 

ҳаракатҳои фазоии одамон байни минтақаҳо, кишварҳо ва қитъаҳои алоҳида 

мавҷуд ҳастанд, ки бо ниёзҳои кишоварзӣ, тиҷорат ё кунҷковии оддӣ ба вуқуъ 

пайвастанд. Низоми ягонаи ҷаҳонӣ дар ибтидои асри ХХ, бешубҳа, бо шарофати 

рушди воситаҳои нақлиёт ва коммуникатсия ба даст омад. Дар охири  асри ХХ - 

аввали асри XXI дар заминаи инқилоби рақамии даҳсолаҳои охир гардиши мол, 

одамон, молия ва иттилоот оммавӣ гардида, раванди ҷаҳонишавӣ босуръат 

шиддат гирифт. Ғояи навоварии (инноватсионии) ҷуғрофии ҷаҳонишавӣ 

мавҷудияти давлатҳои этникӣ ва дар ин замина, фарҳангҳои миллиро зери шубҳа 

намегузорад, зеро онҳоро ҷузъи низоми ҷаҳонӣ ҳисоб мекунанд. 

Ғояи навоварии (инноватсионии) дуюм, ки бар ивази тағйирёбии ҳокимияти 

давлатӣ асос ёфтааст, ҷаҳонишавиро таҳдид ба қудрати давлатҳои миллӣ 

мешуморад. Мувофиқи ин ғоя ҷаҳонишавӣ сохторҳои қудратро дар ҳама сатҳҳо 

тағйир медиҳад. Дар сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ он тавозуни таъсири 

 
67 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная 
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68 Beerkens E. Globalisation and Higher Education Research // Journal of Studies in International Education. 2003. V. 7. № 

2. Р. 129-134. 
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кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва пешрафтаро тағйир дода, дар дохили кишвар 

таносуби ҳукумат, тиҷорат ва ҷомеаи шаҳрвандиро дигаргун месозад.  

Ғояи навоварии (инноватсионии) сеюм ба  падидаи фарҳанг марбут аст, ки 

тибқи он ҷаҳонишавӣ ҳамчун синтези фарҳангҳои гуногун ва натиҷаҳои он ба 

назар мерасад. Баъзе намояндагони ин диди назар (С. Ҳантингтон) чунин 

мешуморанд, ки бархӯрди фарҳангҳо ва тамаддунҳо боиси афзоиши танишҳо дар 

байни Ғарб ва ҷомеаҳои суннатӣ мегардад.69 

Ниҳоят, ғояи навоварии (инноватсионии) чорум – институтсионалӣ 

(ниҳодӣ) - дар таърифи ҷаҳонишавӣ назари томро ба ин падида пешниҳод 

кардааст. Мувофиқи он дар ҷаҳони муосир ҳувияти миллӣ, ӯҳдадориҳо ва 

шаҳрвандӣ мақоми худро ба ҳувияти ва шаҳрвандии космополитӣ (љањонӣ) 

медиҳанд. 

Ҳангоми муқоисаи ин ғояҳои навоварии (инноватсионии) оид ба таърифи 

мафҳуми ҷаҳонишавӣ маълум мешавад, ки ду ғояи навоварии (инноватсионии) он 

(мафҳумҳои ҷуғрофӣ ва фарҳангӣ) ҷаҳонишавиро ҳамчун як раванди тӯлонитари 

таърихӣ муаррифӣ мекунанд. Заминаи ҷаҳонишавии муосир аз асрҳои миёна ва 

асри нав сарчашма гирифта, мавҷудияти давлатҳои гуногунро дар шароити 

дарозмуддати гуногунрангии фарҳангӣ ва иҷтимоӣ, ки имрӯз дар афзоиши 

тамоюлҳои гуногунфарҳангӣ ифода ёфтааст, нишон медиҳанд. Ғояи навоварии 

(инноватсионии)  ниҳодӣ       оид ба  мафҳуми ҷаҳонишавӣ дар асоси назарияҳои 

муосири коҳиш додани аҳамияти давлатҳои миллӣ, афзоиши фишори бозор ба 

равандҳои байналмилалӣ ва миллӣ ва ташаккули ҷомеаи ягонаи космополитӣ ба 

вуҷуд омадааст. 

  Дар ҳақиқат имрӯз собит шуд, ки   “табиати мутақобилаи ин диди назарҳо 

ба пайдоиш ва моҳияти тамоюлҳои муосири ҷаҳонишавӣ нишон медиҳад, ки 

ҷаҳонишавӣ метавонад гуногунии фарҳангиро ҳам афзоиш ва ҳам коҳиш диҳад. 

Он фарҳангҳои гуногунро ба ҳам наздик мекунад ва ба одамон имкон медиҳад, ки 

ҳувияти худро нигоҳ доранд. Аз тарафи дигар, раванди азнавфарҳангсозӣ, ки бо 

ҷаҳонишавӣ ҳамроҳӣ мекунад, аксар вақт бераҳмона, ғайриинсонӣ буда, асосҳои 

 
69 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? \\ Экономическое обозрение. –Ташкент.1998,январь.-С.67-77; 
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ахлоқии бисёр фарҳангҳои миллиро таҳқир мекунад. Ҳоло эътироф шудааст, ки 

ҷомеаҳо ҳангоми муттаҳидшавӣ аз ҷиҳати фарҳангӣ гуногунтар мешаванд, аммо 

бидуни сиёсати ҳифзи анъанаҳои фарҳангии маҳаллӣ ҷаҳонишавӣ метавонад ба 

бартарии фарҳанги ягонаи ҷаҳонӣ оварда расонад, ки имрӯз бо намунаҳои 

амрикоӣ алоқаманд аст. Дар ин робита, намунаи нави муносибатҳои ҷаҳонӣ 

ташаккул меёбад, ки бо муколамаи фарҳангҳо алоқаманд аст. Диди назарҳои 

муосир ба ҷаҳонишавии фарҳанг ба эътирофи фарқиятҳои фарҳангӣ асос ёфта, 

нақши онҳоро дар ташаккули ҷаҳони ягонаи бисёрфарҳангӣ зиёд мекунанд”.70 

Ҳамчунин бояд тазаккур дод, ки хусусияти мушкилоти ҷаҳонишавӣ 

гуногунҷабҳа мебошад. Ҷаҳонишавӣ дар зуҳури муосири худ ҳамчун як низоми 

бисёрсатҳӣ ва бисёрҷонибаи падидаи гуногуни ҳамгироӣ ба назар мерасад,ки 

ҷанбаҳои онро фарқ кардан мумкин аст: коммуникатсияи ҷаҳонӣ, иқтисоди 

ҷаҳонӣ, сиёсати ҷаҳонӣ, фарҳанги ҷаҳонӣ, илми ҷаҳонӣ, забони ҷаҳонӣ, тарзи 

ҳаёти ҷаҳонӣ.  

Аммо, бояд дар хотир дошта бошем, ки “ҳар як кишваре, ки ба марҳилаи 

муосири ҷаҳонишавӣ ворид гаштааст, аз ҷиҳати миқёс ва сатҳи рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ, фарҳангӣ ва технологӣ байни ҳам фарқ мекунад, ки ин дар навбати худ 

таъсири нобаробарии равандҳои ҷаҳонишавӣ ба кишварҳои алоҳида ё минтақаҳои 

томро пешбинӣ мекунад”.71 

 Имрӯз таъсири ҷаҳонишавӣ ба ҳама соҳаҳо ва тамоми ҷанбаҳои фарҳанги 

давлатҳо, хусусан ҷомеаҳои пасошӯравӣ, аз ҷумла тарбия дар оила ва мактаб, 

низоми маориф дар маҷмўъ, фарҳанги фароғат, кор ва истеҳсолот, суннатҳои динӣ 

ба назар мерасад. Ҳамаи ин таҳқиқоти амиқи илмиро тақозо менамояд, то ин ки 

амалияи иҷтимоию фарҳангии дар шароити таҳти ҷаҳонишавӣ қарордоштаро бо 

абзори нав таъмин гардонад. 

 
70 Налетова И .В. Cоциокультурные особенности современных процессов глобализации // URL: 
https://cyberleninka.ru /article /n/sotsiokulturnye-osobennosti-sovremennyh-protsessov-globalizatsii [Дата 

обращения:15.10.2020]. Электронный ресурс. 
71 Чуланова З. Социальный аспект глобализационных процессов в развивающихся странах//Казахстан в 

глобальных процессах. №1. 2004.с.77- 
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  Дар баробари ин, дар адабиёти муосири илмӣ то ҳол таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ба ҳувияти фарҳангии мардум ва масъалаҳои таъминоти илмии 

сиёсати фарҳангӣ ва идоракунии рушди иҷтимоию фарҳангӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ таҳқиқ карда нашудааст. Омӯзиши ҷанбаҳои фалсафӣ ва иҷтимоӣ-

фарҳангии ҷаҳонишавӣ вазифаи таъхирнопазири муҳаққиқони ватанӣ мебошад, 

зеро таъсири раванди тағйироти ҷаҳонӣ ба ҳаёти фарҳангии инсоният, тамоюлҳои 

сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, якрангии (унификатсияи) фарҳангӣ, дурнамои рушди 

минбаъдаи ҷаҳон, ҷойгоҳ ва нақши инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ, мушкилоти 

ҳувияти миллӣ, ҳамкории байни миллатҳо, амнияти экологии сайёра масъалаҳои 

мубрам барои таҳқиқоти ҷомеашиносии муосир мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки айни замон масъалаи ҳувияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ якбора 

шадидтар шудааст. Пайдоиши шумораи зиёди шахсоне, ки ғояи ҳувияти миллию 

фарҳангии худро гум кардаанд, боиси ноустувории низоми иҷтимоӣ гардида, 

сатҳи шиддати иҷтимоиро якбора баланд мебардоранд. Он қобилияти кишварро 

барои ҳифзи соҳибихтиёриву тамомияти арзӣ ва муқовимат карданро ба фишори 

ҳам берунӣ ва ҳам дохилӣ зери суол мемонад. Падидаи дар боло зикргардида 

инчунин дар ҳолатҳои муноқишавӣ, ки аксар вақт байни кишварҳо, халқҳо ва 

давлатҳои гуногун ба вуҷуд меоянд, қобилияти пайдо кардани захираҳои зарурӣ 

ва самаранок истифода бурдани онро маҳдуд мекунад. Бешубҳа барои 

амалишавии ҷаҳонишавӣ, мавҷудияти қоида ва меъёрҳои  танзимкунандаи он 

зарур аст, зеро ки  “ҷаҳонишавӣ мавҷудияти қоидаҳо ва уҳдадориҳоро дар назар 

дорад, ки тобеияти давлатҳои соҳибихтиёрро ба онҳо пешбинӣ мекунад. Вобаста 

ба ҷаҳонишавии бозорҳо ва фарҳанг, назарияи неолибералӣ, ки ҷаҳонишавиро 

шарҳ медиҳад, коста шудани соҳибихтиёрии давлатҳои алоҳида, ташаккули навъи 

нави «шаҳрванди ҷаҳон» -ро пешбинӣ мекунад, ки садоқати онҳо акнун на ба 

ҳукуматҳои инфиродӣ, балки ба сохторҳои ғайридавлатӣ равона шудааст”.72 

Ба назари мо, бунёди ахлоқӣ, ки асоси шахсиятро ташкил медиҳад, дар 

ибтидо дар қаринаи фарҳанги миллӣ ташаккул меёбад. Мавҷуд набудани ин 

ҷавҳари ғоявии ҳуввияти миллӣ дар инсон имкон медиҳад, ки шахс ҳадафи 

 
72 Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. – М., 2001. – С. 10. 
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дасткорӣ (манипулятсия) қарор гирад ва ҳаёташ танҳо дар доираи хаёлоти 

худамалисозии комили ӯ маҳдуд бимонад. Ҳамин тариқ, ҳифзи анъанаҳо ва 

ҳувияти миллӣ фардро аз ҷанбаҳои манфӣ ва хеле муҳими ҷаҳонишавӣ муҳофизат 

мекунад ва имкон медиҳад, ки шахс ҳамчун як субъекти фаъоли ҳаёти худ дар 

сатҳи байналмилалӣ амал кунад. 

 Вақте ки мо дар бораи равандҳои  ҳамгирои  инсоният ба мисли 

ҷаҳонишавӣ сухан меронем бояд, дарк намоем, ки он “як раванди хеле 

баҳсбарангез аст ва тавре, ки қаблан қайд карда шуд, оқибатҳои гуногун дорад. Ду 

ҷанбаи он, нобаробарии ҷаҳонишавӣ ва идораи сусти он, боиси нигаронӣ аст. 

Ҷаҳонишавӣ на дар ҳама кишварҳо ва минтақаҳо ва на дар ҳама ҷабҳаҳо якранг 

зоҳир мегардад. Мушкилоти ҷаҳонӣ - мубориза бо терроризм ва гуруснагӣ, 

беморӣ, урбанизатсия, афзоиши демографии аҳолии сайёра, мушкилоти захираҳои 

энергетикӣ ва тақсимоти онҳо, низоъҳои ҳарбӣ, ҳифзи табиати беназири сайёра - 

ин ҳама падидаҳо талошҳои муштараки инсониятро барои ҳалли онҳо тақозо 

мекунад. Анъанаҳо, тарзи ҳаёт, арзишҳои этномаданӣ ва динӣ таҳти таъсири 

ҷаҳонишавӣ тағйироти ҷиддиро аз сар мегузаронанд. Рушди ояндаи инсоният аз 

бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки инсоният то куҷо равандҳои ҷаҳонишавиро 

таҳти назорат гирифта метавонад”.73 

Фазои ҷаҳонӣ дар маҷмўъ як низоми иҷтимоиву фарҳангӣ ва хеле пуртазод 

мебошад, ки дар он омилҳои гуногун ба ҳам таъсир мерасонанд ва ҳар кадоми 

онҳо ҳувияти худро дар қаринаи шароити ҷаҳонӣ пайдо карданӣ мешаванд. Ин 

чунин маъно дорад, ки ҳатто агар як падидаи комили иҷтимоӣ худро аз равандҳои 

ҷаҳонӣ фосила гирад ҳам, дар асл ҳувияти худро дар қаринаи он пайдо мекунад. 

Ҷаҳонишавӣ ҷараёни даврии кишварҳо ва тамаддунҳои мухталифро ҳамоҳанг 

месозад, ба ҳарчи зудтар паҳн шудани буҳронҳои молиявӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва 

иҷтимоӣ-сиёсӣ дар сайёра мусоидат мекунад ва зарурати муттаҳид сохтани 

кӯшишҳои ҳукуматҳои кишварҳои гуногун ва иттиҳодияҳои байнидавлатӣ дар 

 
73 Хадисова К. В. Глобализация как противоречивый социально-культурный процесс / К. В. Хадисова. // Молодой 

ученый. -2014. -№ 2 (61). -С. 912-914. // URL: https://moluch.ru/archive/61/9124/ [Дата обращения:20.10.2020]. 
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ҷустуҷӯ ва татбиқи роҳҳои рафъи буҳронҳоро муайян мекунад. Фазои сайёра 

торафт бештар яклухт мегардад, ки даҳҳо ва садҳо шабакаҳои ҷаҳонӣ ва 

пайвастагиҳои байниҳамдигариро фаро мегиранд. Он аз ҷомеаи ҷаҳонӣ таҳия ва 

риояи стратегияи умумии мувофиқашудаи қобили қабули тарафайнро, ки 

дастрасии манфиатҳои ҷаҳонишавиро барои ҳама таъмин мекунад, тақозо дорад. 

Дар натиҷа, равандҳои ҷаҳонишавӣ бо ҳама ҷанбаҳои зиддунақизи худ воқеияти 

ҷаҳони муосир мебошанд ва инкори он ғайриимкон аст. Ҷаҳонишавӣ дар 

ташаккули ҷомеаи муосир, тамаддуни ҷаҳонии асри XXI омили ногузир, 

объективӣ ва субъективӣ, мутазод ба ҳисоб меравад. Албатта ба раванди 

ҷаҳонишавӣ намешавад якранг муносибат кунем. Он ба ҷомеаҳои муосир ҳам 

таъсири бузурги мусбӣ ва ҳам таъсири манфӣ мерасонад. Қисми назарраси 

инсоният ба шарофати пешрафти технология, алахусус Интернет, ба манбаъҳои 

бузурги дониш ва иттилоот дастрасии қаблан тасаввурнопазир пайдо карданд. 

Дар ин қарина қайд кардан ҷоиз аст, ки “ташаккули шабакаи ҷаҳонии 

коммуникатсионӣ маҳсули муҳими ҷаҳонишавӣ аст. Дар ин замина, дар тамоми 

соҳаҳои  фаъолияти инсон эъмори низоми идоракунии ҷаҳонӣ имконпазир 

гардид”.74  

 Технологияҳои иртиботӣ  масофаи фазои иттилоотии ҷаҳони муттамаддин      

ба ҳам боз ҳам наздиктар намуда, боиси интиқоли  босуръати иттилооти 

хусусияти  иқтисодӣ,сиёсӣ ва фарҳангӣ дошта оварда расонид  ва ба  раванди 

ҳамгироӣ, хусусан дар иқтисод ва фарҳанг кулли инсоният вусъат бахшид.  Ҳамин 

тариқ, абзорҳо ва шаклҳои асосии таъсири ҷаҳонишавӣ ба равандҳои фарҳангии 

ҷомеаи муосир инҳоянд: ҳамгироӣ, муттаҳидсозӣ, иттилоотонӣ ва густариши 

фарҳанги омма. Равандҳои ҷаҳонишавӣ ба соҳаи фарҳанг тавассути мубодилаи 

иттилоот дар байни ҳамаи кишварҳои ҷаҳон таъсири калон мерасонанд. Вусъати 

робитаҳои байни одамони миллатҳои гуногун, ки ба ҷомеаҳои гуногуни фарҳангӣ 

ва динӣ мансубанд, боиси наздикшавӣ, фарогирии фарҳангҳо ба якдигар, дар 

баъзе ҳолатҳо азхудшавӣ ва ҳамкории онҳо мегардад. Ҳамзамон бо ёрии ВАО як 

 
74 Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции развития и политические 

амбиции.М.:Издательский дом “Новый век”.-2002.-С.26 
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стереотипи ягонаи фарҳангӣ ташаккул меёбад, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн 

мешавад.  

Ҳангоми ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ, вақте ки иттилоот бояд на танҳо 

ҳамчун маҳсулоти бозор, балки ҳамчун падидаи дорои аҳамияти иҷтимоӣ ба 

ҳисоб гирифта шавад ва он ба пешрафти ҷомеаи тараққикарда ба сӯи рушди 

устувор нигаронида шудааст, мушкилоти омӯзиши маъноҳо ва сохторҳои 

маҳсулоти ВАО пайдо мешавад. Ин ҳолат бештар ба он васоити ахбори омма дахл 

дорад, ки бо истеҳсоли маҳсулоти телевизионӣ ва дарки визуалии иттилоот 

машғул мебошад. Зеро ки онҳо тасвири олами атрофро дар шуури иҷтимоӣ 

ташаккул медиҳад ва ин гуна ВАО, пеш аз ҳама телевизион ва Интернет, 

маҳсулоти телевизионӣ ва видеоӣ мебошанд. 

Равандҳои навсозии соҳаи ВАО таҳти таъсири инқилоби рақамии 

иттилоотию коммуникатсионӣ, ки дар айни замон раванди конвергенсия 

(якҷояшавӣ) ва ҳамгироии сохторҳои ВАО-ро фарогиранд, ба афкори омма, 

муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ, дар маҷмуъ, таъсир расонида истодаанд. Айни замон 

дар ин соҳа усули телевизионии паҳнкунии тасвирҳои аудиовизуалӣ 

ҳукмфармост. Наќшаи (платформаи) технологии зуд тағирёбанда барои пахши 

маводи иттиллоотӣ, пеш аз ҳама телевизион, технологияҳои компютерӣ, 

телекоммуникатсия, алоқаи мобилӣ на танҳо афзалиятҳои истеъмолкунандаи 

ҷомеаро, балки худи рафтори оммаро, њувияти (менталитети) миллатро низ тағйир 

медиҳанд. Одами муосир худро дар воқеияти ВАО ғарқ мекунонад, ки дар он 

ғояҳо, маъноҳо, услубҳо, тарзи рафтор ва инчунин афзалиятҳои иҷтимоӣ аз 

ҷониби соҳаи дахлдори ВАО муайян карда мешаванд. Воқеияти ба таври сунъӣ 

офаридашудаи ВАО, дарвоқеъ, ба як муҳити иттилоотии ғанӣ ва босуръат 

рушдкунанда дар фазои ҳаётии инсони давраи муосир мубаддал гардидааст. Ин 

воқеият ӯро ҳаррӯза дар давоми ҳаёти муқаррариаш иҳота мекунад: дар хона 

(телевизиони фароғатӣ), дар ҷои кор (дастрасӣ ба Интернет), ҳангоми ҳаракат дар 

атрофи шаҳр (панелҳои сершумори таблиғотии беруна, ки дар онҳо осор бо рамз 

ва аломатҳои воқеияти телевизионӣ муайян карда мешаванд), ҳангоми рондани 

мошин (навигаторҳои экран), таъмини алоқаи шахсӣ (терминали мобилӣ) ва 



60 
 

ғайра. Ба ақидаи мо маҳз дар ҳамин ҳолат мушкилоти ягонагии дарк пайдо 

мешавад. Тавре ки муҳаққиқон қайд мекунанд, фарҳанги оммавӣ, ки дар шакли 

маҳсулоти ВАО паҳн карда мешавад, на барои дарки инфиродӣ, балки барои 

дарки оммавӣ пешбинӣ шудааст, то дар аудиторияи омма як намуд андешаронӣ, 

як  шакли вокуниш барои ҳама қишрҳои ҷомеа ташаккул ёбад. 

Фарҳанги оммавӣ дар натиҷаи равандҳои ҷаҳонишавии иҷтимоӣ- фарҳангӣ 

дар нимаи дуюми асри ХХ дар ҳаёти башарият ҷойгоҳи махсусро ишғол намуд. 

Айни замон тавассути идоракунии манфиатҳо ва афзалиятҳои одамон дар миқёси 

қишрҳои иҷтимоӣ ва  кулли миллатҳо  масоили њамаро фарогирандаи 

(универсализатсияи) таҷрибаи интиқолёбандаи иҷтимоӣ, майлонҳои арзишӣ, 

намунаҳои шуур ва рафтор дар миқёси ҷаҳонӣ, ташаккули меъёрҳои дахлдори 

фаромиллӣ ва меъёрҳои мувофиқати иҷтимоӣ ва фарҳангии шахс  мубрам  шуда 

истодааст. Ин, дар навбати худ, ташкили шабакаҳои пахши иттилоотро ба 

табақаҳои васеътарини аҳолӣ, мутобиқсозии маъноӣ ва “маънидод”-и ин 

маълумотро бо тариқи забони соҳаҳои махсуси дониш ва таҷрибаи иҷтимоӣ-

фарҳангӣ талаб менамояд. 

Ба назари мо дар  зеҳни ҳар инсоне, ки дар чунин муҳит зиндагӣ мекунад ва 

дар ин гуна фарҳанги плюралистӣ мавҷудият дорад, стереотипҳои якхелаи 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ ташаккул меёбанд. Зеро ҳар як фард дар ин ҳолат ҳам 

тавассути телевизион, интернет ва дигар васоити ахбори омма тақрибан 

иттилооти якхеларо мегиранд.   Ба назари мо  ин гуна тамоюл  метавонад ба 

муттаҳидшавии миллионҳо одамони сайёра, ки ба табақаҳои мухталифи аҳолӣ 

мансубанд,  мусоидат намояд ва ҷаҳони якранги фарҳанги оммавиро ба вуҷуд 

орад.  

Таъсири ҷаҳонишавӣ ҳамчун падидаи нави муосири байналмилалӣ аз 

лиҳози иқтисодӣ, фарҳангӣ, технологияи муосир, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, низомӣ, иҷтимоӣ 

ба давлатҳои муосир аён ва назарас аст. Бояд тазаккур дод, ки ҷаҳонишавӣ, дар 

ҳоле ки ба таври мутамарказ  ва дар назария  ба муттаҳидсозии навъҳои рушди 

миллӣ  бояд  мусоидат  намояд, дар айни замон бо  таври ошкор  хусусиятҳои 

миллии тараққиётро инкор наменамояд.  Аз ин лиҳоз дар айни замон Тоҷикистон 
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дар асри XXI, ки субъект (ва объект)-и ҷаҳонишавӣ мебошад, ба ин ё он дараҷа 

хусусиятҳои дохилии рушди миллиро  маҳфуз медорад. 

Ба ақидаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

“дар марҳилаи нави рушд... масъалаи аввалин ва муҳимтарини мо ҳифзи 

давлатдории миллӣ боқӣ хоҳад монд. Ин масъалаи ҳаётӣ, хусусан, дар шароити 

мураккабтар шудани вазъи геополитикии минтақа, шиддат ёфтани бархўрди 

манфиатҳои қудратии минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, осебпазир шудани истиқлолияти 

давлатҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ғайра аҳамияти боз ҳам ҷиддитар 

касб кардааст”.75 

Дар радифи суханони Пешвои миллат, бо итминони комил гуфтан ҷоиз аст, 

ки давлати муосири мо ҳамчун як шакли эъмор/иттиҳоди миллат пайдо шудаст, 

яъне ҳамчун як давлати миллӣ ба вуҷуд омадааст. Аз  мавқеи назарияи 

ҷаҳонишавӣ миллатҳо ва давлатҳо институтҳои ба ҳам вобастаи иҷтимоие 

мебошанд, ки мустақиман бо фарҳанги дар тӯли марҳилаи қаблии рушди 

тамаддун ташаккулёфта, иртибот доранд. Маҳз фарҳанг ва унсури муҳим он, яъне 

анъана имрӯз имкон медиҳад, ки  рукнҳои давлатдории миллӣ дар даврони 

ҷаҳонишавӣ таҳким гарданд ва ба ташаккули инсон дар ҷомеа  ҳамчун шахсияти 

асилу ба камол расидан ӯ мусоидат менамояд, зеро дар таркиби фарҳанги 

мардумӣ (анъана, расму оин, расму оин) оид ба тарбияи насли наврас 

маълумотҳои зиёд мавҷуданд. Омӯхтани фарҳанги халқ ва расму оинҳои он  

имкони  дарки  воқеиятеро ба мо медиҳад , ки  мувофиқи он ҳар як халқу миллат 

арзишҳои худ, таърих, анъанаҳои худро дорад.  Аз ин лиҳоз   нақши анъана 

ҳамчун  фарҳанги маънавӣ дар  устувор боқӣ мондану рушди фарҳанги миллии 

рақобатпазир дар замони ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ  хеле муассир 

мебошад. Зеро “анъана, ин маҷмӯи мероси иҷтимоию фарҳангии халқ буда, аз 

насл ба насл мегузарад ва дар шароити муайян аз тарафи гурўҳи муайяни иҷтимоӣ 

истифода бурда мешавад.Анъанаҳои миллӣ фарҳанги тарбиявии мардумро ифода 

намуда, вобаста ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеа тағйир 

меёбанд. Имрӯз дар ҷомеаи мо зарурияти истифода бурдани анъанаҳои пешқадам 

 
75 Раҳмон Э. Уфуқҳои Истиқлол.-Душанбе: «Ганҷ-нашриёт»,2018.-с.426. 
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ба миён омадааст. Ин зарурият аз инҳо бармеояд: а) анаъанаҳои пешқадам ҳамчун 

ташаккулдиҳандаи маънавиёти одам, воситаи муҳими тарбияи ахлоқии насли 

наврас дар замони ҷаҳонишавӣ буда, дар ҷомеа рафтор, амал, одобу кирдор, 

ҳиссиёт ва олами маънавиро идора менамоянд. б) онҳо арзиши фарҳангию 

маънавии халқ буда, дар шаклҳои шуури насли наврас нақши муҳим доранд”.76 

Аз ин рӯ яке аз воситаи муҳими ҳифзи истиқлоли давлатҳои миллӣ, ба 

назари мо эҳёи анъанаи қадимаи тоҷикон, коркард ва интиқоли маҳсули нави 

фарҳанги миллӣ, рушди театру кинои миллӣ мебошад. Имрӯз фарҳанги тоҷик як 

унсур/ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги глобалӣ мебошад ва мо, тоҷикон бояд 

ҳарчӣ бештар кӯшиш намоем, ки дастовардҳои фарҳанги куҳанбунёд ва то ҳол 

мубрами миллатмонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунем. Агар бигӯем, ки мо, тоҷикон 

дар ин самт намуна барои ҷаҳониён ҳастем, хато нахоҳад буд. Фарҳанг доманаи 

густурда дорад ва дар ҳама замонҳо рисолати созандагии миллатҳову халқҳоро 

дорост. Ҷомеаҳое, ки такя ба фарҳанг доранд, дар арсаи ҳама талошҳо 

муваффақанд. Мо ин ҳолатро дар ҳаёти кишварҳои абарқудрати имрӯза дида 

метавонем, ки маҳз тӯли садсолаҳо бо гиромидошти фарҳанг ва тақвияти 

ҷанбаҳои фарҳангии ҳастии худ тавонистаанд, ки дар арсаҳои ҷаҳонӣ нуфузу 

эътибор пайдо кунанд. Имрӯз он кишвари абарқудратеро наметавон дарёфт, ки 

бидуни ҷилои фарҳанги аҷдодиву мулкии худ арзи ҳастӣ дошта бошад. Онҳо дар 

навбати аввал дар роҳи «низомсозиҳо»-и минтақавию ҷаҳонӣ маҳз ба фарҳанги 

худ такя мекарданд ва мекунанд. Гуфтугӯи тамаддунҳо, ки инак чанд даҳсола боз 

аҳли башар аз он барои худ мазмунҳо ҷӯё мешавад, давоми мантиқии андешаи 

болост, ки иртиботи қавӣ ба авзои иҷтимоиву сиёсии ҷаҳони имрӯза дорад. 

Аз назари муаллиф, таҳкими рукнҳои худшиносии миллӣ дар Тоҷикистон 

дар қаринаи фарҳанг дар давраи ҷаҳонишавӣ бешубҳа бояд яке самтҳои 

афзалиятноки сиёсати фарҳангии кишвари мо бошад. Ҷаҳонишавӣ ҳамчун 

падидаи иҷтимоӣ- фарҳангӣ имконияте ба мо фароҳам овардааст, ки аз як тараф 

худро хубтар шиносем ва аз тарафи дигар симои аслии тамаддунофари худро ба 

 
76 Маҷидова Б. Эҳёгари анъанаҳои миллии тоҷик// Пешвои миллат -меъмори ваҳдат(аз силсилакитоби 

Ваҳдат,Давлат,Президент) Ҷилди XXV . -“Дониш”.- 2016.-с.273 
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ҷаҳониён бештар муаррифӣ намоем.  Дар ин маврид  қайд намудан лозим аст, ки 

“ҳувият ва худшиносиву худогоҳӣ ба андешаи гузаштагон ва таърихи марзу буми 

кишвари худ огоҳӣ доштан, аз расму ойин ва ҷашну маъракаҳои суннатии хеш 

маърифати ҳамаҷониба пайдо намудан, афроди огоҳи кишварро ба сӯи комёбиву 

саодат ва пирӯзиҳо ҳидоят кардан мебошад. Заминаи ҳувияту худшиносӣ пеш аз 

ҳама аз андеша ба миён меояд. Чӣ қадаре ки андешаи фард саҳеҳу мустақим ва бо 

далелу бурҳон пойдору устувор ва мустақил гардад, ҳамон қадар шинохти худӣ, 

билохира фарду ҷомеа бомаърифатона истеҳком мепазирад”.77 

Ҳифз намудани фарҳанги миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама 

гуногунии ҷузъҳои он (фолклор, санъати анъанавӣ ва касбӣ, низоми арзишҳо ва 

ғ.) вазифаи душворест, ки дар давраи ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ сиёсати 

муайяни фарҳангӣ ва маърифатиро дар соҳаи дастгирӣ ва таҳкими арзишҳои 

асосии иҷтимоӣ-фарҳангӣ, инчунин стратегияҳои рушди коммуникатсионӣ дар 

соҳаи таълими дунявӣ тақозо менамояд.   Ин ҳама  тадбирҳои дар болозикр 

гардида фазои иҷтимоӣ-фарҳангии моро аз баъзе падидаҳои номатлуби  

ҷаҳонишавӣ  ҳифз хоҳанд кард.  Ҷаҳонишавӣ вобаста ба  қудрати иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва сиёсии дилхоҳ давлат  метавонад ҳам таъсири мусбат ва ҳам таъсири 

манфӣ расонад. Ба ақидаи муҳаққиқон “албатта, дар баробари таъсири манфии 

ҷаҳонишавии фарҳанг, он ҷиҳати мусбат ҳам дорад. Яъне, ошноӣ пайдо намудан 

бо фарҳанги дигарон ва аз он чизи хубу мувофиқро, ки ба анъана ва суннатҳои 

миллии мо наздиканд, қабул намудаву дар рушди фарҳанги худ истифода бурдан 

аз манфиат холӣ нест. Чунки сарчашмаи рушди устувори миллат аз рангорангии 

фарҳанги он маншаъ мегирад. Барои ҳамин чизи зиёдеро аз атрофиён бояд омӯхт 

ва роҳи дурусту устувори фарҳанги худро муайян кард. Дар ин мавзуъ моҳи 

сентябри соли 2000 сарони давлатҳо ва ҳукуматҳо Эъломияи ҳазорсолаи СММ-ро 

қабул карданд, ки вазифаи асосии он таъмин намудани роҳи мусбии ҷаҳонишавӣ 

барои халқҳои дунё буд. Мутаассифона, дар ҳоли ҳозир шаҳди меваҳои ин 

ҷараёнро танҳо кишварҳое мечашанд, ки дар рақобати глобалӣ истодагарӣ 

мекунанд, яъне кишварҳои пешрафтаи Ғарб. Аз ин рӯ, дар ин марҳилаи муҳими 

 
77 Восиева Р. Ҳувият ва ваҳдати миллӣ/ Ваҳдат , Давлат Президент.Ҷилди XXVII. -“Истеъдод”- 2017.- с.279-280 
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воридшавӣ ба дунёи рақобати сармоядорӣ ва ҷаҳонишавии таммадунҳо, интихоби 

дурусти роҳи ояндаи миллат ва фарҳанг аз мо бедории миллӣ ва ҳушёрии сиёсиро 

тақозо менамояд”.78 

Дар ҷамъбасти параграфи мазкур ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки 

ҷаҳонишавӣ падидаи мураккабест, ки тарафҳои мусбат ва манфӣ дорад. 

Ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ҳамчун раванди универсалӣ бо омилҳои зерин 

муайян карда мешавад: 

 1) суръат бахшидани рушди пешрафти илмӣ-техникӣ, ки боиси инқилоби 

илмию-техникӣ ва иттилоотӣ дар нимаи дуюми асри ХХ гардид; 

 2) шиддат гирифтани равандҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ; 

 3) паҳншавии фарҳанги оммавӣ дар рӯи замин, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти 

маънавиро фаро гирифта, тамоюлҳои арзишии халқҳои гуногунро ғайримиллӣ, 

этникӣ кардааст. 

Ҷорисозии фаъол ва иҷтимоигардонии фарҳанги муосири ҷаҳонӣ дар ҳама 

ҷабҳаҳои ҳаёти инсон аз соҳаи иқтисодӣ, ҳуқуқӣ то соҳаи фарҳангӣ тағйирот 

ворид кард ва имрӯз беш аз пеш дар ташаккули муносибатҳои байни миллатҳо 

бартарӣ пайдо мекунанд. 

 Дар шароити ҷаҳонишавӣ ҷомеаи иттилоотӣ ташаккул меёбад, ки 

хусусиятҳои хоси он ташкили низоми васеъ барои паҳн, нигоҳдорӣ ва коркарди 

иттилоот, принсипҳои нави ҳамкории коммуникативӣ ва иттилоотӣ мебошанд. 

Ташдиди ин раванд имкониятҳои бесобиқа дар интиқоли дониш, дурнамои васеи 

рушди инсонро фароҳам меорад. Гузашта аз ин, иттилоотонӣ ҳамчун асоси 

ташаккули намуди нави фарҳанг амал мекунад, ки он дар тағйирёбии равандҳои 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар сатҳҳои махсус ва ҳамарӯза зоҳир мешавад. 

Ин падида дар навбати худ ҳаёти ҳаррӯзаро тағйир медиҳад. Инсон иштироки 

худро дар равандҳои ҷаҳонӣ дарк мекунад ва дар амал ҳис мекунад, ки 

стереотипҳои тафаккур, аксуламалҳо, сохтори ҳаёти ҳаррӯзаи ӯ тағйир меёбанд. 

Дар фарҷоми андешаҳои худ ҳаминро қайд кардан мехоҳем, ки ташаккули 

фарҳанги иттилоотию коммуникатсионӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ вазифаи 

 
78 Шоев И.Ҷаҳонишавӣ ва арзишҳои миллӣ. №27 - 28 (3664 - 3665) 11.03.2017 
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таъхирнопазири ҷомеаи муосир аст. Ин фаҳмиши нави ҷаҳон аст: тафаккури 

интиқодӣ ва эҷодкор, омода будан ба навоварӣ, қобилият ба навъи нави алоқа дар 

фазои маҷозии Интернет, рушди салоҳияти касбӣ ва ѓ. 

Аз тарафи дигар, ҷаҳонишавӣ як озмоиши ҷиддӣ барои ҳувияти миллӣ ва 

фарҳанги миллӣ аст. Дар давраи дигаргуниҳои глобалӣ он мушкилоте, ки бо 

тамоюли мардум ба худшиносӣ дар ҷаҳони муосир марбут аст, шадидтар 

мешавад. Таҳқиқоти мо нишон медиҳад, ки дар мундариҷаи ҳувият ҷавоби савол 

дар бораи хусусият ва хислати миллат, ҷойгоҳ ва нақши он дар раванди тамаддун 

мавҷуд аст. Ба андешаи мо, дар қаринаи ихтилофоти ҷаҳонишавӣ маҳз 

таҳаммулпазирӣ ва муколамаи фарҳангҳо воситаи асосии муоширати 

муваффақонаи байнифарҳангӣ мебошанд. 

Дар ин қарина мантиқан саволе ба вуҷуд меояд, ки Тоҷикистон барои ҳифзи 

истиқлол, забон, фарҳанг, иқтисодиёт дар даврони ҷаҳонишавӣ чиро бояд ба 

анҷом расонад? Ба назари мо бояд Тоҷикистон, хусусан олимони ҷомеашиноси 

тоҷик диди назарҳои методологии ватаниро дар асоси хусусиятҳои рушди 

кишварамон коркард намоянд, ки ин мавзуъ дар боби дуюм баррасӣ мешавад. 

   

 

БОБИ 2. ТАЪСИРИ ҶАҲОНИШАВӢ БА ТАҒЙИРЁБИИ ФАЗОИ 

ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГИИ ҶОМЕИ ТОҶИКИСТОН 

§ 2.1. Хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии инкишофи ҷомеаи 

Тоҷикистон дар шароити муосир  

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар фазои илмҳои ҷомеашиносии пасошӯравӣ 

мавриди таваҷҷуҳи зиёд қарор гирифтааст, масъалаи ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-

фарҳангӣ ва таъсири он ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳо, 

густариши плюрализми сиёсӣ ва рушди равандҳои сиёсӣ дар ҷомеаи муосир 

мебошад. Масъалагузориҳои дар ин самт бахусус дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 
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пас аз ворид шудани онҳо ба ташаббуси “Як камар, як роҳ” ва рушди ҳамкориҳои 

васеашон бо ҷаҳони ғарб вусъати бештар касб кард79. 

Масъалаҳои мухталифи ташаккул, инкишоф ва навсозии ҷомеаҳои 

пасошӯравӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ низ диққати аксари муҳаққиқон ва 

назарияпардозони улуми фалсафа, хусусан ҷомеашиносиро ба худ ҷалб 

намудааст. Дар ин самт диққати зарурӣ ба бунёди ҷомеаи демократӣ дода 

шудааст. Доираи проблемаҳои таҳқиқшавандаи ҷомеаҳои дар ҳолати гузариш 

қарордошта, ки бо назарияи ҷаҳонишавӣ алоқаманданд, хеле васеъ ва 

гуногунҷабҳа мебошад. Ин ҷода пеш аз ҳама масъалаи сарчашма, хусусият ва 

самти дигаргуниҳои иҷтимоӣ-фарҳангиро дар ҳолати гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ 

ба ҷомеаи муосир фарогир аст.  

Раванди тағйирёбии ҷомеа, ки дар Тоҷикистон баъд аз ба даст овардани 

Истиқлоли давлатӣ сурат гирифт, гарчанде бо душвориҳои зиёд ҳам бошад, идома 

ёфт ва шумораи зиёди одамон маҷбур шуданд, ки баъзан бо мушкилот муҳтавои 

шуури худро дигаргун созанд, талаботи ҷомеаи транзитиро аз худ кунанд ва ба ин 

васила ба шаклҳои нави танзими иҷтимоӣ гузаранд. Ҳам дар сатҳи инфиродӣ ва 

ҳам дар сатҳи шахсӣ ин раванд дар асоси тамоюлҳои нави арзишӣ ташаккул ёфт. 

Тоҷикистон илова бар ин дар солҳои аввалини соҳибистиқлоли худ дучори низои 

шаҳрвандӣ гашт, ки он ба ақидаи мо, дар натиҷаи бархурди низоми арзишҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба вуҷуд омада буд. Аз як тараф, низоми арзишҳои даврони 

сотсиалистӣ, ки дар натиҷаи аз байн рафтани идеологияи коммунистӣ ба буҳрон 

дучор гардида буд ва аз тарафи дигар, низоми арзишҳои нави иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 

ки зери таъсири ҳаракатҳои миллӣ ва динӣ ба вуҷуд омада буд, бо ҳам ба 

бархўрди шадид ворид гаштанд. Ба ин раванд инчунин ворид шудани арзишҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангии ғарбӣ барои боз ҳам ташаннуҷ ёфтани низои шаҳрвандӣ 

хизмати манфӣ намуданд. Тоҷикон дар ин ҳолат, ба назари мо, дар як бунбасти 

маънавӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣ қарор доштанд, ки осеби бузурги маънавӣ аз он 

берун омадан фаъолияти ҳамаҷонибаю амиқро талаб мекард.   

 
79 . ТоҷикистонғЧин: аз дӯстии таърихӣ то ба шарикии стратегӣ. - Душанбе, Аржанг, 2022  
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Чуноне ки муҳаққиқони тоҷик қайд мекунанд, яке аз сабабҳои сар задани 

ҷанги шаҳрвандӣ  маҳз буҳронӣ маънавӣ ва фарҳангӣ  дар ҷомеаи пасошўравии 

тоҷик буд. Аз вазъияти ба амал омада қувваҳои тахрибкори дингарову 

иртиҷоъпараст хеле моҳирона истифода кардан  ва: “аввали солҳои 90-уми асри 

гузашта, аз нахустин рӯзҳои Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон якбора сар 

баланд намудани тундгароёни динии иртиҷоъпараст ба он оварда расонд, ки 

доираҳои манфиатхоҳи хориҷӣ ба татбиқи ҳадафҳои ғаразноки геостратегии худ 

шуруъ намуданд. Онҳо хуб медонистанд, ки дар он марҳила кишвари мо барои 

амалӣ намудани нақшаҳои тарҳрезишудаашон шароити мувофиқи сиёсӣ-иҷтимоӣ 

дорад. Аллакай, дар маркази як қатор шаҳру ноҳияҳо тундгароёни динӣ ҳамроҳи 

баъзе зиёиёни гумроҳ фаъолона шиорҳои барангезандаи адовати миллиро, ки бар 

зидди миллатҳои ғайритоҷик равона буд, тарғиб менамуданд. Як қисми аҳли зиё 

ба ҷои он, ки ба рисолати иҷтимоии худ, яъне тарғиби донишу илм, фарҳангу 

санъат дар ҷомеа машғул бошанд, бо кори дигар, яъне ба ташвиқу тарғиби ғояҳои 

ифротгароӣ ва тундгароии динӣ даст заданд”.80 

Дар натиҷа, ҳолати ноумедӣ дар оммаи васеи табақаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи 

Тоҷикистон паҳн гашт, ки он дар навбати худ ба паст шудани сатҳи зеҳнӣ, 

маънавӣ ва ахлоқии қисми зиёди аҳолӣ оварда расонид. Ихтилофи вазъ дар он 

ифода меёфт, ки низоми кўҳнаи тамоюлҳои арзишӣ, аз қабили коллективизм, 

алтруизм, кумаки тарафайн, ҳамбастагӣ дигар ба талаботи воқеияти Тоҷикистони 

пасошӯравӣ ҷавобгӯ набуданд ва аммо низоми нави тамоюлҳои арзишӣ то ҳол 

шакл нагирифта буданд. Дар натиҷа, ба «чолиш»-и муҳити нави иҷтимоӣ 

субъекти иҷтимоӣ «ҷавоб»-и кўҳнаро медиҳад, ки вазъияти низоъангезро дар 

сатҳи њувият (менталитет) ба вуҷуд овард. Дар баробари ин, арзишҳои хаёлии 

Ғарб - эҳтиёткорӣ, рақобат, шахспарастӣ, пулпарастӣ ва озодии ҷинсӣ ҳамчун 

ҳадаф, то андозае маҷбуран ба шуури омма интиқол дода мешуданд. 

 Ин раванд эҳтимолан, ба назари мо, ба густариши радиуси «империализми 

фарҳангӣ»-и кишварҳои пасоиндустриалӣ вобаста буд, ки барои нест кардани 

 
80 Ҳайдаров Р.Ҷ. Тоҷикистон дар масири таҳкими истиқлоли давлатӣ:ҷанбаи иҷтимоӣ-сиёсӣ:Монография.-

Душанбе: “Шоҳин С ”, 2020. с.85-86 
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урфу одатҳо, арзишҳо ва меъёрҳои миллӣ замина фароҳам меорад. Аз ин рӯ, 

олими ғарбӣ Р. Д. Люис қайд мекунад: «Империализми фарҳангии кишварҳои 

пешрафтаи технотронӣ дар пайгирии бешармонаи сиёсати онҳо ва таҳкими 

қоидаҳои онҳо ифода ёфтааст, ки ба ақидаҳои худи онҳо дар бораи арзишҳои 

фарҳангӣ мувофиқат мекунад ва арзишҳои фарҳанги атрофро ба назар намегирад. 

Ва империализми муосири иқтисодӣ, ки аз хоҳиши ширкатҳои фаромиллӣ барои 

эҷоди фарҳангҳои пурқудрати корпоративӣ сарчашма мегирад, гумон аст, ки ин 

тамоюлро суст кунад».81 

Агар насли ҷавони тоҷик ин арзишҳоро то андозае бедард ва фаъолона 

қабул кард ва ба ин васила он ба як сохтори ҷудонашавандаи њувияти 

(менталитети) онҳо мубаддал гардид, пас насли калонсол, ки аллакай тафаккури 

устувор ва ташаккулёфта дорад, ки онро метавон тафаккури шӯравӣ номид, 

арзишҳои навро, ки бештар аз хориҷи кишвар интиқол меёфтанд, қабул надошт. 

Ҳатто аз он сабаб, ки аз рӯи моҳияти худ насли калонсоли тоҷикон дар қатори 

дигар халқҳои шӯравӣ бар зидди ин арзишҳои ғарбӣ ва динӣ ҳамчун зуҳуроти 

фарҳанги таҷовузкори буржуазӣ мубориза мебурданд. Ба чунин номутаносибӣ дар 

фазои маънавӣ ва ахлоқӣ боз муборизаи байни фарҳанги атеистӣ-коммунистӣ ва 

фарҳанги наҳзати исломӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон илова шуда, вазъияти 

тавлидкунандаи низоъро ба вуҷуд оварад ва бо ин ҳама талоши нерӯҳои оқилонаи 

ҷомеаро барои ба эътидол овардани вазъи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиёсӣ-иқтисодӣ 

пас аз овардани соҳибистиқлолӣ ботил намуд.  

Дар ин ҳолати бавуҷуд омада бояд роҳе пайдо намуда, ҷомеаи анаъанавии 

тоҷикро ба масири нави рушд дар даврони ҷаҳонишавӣ  равона кардан лозим буд. 

Зеро “гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи замони ҳозира бо раванди 

ҷаҳонишавӣ алоқамандии зич дорад ва дар навбати худ анъанаҳо, расму ойинҳо 

дар раванди мутамарказкунонии (модернизатсиякунонии) ҷомеаҳо саҳми 

муҳимро доро мебошанд. Бо назардошти он ки ҳар як ҷомеа ба суннатгароён ва 

замонасозон (модернистон)” тақсим мешавад, ақидаҳояшон ҳам гуногун мебошад. 
 

81 Люис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ. - 

М.: Дело. -1999. - с.417 
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Ин бархӯрдҳои ақидаҳо дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеа ба амал меояд. Ин 

раванд дар ҷумҳурии мо дар даврони баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ дар 

байни зиёиён ва рўҳониён ҳанӯз аз солҳои 90-уми асри ХХ шуруъ гардида, то ҳол 

идома дорад”.82 

Фазои маънавии ҷомеаи Тоҷикистон дар давоми 10 соли аввали истиқлол ба 

ҳамгироии иҷтимоии тоҷикон мусоидат намекард. Ҳамон замон тоҷикон бояд 

муайян мекарданд, ки оё чор самти тамоюлҳои арзишии аҳолии Тоҷикистон яъне 

ғарбӣ, исломӣ ва анъанавӣ, коммунистӣ метавонанд бо ҳам ба созиш биёянд ва 

рушди устувори миллати тоҷикро дар асри XXI таъмин кунанд. Оё суннатҳои 

миллии тоҷикон метавонанд унсурҳои манфии фарҳанги Ғарбро, ки ногузир бо 

технологияҳои Ғарб меояд, полоиш намоянд? Дар таҷрибаи ҷаҳонии иҷтимоӣ-

иқтисодӣ мо мебинем, ки онҳо метавонанд бо ҳам созиш кунанд: 

- арзишҳои анъанавӣ - технологияи ғарбӣ, тавре ки он дар Ҷопон рух 

медиҳад; 

- арзишҳои коммунистӣ ва технологияи Ғарб, ба монанди Ҷумҳурии 

Мардумии Чин; 

- арзишҳои исломӣ ва технологияи Ғарб, чи тавре дар кишварҳои арабии 

Халиҷи Форс татбиқ шудааст. 

Аммо, вақте ки раванди сунъии тағйирёбии ҷомеаи суннатӣ ба арзишҳои 

ғарбӣ ба амал меояд, тавре ки дар Эрони шоҳӣ рух дода буд, ҳатто сатҳи ба даст 

омадаи рушди пасосаноатӣ (постиндустриалӣ) наметавонист ин кишварро барои 

холигии маънавие, ки ҷомеаи Эрон дар он ҷойгир буд, ҷуброн кунад. Дар натиҷа, 

ҷомеае, ки аз тамоюлҳои анъанавии арзишӣ маҳрум гардида буд, ба як ҳалқаи 

шадиди буҳрони иҷтимоӣ афтод. 

Имрӯз, ба андешаи мо, на арзишҳои кўҳнаи коммунистӣ ва на арзишҳои 

нави тамаддуни Ғарб натавонистанд дар ҷомеаи анъанавии тоҷик мавқеи худро 

устувор намоянд. Ҷустуҷӯ ва барқарорсозии арзишҳо - унсурҳои фарҳанги 

умумиҷаҳонии тоҷикон, ки синтези тамаддуни ориёӣ мебошад, метавонанд дар 

 
82 Зокиров Н.М. Равандҳои ҷаҳонишавӣ ва нақши он дар омили динии кишвар// Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 3.Материалы научно-практического семинара. –Душанбе, 2013. С.263- 264. 
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Тоҷикистон як ҷомеи тамаддунгаро эъмор намоянд. Ин арзишҳои маънавӣ-

иҷтимоӣ ва фарҳангии тоҷикон дар давраи салтанати коммунизм, албатта, ба 

тағйирёбии шадид дучор гардида буданд, гарчанде ки онҳо дар тӯли таҳаввули 

худ, оғоз аз принсипҳои Зардушт - пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек - 

ҷавҳари функсионалии бисёр фарҳангҳои гуногунро дар миқёси Ҳинду Аврупо 

ташкил медоданд. 

Дар асоси ин, ба андешаи мо, барқарорсозии хусусияти ба ҳам омадани 

анъанаи меъёрҳои ахлоқӣ, низоми тамоюлҳои арзишӣ, яъне унсурҳои фарҳанги 

анъанавии тоҷикон метавонанд фазои манфии маънавиро, ки пас аз фурӯпошии 

империяи шӯравӣ ба амал омад ва ҳамчун маризии иҷтимоӣ дар давраи 

муқовимати шаҳрвандӣ ба назар мерасид, беҳтар намояд. Анъанаҳои эҳёшудаи 

миллӣ метавонанд холигии маънавиро, ки дар натиҷаи интихоби арзишҳои нав ба 

амал омад, пур намоянд ва ба рамзи рафтори оқилона мубаддал гардида, 

захираҳои маънавӣ ва моддии тоҷиконро сафарбар намоянд. 

Дар натиҷа заминаи фарҳанги нави иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии тоҷикон 

ташкил меёбад, ки он маҷмӯи арзишҳо ва меъёрҳои иҷтимоӣ мебошад, ки рафтори 

субъектҳои иҷтимоиро дар ҷомеаи тоҷик танзим мекунанд ва нақши хотираи 

иҷтимоии рушди иҷтимоию фарҳангии миллати тоҷикро иҷро мекунанд. 

 Дар Тоҷикистон, ки давраи таҳкими истиқлолиятро аз сар гузаронида, роҳи 

инкишофи давлати сохти демократию дунявиро пеш гирифтааст, ба масъалаҳои 

ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеаи тоҷик, 

диққати махсус дода мешавад. Тайи се даҳаи соҳибистиқлолии кишвар дар ҳаёти 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиву маънавии ҷомеаи тоҷик тағйироти зиёде ворид 

гардид, ки ҳам ҷанбаҳои манфӣ ва ҳам ҷанбаҳои мусбат дошт ва дорад. Пеш аз 

ҳама Тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақил рушд ёфта истодааст, ки яке аз 

тағйироти муҳимтарини ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсии кишвар ба шумор меравад. 

Тоҷикистон роҳи инкишофи демократиро пеша намуд ва дар бунёди ҷомеаи 

демократӣ ба муваффақиятҳои назаррасе низ ноил гардид. Самти минбаъдаи 

инкишофи Тоҷикистон ва дурнамои рушди он аз ҳолати имрӯзаи кишвар 

бармеояд. Аз ин рӯ, баррасии масоили ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва нақшу 
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таъсири он ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеаи тоҷик муҳим ва 

мубрам аст. Яъне донистан зарур аст, ки тағйироти бавуҷудомада то чи андоза 

метавонанд ба инкишофи демократия, дурнамои рушди ҷомеаи демократии 

Тоҷикистон ва рушди равандҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа 

мусоидат намоянд.  

Таҳқиқу таҳлили масъалаҳои мухталифи ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла масъалаи 

ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва нақшу таъсири он ба рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеаи тоҷик, фаҳмишу ҷаҳонбинии мардумро пурра 

мегардонад ва имкон фароҳам меоварад, ки шаҳрвандон ба рушди равандҳои 

мухталифи ҷомеа мусоидат намоянд.  

 Ба ақидаи мо, бунёди арзишҳои асосии инсонро дар солҳои охири даврони 

шӯравӣ мафҳумҳое ташкил медоданд, ки аз «ғояи миллӣ»-и ғарбишуда иборат 

буда, ба ташаккули ҷамъияти истеъмолии оммавӣ равона гардида буданд. 

Ҳамзамон, муҳаққиқон қайд мекунанд, ки дар ҷараёни ивазшавии арзишҳои 

шӯравӣ бо арзишҳои ғарбии фарҳанги оммавӣ дар ҷомеаҳои пасошуравӣ 

қобилияти эҷоди робитаҳои уфуқӣ ва дар асоси онҳо ташкили ниҳодҳои 

идоракунии иҷтимоӣ нопадид гаштанд.  

Ҳангоми омӯхтани хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи муосири 

тоҷик, бояд навъи муайяни иҷтимоию фарҳангии ҷомеаро ба назар гирифт. Аз 

ҷумла, ҳар яке аз ду навъи арзишманд дар таърихи тамаддуни башарӣ - шарқӣ ва 

ғарбӣ арзишҳоеро инъикос мекунанд, ки хусусиятҳои тарзи ҳаёти ҷомеаи 

мувофиқро муайян менамоянд. 

Масалан, дар анъанаи шарқӣ афзалият ба ваҳдати ҷомеа ва шахс, волоияти 

адолат ва эҳтиром ба анъанаҳо дода  шуда, иҷтимоикунонии шахс ба оила асос 

ёфтааст ва худи ҷомеа ҳамчун як оилаи калон фаҳмида мешавад. Заминаҳои асосӣ 

дар тарбия ва иҷтимоиёти шахс дар асоси намунаи шарқӣ тағйирёбии ҷаҳон нест, 

балки эҷоду эъмори шахсияти худ тавассути такмили худ мебошад. Арзишҳои 

асосии намунаи шарқӣ - ватандӯстӣ, оила, коллективизм, афзалияти манфиатҳои 

умумӣ дар робита бо манфиатҳои инфиродӣ мебошанд. 
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Дар меъёрҳои арзишҳои Ғарб  муқовимати ошкорои байни шахс ва ҷомеа, 

инчунин афзалияти арзишҳои инфиродӣ дар робита бо рамзҳои фарҳангии 

иҷтимоӣ ба назар мерасад. Дар натиҷа, иҷтимоигардии шахс дар тағйирёбии 

доимии муҳити иҷтимоӣ зери таъсири фард сурат мегирад. Ба фарҳанги муосири 

Ғарб фардият, самаранокӣ, афзалият, сарватгароӣ хос аст. 

Давраи гузариш аз як низоми сиёсӣ-иқтисодӣ ба низоми нав дар ҷомеаи 

Тоҷикистон тағйироти назаррасро дар дарки тасаввуротҳо, тамоюлҳои арзишӣ ва 

намудҳои рафтори гурўҳҳо ва қишрҳои гуногуни аҳолӣ ба вуҷуд овард. Худи 

татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ имконнопазир мебуд, агар намудҳои нави рафтори 

иқтисодӣ, ки қаблан амалӣ нашуда буданд, ба воқеиятҳои нав мувофиқат 

намекарданд. Сарфи назар аз табиати консервативӣ (куҳнагароӣ)-и арзишҳо, ки 

дар муносибатҳои иқтисодӣ, инчунин дар таҷрибаи зиндагии гузашта, мақоми як 

шахс, гурўҳ, қишр, инчунин урфу одатҳо ифодаи худро меёбанд, дар ҷомеа бо 

таври аён як гурўҳи пешсаф тадриҷан ташаккул меёбад, ки интиқолдиҳанда ва 

муҳаррики муносибатҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад. 

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Содиқова Н. Н.: “арзишҳо барои ҳар як миллат 

вобаста ба шароити ҷуғрофиву таърихӣ, фарҳангӣ ва ғайра рушду такомул ёфта, 

дар тӯли садсолаҳо барои ин ё он ҷомеа мувофиқ мешаванд ва ҳатман 

хусусиятҳои миллии худро нигоҳ медоранд. Ва танҳо инсоне, ки арзишҳои 

миллии худро нигоҳ дошта, ҳамзамон бо инсоният ҳамқадам аст, метавонад 

қарори муносиб қабул намояд. 

Замонавӣ сохтани арзишҳои нав дар пояи тамоми арзишҳои миллӣ 

имконпазир аст. Шояд арзишҳои нав, ки аз берун дохил мешаванд, то андозае ба 

ягон натиҷа расонанд, лекин бидуни арзишҳои миллӣ бунёдӣ буда наметавонанд. 

Дар шароити нави фарҳангӣ-маънавии рушди инсоният арзишҳои миллӣ мақоми 

бузург доранд. Маҳз онҳо зербинои ахлоқу маънавиёти ҷомеаро муайян 

менамоянд”.83 

 
83 Содиқова Н.Н. Мақоми арзишҳои миллӣ дар пешгирии радикализм дар байни ҷавонон // Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 3. Материалы научно-практического семинара. –Душанбе,2013. С.204. 
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Дар баробари ин, дар ҷомеаҳои тағйирпазир як гурўҳи дигари кўҳнапараст 

ҳам шакл мегирад, ки роҳи рушди бозор ва муносибатҳои нави иқтисодиро 

напазируфта, асосан ба таҷрибаи гузашта ва арзишҳои гузашта тамаркуз карданд. 

Дар байни ин ду гўруҳҳои дар боло зикргардида, қисми сеюми аҳолӣ, яъне 

аксарияти аҳолӣ ҷойгиранд ва онҳо оммаи асосии ҷомеаро ташкил медиҳанд, ки 

дар ниҳоят тақдири ислоҳотро дар дилхоҳ соҳаи иқтисодию хоҷагидорӣ дар ин ё 

он шакл ҳал мекунанд. Аз ин рӯ, ҷалб кардани шахс аз омма ба раванди 

дигаргуниҳои воқеӣ, дурнамои афзоиш ё паст шудани вазъи иҷтимоии ӯ, 

қобилиятҳои мутобиқшавӣ, ки бо хусусиятҳои иҷтимоию демографӣ, маърифатӣ, 

фарҳангӣ ва равонӣ муайян карда мешаванд, ба масоили мубрам ва 

таъхирнопазири ҷомеаҳои пасошӯравӣ мубаддал гардиданд. 

Фарҳанги мутаҳаввили тоҷикон ба таври табиӣ ба вуҷуд омада, унсури 

муҳим - низоми муносибатҳои иҷтимоиро дар асоси ҳамбастагӣ ва кумаки 

тарафайн ва дар доираи низоми зикргардаи “ҷомеаи анъанавӣ” дар бар мегирад. 

Ба ақидаи З. М. Усмонова: “Фарҳанг ва пеш аз ҳама фарҳанги миллии анъанавӣ, 

дар дилхоҳ “шикаст” ва ошӯбҳо, стратегияҳои наҷоти худро пайдо менамояд, 

худро ҳифз мекунад ва худро дар шаклу намунаҳои нав тавлид мекунад”.84  Яъне 

дар давраи пасошуравӣ, ки бо шикасти фарҳанги шўравӣ анҷом ёфт, ҷомеаи тоҷик 

тавонист бо воситаи эҳёи анаъанаву оинҳои миллии худ аз буҳрони амиқи  

фарҳангӣ-маънавӣ раҳоӣ ёбад. Имрӯз Тоҷикистон дорои дурнамои (стратегияи) 

давлатии рушди фарҳанги миллиро мебошад ва ба дилхоҳ чолишҳо метавонад 

муқовимат намояд. Дар 31 соли даврони Истиқлол Тоҷикистон тавонист 

заминаҳои мусоидро барои эҳёи анаъанаҳои суннатӣ эҷод намояд, ки онҳо имрӯз 

ҷавҳари фарҳанги миллӣ ташкил медиҳанд 

Асоси фарҳанги ҷомеаи суннатии моро мафҳуми “халқ” – яъне як ҷомеаи 

фарошахсӣ, ки дорои хотираи таърихӣ ва шуури коллективӣ аст, ташкил медиҳад. 

Фарди алоҳида, як унсури халқ ва ҷомеаи тоҷик, таҷассуми зиёди робитаҳои 

инсонӣ мебошад. Ин фард ҳамеша ба гўруҳҳои ҳамбастагӣ (оила, деҳа, авлод, 

 
84 Усмонова З.М. К вопросу об угрозах национальной культуре таджиков // Традиции и процессы демократизации 
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минтақа ва ғ.) шомил аст. Мувофиқи он, муносибатҳои дар ҷомеаи мо ҳукмфармо 

аз иҷрои вазифа, муҳаббат, ғамхорӣ ва ғ. иборат мебошанд.  

Ба ақидаи профессор Х. У. Усмонзода: “Фарҳанг дар илми иҷтимоӣ ҳамчун 

танзимгари меъёрҳои ахлоқии гурўҳҳои иҷтимоӣ ва ҷомеа баромад мекунад. Ин 

вазифаи худро маданият тавассути эҷоду пешниҳоди арзишу меъёрҳои рафтори 

иҷтимоӣ иҷро менамояд. Арзишҳо - унсури асосии маданияти маънавӣ буда, дар 

танзими муносибатҳои иҷтимоӣ мавқеи хоса доранд. Онҳо дар таърихи башарият 

чун пуштибони маънавиёт пайдо шуда, барои фаъолияти бошууронаи инсон 

кумак мерасонанд. Асоси абзори таъсири маданият ва ҳаёти ҷамъиятиро муқаррар 

намудани низоми арзишҳо ва муайян намудани маҳаки он ташкил медиҳад...”.85  

Дар ҳақиқат ҳар инсон ба худ арзиши вижа  дорад, ки барои ба танзим 

даровардани тамоми рафтору кирдори фард ва қадр намудан дар ҷомеа  кумак 

мерасонад. Яъне арзишҳо – индикатори дастури арзёбӣ, амр ва манъ, ҳадафу 

нақшаҳо, дар шакли меъёрҳо ба монанди некӣ ва бадӣ, адолату ҳақиқат 

инъикосёфта мебошанд. 

Одатан, вақте ки сухан дар бораи ҷомеаи анъанавӣ меравад, дарҳол ҷомеаи 

патриархалӣ бо зиндагии деҳот ба ёд меояд. Дарвоқеъ, ҷомеаи анъанавӣ бояд 

ҳамчун ҷомеае фаҳмида шавад, ки фаъолияташро бо анъанаҳо тавре танзим кунад, 

ки дар муддати тӯлонӣ боқӣ монад. 

Ҷамъияти анъанавӣ қоидаҳо ва суннатҳоеро нигоҳ медорад, ки ба инсонҳо 

имкон медиҳанд дар ин ҷомеа зиндагӣ кунанд. Таърих гувоҳ аст, ки ҷомеаи 

анъанавӣ бо қоидаҳои рафтори дохилии худ дар низомҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳифз 

карда мешавад. 

Аз нуқтаи назари фалсафӣ, як фарди суннатгарои тоҷик ҷаҳон ва тартиби 

муайяншудаи ҳаётро ҳамчун як падидаи ҷудонашаванда, яклухт, муқаддас ва 

тағйирнопазир дарк менамояд. Ҷойгоҳи ин шахс дар ҷомеа ва мақоми ӯро анъана 

муайян мекунад. 

Баръакси ҷомеаи ғарбӣ, муносибати дастаҷамъӣ (коллективӣ) то ҳол дар 

ҷомеаи Тоҷикистон ҳукмфармост ва фардгароӣ (индивидуализм) истиқбол 

 
85 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият. -Душанбе: “Дониш”. 2020. -с171-172. 
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намешавад. Озодии амали инфиродӣ метавонад боиси вайрон кардани тартиботи 

муқарраршуда, хусусан анъанавӣ гардад, ки аз санҷиши замон гузаштааст. 

Ба ибораи дигар, ба ҷомеаи мо бартарии манфиатҳои дастаҷамъӣ нисбат ба 

манфиатҳои хусусӣ, аз ҷумла афзалияти манфиатҳои сохторҳои мавҷудаи 

зинанизомӣ хос аст. Бунёди ин тартиби муқарраршуда тақрибан аз давраи 

ташаккул ва рушди зардуштия, инчунин дар замони мавҷудияти ислом гузошта 

шуда буд. 

Пайдоиши Тоҷикистони Шӯравӣ сабаби хароб шудани дарки анъанавии 

ҷаҳон гардид, аммо дигаргуниҳои сотсиалистӣ сарчашмаи асосии ислоҳоти 

иқтисодӣ ва сиёсӣ, тағйирот дар анъанаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ гардиданд. Маҳз ин 

раванд барои гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир сабаб гашт. Ба ҷои 

ҳувияти миллӣ ҳуввияти коллективии шӯравӣ омад. Бо вуҷуди ин, гузариш аз 

ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи шӯравӣ ҳам барои тамоми ҷомеа ва ҳам барои як шахс 

хеле мураккаб буд. Тақрибан ҳама тасаввуроти ҳаёт, низоми афзалиятҳо, 

ақлгароӣ, таркиби равонии шахсе, ки дар ҷомеа бартарӣ доштанд, тағйир ёфтанд. 

Ҳаҷм ва умқи тағйиротҳои зарурӣ ба дараҷае бузург ва инқилобӣ буданд, ки 

равандҳои интиқоли аслии арзишҳо, муносибат ба ҷаҳон, аз қабили ақлгароӣ, 

ниҳодҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ аз ҷомеаи муосир ба ҷомеаи анъанавӣ хеле мушкил 

ва дарднок идома доштанд.  

Вобаста ба ин мавзӯъ мехоҳем боз роҷеъ ба як падида ибрози ақида намоем, 

ки он тамоюли инкори арзишҳои давраи шӯравии ҷомеаи тоҷик мебошад. Дуруст 

аст, ки дар замони шӯравӣ камбудиҳо зиёд буданд. Ва дуруст аст, ки бо расидан 

ба Истиқлоли давлатӣ мо имкони бештар барои рушду нумӯи кишвар ва фарҳанги 

миллӣ пайдо кардем. Вале дар баробари нақди замони шӯравӣ мо бояд 

дастовардҳои беназири ин давраро, ки маҳз дар ҳамин давра мо тоҷикон дубора 

соҳиби давлат гардидем, низ эътироф намоем. Маҳз дар ҳамин давра зиёиёни мо 

дар симои устод Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Сотим 

Улуғзода, Зиёдулло Шаҳидӣ, Комил Ёрматов, Борис Кимёгаров, Ғаффор 

Валаматзода, Туҳфа Фозилова ва даҳҳо шахсиятҳои дигар дар пойдору устувор 
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гардидани ҳувияти миллӣ, барои раҳоӣ ёфтани тафаккур ва фарҳанги мардум аз 

чанголи арзишҳои ақибмондаи асримиёнагӣ муборизаҳои беназир бурдаанд.  

Дар замони шӯравӣ тоҷикон бахусус, дар ба ҳам мутобиқ кардани фарҳанги 

худӣ ва фарҳанги пешрафтаи ҷаҳонӣ комёб гаштанд. Маҳз дар ҳамин давра мо 

соҳиби меъмории нав, адабиёти нав, театри замонавӣ, кино ва амсоли инҳо 

гардидем. Ба шакли соната, симфония, опера, балет ва умуман шаклҳои маъмули 

театр, синамо, санъати тасвирӣ мазмуну мундариҷа ва вижагиҳои миллии 

худамонро хеле мавзун ва бориз васлу ворид карда, дар натиҷа ба 

муваффақиятҳои беназир соҳиб шудем ва ба тамаддуни байналмилалӣ бо 

истеъдоди рақобатпазири хеш гаравидем. Аз ин сабаб ба фаъолияти ин ашхоси 

барҷаста бояд аз дидгоҳи таърихӣ назар карда, баҳои объективона диҳем. Яъне, 

мероси ин бузургонро сар-сарӣ моли замони шӯравӣ, моли идеологияи куҳна 

гуфта, аз онҳо даст накашем. Ногуфта намонад, ки шумораи зиёди ин асарҳо 

ҳарчанд дар замони шӯравӣ тавлид шудаанд, вале аз нигоҳи сифат, касбият ва аз 

ҳама муҳим арзишҳои умумиинсониву эстетикӣ аҳамияти хешро то ҳанӯз гум 

накардаанд. Дар нақди худ бояд эҳтиёткор бошем, ба нигилизми кӯркӯрона роҳ 

надиҳем. 

Ба таърихи дуру наздик мебояд ҳамчун ба идомаи шоҳроҳи тамаддун 

муносибат кард. Таърих моли бойгонӣ нест, ки ба он ҳамчун моли гузаштаву 

хомӯш назар андозӣ. Таърих дар гардиши дигари хеш метавонад дубора судур 

кунад. Аз ин ваҷҳ нигоҳу ҳаракати мо бояд ба оянда нигаронида бошад, ба 

тамаддуни кишварҳои пешсаф назар андозем, аз онҳо сабақ омӯзем ва тарзу усули 

ба зиндагии хешро мувофиқро интихобу ихтироъ намоем ва қуллаҳои навтарини 

маънавиёту беҳбудии зиндагиро фатҳ кунем. Вале дар ин раванд мо набояд аз 

мероси маънавии хеш даст кашем, балки онро дубора ва ҷиддӣ аз дидгоҳи замони 

муосир мавриди таҳқиқу  истифодаи амалӣ қарор диҳем. 

Солҳои истиқлоли давлатӣ ба таври возеҳ нишон доданд, ки барои 

мутобиқати мусбат ба низоми иҷтимоию фарҳангии бозор, сифати баланди 

сармояи инсонӣ, шахсияти ба навоварӣ моил, тафсири эҷодӣ дар таҳияи 
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намунаҳои мутобиқгаштаи рафтор, таъкид намудани роҳҳои инфиродии ба даст 

овардани муваффақият талаб мешавад. 

 Навсозӣ (модернизатсия) маънои тафовути каме калонтар ё хурдтар бо 

анъанаҳои миллии иҷтимоӣ-фарҳангиро дорад. Тағйирёбии ҳувияти фарҳангиро 

назариётпардозони модернизатсия шарти зарурии муваффақият меҳисобанд, зеро 

тағйирёбии ҳувияти фарҳангӣ аз ба итмом расидани раванди модернизатсия 

шаҳодат медиҳад. Дар давраи ҳозираи гузариш элитаи зеҳнии кишвари мо чунин 

вазифаҳоро ба миён нагузоштаанд, аммо баръакс, ҳама чизи зарурӣ барои 

таҳкими ҳувияти миллӣ анҷом дода мешавад. 

Афзоиши ҷараёни инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва пайдоиши шаклҳо ва 

роҳҳои нави мавҷудияти инсон дар фазои миллии фарҳангии тоҷикон дар қаринаи 

гузариш ба ҷомеаи муосир ва ташдиди равандҳои зудҳаракати иҷтимоӣ ва 

ҷуғрофӣ сурат мегиранд. Дар баробари ин, сарфи назар аз тамоюли якрангсозии 

фарҳанги анъанавии мо, тарроҳии фарҳанги гуногунранги ҷомеа низ сурат 

гирифта истодааст. Ғояҳои гуногунандешӣ, гуногунии фарҳангӣ, таҳаммулпазирӣ 

ва ғайра, ки аз ҷониби илми муосир амалӣ карда мешаванд, дар навбати худ, ба 

ҳамкориҳои байнифарҳангӣ ва робитаҳо таъсир мерасонанд, ки дар он ҳарду 

ҷониби ҳамкории фарҳангӣ, новобаста аз пешрафти онҳо, баробарвазн шинохта 

шудаанд. 

Имкониятҳои мутобиқгаштаи ҳар як шаҳрванди мамлакати мо ба равандҳои 

навсозӣ мустақиман аз захираҳо, сармояи фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва рамзии 

ӯ, ки обрӯ ва эътиборро дар бар мегирад, вобаста аст. Имрӯз дар ҳаёти мо нақши 

арзишҳои моддӣ, пул ва сарват афзудааст ва аҳамияти сарватҳои ғайримоддӣ 

коҳиш ёфтааст. Ба тариқи дигар, раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи 

муосир барои аксари аъзои ҷомеа хеле мушкил буд, азбаски тағйиротҳои муосир, 

инчунин дигаргуниҳои қаблии иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар шакли гузариш аз ҷомеаи 

анъанавӣ ба тарзи ҳаёти шӯравӣ барои миллати тоҷик ғайричашмдошт буданд. Ба 

онҳо хусусияти куллӣ, универсалӣ хос буд, ки тақрибан ба тамоми соҳаҳои ҳаёти 

инсон, аз ҷумла ба низоми арзишҳо, намунаҳои рафтор, стратегияҳои 

мутобиқшавии шахс ва ғайра паҳн мешуд. Ҷараёни инкишофи муҳити иҷтимоӣ-
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фарҳангӣ аз доираи таҷрибаи таърихии он берун рафта, стратегияҳои нави 

мутобиқшавиро дар раванди навсозӣ талаб менамояд ва ҳамзамон, меъёрҳо, 

арзишҳо, мавқеъҳои иҷтимоӣ, навъҳои мавҷудияти ҳаррӯзаро, ки таърихан дар 

низоми арзишҳои миллӣ мавҷуд буданд, ба як падидаи бемаъно табдил медиҳад. 

Омӯзиши соҳаи иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон дар раванди 

ҷараёни инкишофи муосири таърихӣ моро ба хулосае меорад, ки равандҳои 

навсозӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти бисёрҷониба доранд. Фарҳанги мо 

барои таъсироти мутақобилаи ҳам Ғарб ва ҳам Шарқ боз аст. 

Вобаста ба ин таъкид намудан ҷоиз аст, ки мафҳумҳои Ғарб ва Шарқ на ба 

маънои ҷуғрофӣ, балки ҳамчун низомҳои мухталифи иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки дорои 

меъёрҳо, арзишҳо ва намунаҳои рафтории мухталиф ҳастанд, фаҳмида мешавад. 

Таърихи инсонияти гувоҳ аст, ки вобаста ба иқлим,фазои иҷтимоӣ- сиёсӣ, 

зарфияти инсонӣ мардуми Шарқу Ғарб масирҳои гуногуни рушдро интихоб 

карданд. Аммо новобаста ба ин вижагиҳо, дар натиҷаи мубодилаи тиҷоратӣ 

раванди интиқоли фарҳангҳо ҳам сурат мегирифт ва намояндагони миллатҳои 

гуногун барои ҳамзисти ба ҳам мутобиқ мегардиданд. Таҷрибаи мутобиқати 

халқҳову фарҳангҳо барои идомаи ҳамзистии осоишта имрӯз ҳам мубрам аст. 

Дар равандҳои ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ роҳи мусбати мутобиқшавӣ 

барои низоми иҷтимоию фарҳангии тоҷик, ба андешаи мо, рафъи ҳама монеаҳо ва 

маҳдудиятҳо дар роҳҳои ҳамкории фарҳангии кишварҳои пешрафта ва 

Тоҷикистон мебошад, хусусан дар иртибот бо шаклҳои институтсионалии 

ташкили ҷомеа дар соҳаи низоми арзишӣ-меъёрӣ, технологияҳои истеҳсолию 

истеъмолӣ ва намунаҳои тарзи ҳаёт. Тоҷикистон бештар ҷомеаи анаънавӣ  маҳсуб 

меёбад ва аз ин рӯ  анъанаи иҷтимоиву фарҳанги  мо то ҳол  дорои  унсурҳои 

консервативӣ мебошанд. 

Дилхоҳ анъанаи иҷтимоиву фарҳангӣ ҷузъҳои консервативӣ ва эҷодиро дар 

бар мегирад. Ҷузъи эҷодии анъана қобилияти фарҳангро барои тавлиди 

навовариҳо муайян мекунад, ки ҷомеа дар ин марҳилаи рушди худ метавонад 

онро дарк кунад. Дар кишварҳое, ки роҳи навсозиро пеш гирифтаанд, аммо 

“лоиҳа”-и модернизатсияро ба итмом нарасонидаанд, имкони ба анҷом 
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расонидани бомуваффақияти он бо истифодаи як қисми анъанаҳои фарҳангии худ 

алоқаманд аст. 

Чолишҳо аз ҷониби тамаддуни технологии ғарбии муосир боиси пайдоиши 

фарқияти суръати равандҳои ҷараёни инкишофи иҷтимоиву фарҳангӣ, яъне 

тањаввулоти босуръати он дар Аврупои Ғарбӣ ва ақибмонии қатъӣ дар 

минтақаҳои дигари Замин гардид. Тафовути азим дар иқтидор, сатҳи рушди 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, технологияҳо, иқтидори энергетикии тамаддунҳои ғарбӣ ва 

ғайриғарбӣ ба вуҷуд омад. 

Ба замони муосир арзишҳои умумиҷаҳонӣ хосанд, ки дар муассисаҳои 

иҷтимоию фарҳангӣ ифодаи худро пайдо мекунанд. Барои навсозии 

бомуваффақияти ҷомеаи Тоҷикистон дар дурнамои наздики таърихӣ суръати 

баландтари ҷараёни инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангиро нисбат ба суръати табиие, ки 

барои ҷомеаҳои ғарбии “муосир” хос аст, нигоҳ доштан зарур аст. 

Масалан, дар давраи гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир раванди 

тағйир додани сифатҳои низомии ҳаёти сиёсӣ ва вазифаҳои ниҳодҳои низомии 

сиёсӣ ба амал меояд. Ҳамзамон, мафҳумҳои «ҷомеаи анъанавӣ» ва «ҷомеаи 

муосир» сатҳҳои гуногуни камолоти тамаддунии низомҳои иҷтимоӣ, мавҷудияти 

абзорҳои гуногуни танзими иҷтимоӣ ва инчунин технологияҳои тағйироти 

иҷтимоиро инъикос мекунанд. Боварӣ дорам, ки ҳоло фаҳмидани он ки ҷомеаи 

«муосир» аз ҷомеаи «анъанавӣ» чӣ фарқ дорад, хеле муҳим аст. Вобаста ба ин 

нуқтаи назар ёдовар шудан лозим аст, ки ҷомеашиноси тоҷик Х.У. Усмонзода 

марҳилаҳои мухталифи ташаккули замони муосирро ҳамчун муосирияти 

марҳилаи нахустин, муосирияти ғайрилибералӣ ва муосирияти ҷадид номбар 

кардааст. “Муосирияти ҷадид, ки дар он мартабаи “роҳи сеюм” намоёнтар 

мегардад, ба рушди кишварҳои авро-осиёӣ, ба субъекти таърихи ҷаҳонӣ табдил 

ёфтани онҳо алоқамандӣ дорад. Таъкид мегардад, ки ин марҳилаи муосирият 

бидуни кӯшиши пайравии қолабӣ аз нусхаҳои қаблию ҷории равандҳои 
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имрӯзикунонии ҷомеаҳои ғарбӣ ташаккул ёфта, дар худ ҳузури анъаноти миллиро 

муносиб ҷойгузин карда тавонист”.86 

Бояд қайд кард, ки ба мафҳумҳои «муосир» ва «анъанавӣ»-и ҷомеа нисбият 

хос мебошад, яъне ҳама гуна ҷомеаи «анъанавӣ» пайваста равандҳои 

инноватсиониро аз сар мегузаронад. Ҳамин тариқ, ҳар як ҷомеаи “анъанавӣ” 

пайваста навсозӣ мешавад, яъне аз ҷомеаи ғарбӣ ниҳодҳо, технологияҳо, тарзи 

кор, тарзи тафаккур ва ғайраро мегирад, аммо он дар доираи генотипи асосии 

фарҳангии “анъанавӣ”-и ҷомеа мутобиқ карда мешавад.  

Имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон афтодани охирин сутунҳои анъанавӣ ва арзишҳо 

дар фаҳмиши классикии онҳо мушоҳида мешавад. Аммо ин раванд на аз сабаби 

куҳна шудани онҳо, балки дар натиҷаи тағйироти куллии шаклҳои иртиботи 

иттилоотӣ рух додааст. Асри иттилоотӣ то андозае иттилоотро аз тафсири 

арзишии ниҳодҳои давлатӣ ва анъанавӣ идоранашаванда сохт, ки дар натиҷа 

таъсири ин ниҳодҳо ба инсон хеле заиф гардид ва то андозае иртиботи худи 

инсонро бо ин ниҳодҳо озодтар кард. Маҳз табиат ва муносибат ба иттилоот, аз 

ҷумла дараҷаи ғарқшавии ҷомеа ба шабакаҳои иттилоотӣ имрӯз 

нишондиҳандаҳои ҷойгиршавии як давлати мушаххас дар фазои ҷомеаи ҷаҳонӣ 

гардидаанд. Аммо, бо назардошти гуфтаҳои боло, анъана комилан аз байн 

намеравад, танҳо ба шакли дигар мегузарад ва дар замони ҳозира тавассути фаъол 

кардани амалияҳои гуногуни аллакай инъикосшудаи институтсионалӣ-давлатӣ ва 

иҷтимоӣ гузаронида мешавад. 

Айни замон, раванди ниҳодигардонии арзишҳои анъанавӣ ё милликунонии 

анъанаҳо идома дорад, ки он ба таври худкор онҳоро аз ниҳодҳои ғайрирасмӣ ба 

ниҳодҳои расмӣ интиқол медиҳад. Ин маънои онро надорад, ки анъана аз байн 

рафта истодааст, он ба мисли устура, як падидаи абадии иҷтимоӣ-фарҳангист, 

зеро танҳо шаклҳои тафсири онҳо вобаста ба заминаи замон, ки мо дар он зиндагӣ 

дорем, тағйир меёбанд.  

Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки агар дар ҷомеа мо майлони баландро 

ба гузашта мушоҳида кунем, пас нақш ва ҷойгоҳи анъана дар ҷомеа мутаносибан 

 
86 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият. -Душанбе: “Дониш”, 2020. -с.31 
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ва мустақиман бо ин раванд афзоиш хоҳад ёфт; агар ҷомеа ба оянда таваҷҷуҳи 

зиёд дошта бошад, пас нақши давлат дар таносуби мустақим меафзояд; ва дар 

ниҳоят, агар дар ҷомеа мо ҷозибаро нисбат ба ҳозира мушоҳида кунем, пас нақши 

институтҳои шаҳрвандӣ ва лоиҳаҳои иқтисодӣ мутаносибан ба ин афзоиш 

меафзояд. Маҳз муносибати ҷомеа ба замон нишондиҳандае мегардад, ки ба мо 

самти пешрафти ҷомеаро нишон медиҳад. 

Ҳар се андозаи замони иҷтимоӣ объективӣ мебошанд ва новобаста аз он ки 

мо инро хоҳем ё нахоҳем, ҳамеша мавҷуданд, аммо замони иҷтимоӣ то андозае 

категорияи сохташуда аст ва аксар вақт аз самти муқарраркардаи элитаи сиёсӣ ва 

зеҳнӣ вобаста аст. Замон падидаест, ки анъанаро тавсиф мекунад, замон инчунин 

метавонад мавзӯи интихоби оқилонаи шахс бошад, ки онро танҳо имрӯз дар як 

лаҳзаи муайян амалӣ кардан мумкин аст ва дар ниҳоят, замон метавонад объекти 

сохтмони иҷтимоӣ бошад, он метавонад суст ё босуръат бошад. 

Дар шароити фишори равандҳои миллатгароӣ, навсозӣ ва ҷаҳонишавӣ 

тақрибан дар ҳама ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ, динӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии 

Тоҷикистон бисёр нақшҳои анъанавии иҷтимоӣ тағйиротҳои ҷиддиро аз сар 

гузаронидаанд ва идома медиҳанд. 

Табиист, ки ҷаҳонишавӣ ба суст шудани баъзе расму оинҳои суннатии динӣ 

ва иваз кардани онҳо бо маросимҳои нав оварда мерасонад, ки бештар ба 

воқеиятҳои иқтисодӣ ва мушкилоти замони мо мувофиқат мекунанд. Гузашта аз 

ин, иваз кардани анъанаҳои нав ба ҷои урфу одатҳои кўҳна бо умеди тағйир 

додани табиати муносибати одамон ва ҷомеа ба худи ҳаёти иқтисодӣ, ки дар 

низоми қаблии масирҳои анъанавӣ нақши муҳим надоштанд, сурат мегирад. 

Аммо, қайд кардан бамаврид аст, ки ин раванди объективӣ барои бисёр одамон 

дарднок аст, зеро ќолибњои (стереотипҳои) пештараи тафаккур, аз ҷумла тарзи 

ҳаёт, тағйир меёбанд. Шикастани анъана, агар имкон бошад, набояд ба таври 

куллӣ рух диҳад, зеро дар акси ҳол навсозӣ нокомиҳои ҷиддиро ба бор меорад, 

зеро он ба принсипҳои асосии равонии мардум мувофиқат намекунад ва аз ин рӯ, 

бояд пайваста баргардад. Амалисозии модернизатсия бидуни назардошти ин 

воқеият сатҳӣ хоҳад буд ва устувор нест. 
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То имрӯз, дар бисёр доираҳои иҷтимоӣ тасаввуроте мавҷуд аст, ки низомҳои 

муосири арзишҳо худкифо ҳастанд. Чӣ тавре ки замонҳои гузашта ва оянда 

бидуни замони ҳозира вуҷуд дошта наметавонанд, ҳамин тавр замони ҳозира низ 

бе замони гузашта наметавонад вуҷуд дошта бошад.  

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо метавонем хулоса барорем, ки анъана ва 

институтҳои анъанавӣ наметавонанд ба таври қатъӣ аз байн раванд. Онҳоро заиф 

кардан, тағйир додан ё мутлақ кардан мумкин аст; дар ҳолати охир, ин анъанаро 

ба суннатгароӣ оварда мерасонад, ки ҷонибҳои манфии анъанаро инъикос 

мекунад. 

Анъана метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад, масалан, сиёсӣ, динӣ, 

фарҳангӣ, иқтисодӣ ва ғайра. Дар сатҳи ибтидоӣ анъанае, ки дар шакли  қабилавӣ 

ва маҳалгароӣ ифода ёфтааст, хислати бешуурона дорад. Ва бисёриҳо ба таври 

оддӣ аз паи онҳо мераванд ва фикр мекунанд, ки ин ҳама аллакай аз рӯзи 

таваллуди онҳо муқаррар шудааст ва аз ин рӯ онҳо абадӣ ҳастанд ва наметавонанд 

ислоҳ шаванд.  

Ба ақидаи профессор С. Х. Раҳимов “анъанаҳои маънавӣ дар баробари 

ҳифзи аслии худ, дар шакле, ки онҳо аз гузашта ба мо расидаанд, бояд бо 

назардошти сатҳи фарҳанги муосири инсон ва ҷомеа бо ҳампаҳлӯи замон тафсир 

карда шаванд. Агар мо хоҳем, ки анъанаҳои худро зинда нигоҳ дорем, набояд аз 

онҳо экспонатҳои музей созем. Онҳо бояд ба унсурҳои фаъоли эҷодиёти мо, 

фарҳанги мо дохил шаванд, бояд андеша карда шаванд, дар тафсири нав 

пешниҳод карда шаванд”.87 

Анъана одатан бо суннатгароӣ фарқ намекунад ва он ҳамчун омили 

боздоранда ҳисобида мешавад, хусусан вақте ки мо ба масъалаҳои марбут ба 

навсозии ҷомеа дахл мекунем. Дар ин робита таъкид кардан ҷоиз аст, ки ободии 

иқтисодӣ ва навсозӣ бо сармояи фарҳангӣ ва анъанавии иҷтимоӣ, ки дар шакли 

эътимоди иҷтимоӣ ифода ёфтааст, пайванд аст. 

 
87 Рахимов С.Х. Традиции прошлого и современность: культурологический аспект // Традиции и процессы 

демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-практического семинара. –Душанбе, 2011.-С.138 
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 Вобаста ба ин, мехостем, ки дар ҷомеаи муосири тоҷик саволе гузошта 

шавад: оё сармояи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ва агар бошад, дар кадом 

шакл аст? Дар ниҳоят, кашфи ин сармояи иҷтимоӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон барои 

рушди устувори иқтисодӣ ва шукуфоӣ имкониятҳои зиёд фароҳам оварда 

метавонад. Ба назари мо барои рушди минбаъдаи Тоҷикистон мавҷудияти 

сармояи инсонӣ ва зарфияти он хеле мубрам аст, зеро он як унсури муҳими 

сохтори иҷтимоии дилхоҳ ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад ва “маъмулан ба 

мафҳуми сармояи иҷтимоӣ ниҳодҳои эътимод ва хусусияти равобити иҷтимоиро 

низ шомил мекунанд. Онҳо барои дар ҷомеа ба шакли муайян даровардани 

силсилаи муносибат ва робитаҳое ёрӣ медиҳанд, ки аъзоёнашро бо чунин 

неъматҳои муҳими ҷамъиятӣ, ба мисли иртибот, иттилоот ва мутобиқати иҷтимоӣ 

таъмин месозанд. Сарҳад, доираи эътимод ва умумият ҳар қадар фарох бошад, 

ҳамон қадр ҳаҷми истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятии ба онҳо алоқаманд зиёдтаранд 

ва баръакс, ҳар қадаре онҳо маҳдуд бошанд, ҳамон қадар доираи ҳамкориҳои 

тарафайни гўруҳҳо маҳдудтар мегардад. Ташаккули эътимод амалан барои 

бадастоварии аҳдофи ҳар як аъзои ҷомеа мусоидат мекунад, минҷумла дараҷаи 

даромад, некӯаҳволӣ ва сифати ҳаёти ӯро меафзояд. Густариши эътимод дар 

доираи ниҳодҳои иҷтимоӣ ташаккули онҳоро беҳтар мекунад”.88  

Нишондиҳандаҳои сармояи иҷтимоӣ метавонанд дар шаклҳои гуногуни 

ҷамъият зоҳир шаванд: иштирок дар интихобот, узвият дар кумитаҳои волидайн, 

варзиш, ассотсиатсияҳои касбӣ ва соҳибкорӣ, иттифоқҳои касаба ва ғ. 

Дар Тоҷикистон имрӯз сатҳи сармояи иҷтимоӣ дар самти рушд қарор дорад. 

Мувофиқи омори расмӣ дар Тоҷикистон имрӯз 2,5 ҳазор ташкилоти ҷамъиятӣ ба 

қайд гирифта шудааст. Онҳо дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои давлатӣ дар ҳалли масоили 

мубрами иҷтимоӣ дар ҷомеаи тоҷик саҳми босазо доранд. Хусусан, дар давраи 

пасоҷангӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ нақши 

муҳимро иҷро намуданд. 

 
88 Идиев Х.У.(Усмонзода Х.У.) Сармояи иҷтимоии анъаноти фарҳангӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар раванди 

имрӯзикунонии ҷомеа // Традиции и процессы демократизации в Таджикистане. Том 2. Материалы научно-

практического семинара. –Душанбе, 2011. -С.147-148 
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Дар бораи моҳияти сармояи иҷтимоӣ сухан ронда, мо чунин падидаҳоро 

қайд мекунем. Якум, хусусияти муҳими он аз ин иборат аст, ки он дар на дар 

субъектҳо ё ашё, балки  дар муносибатҳои иҷтимоии субъектҳо таҷассум ёфтааст. 

Агар сармояи моддӣ дар шакли объектҳои гуногуни моддӣ ифода ёбад ва агар 

сармояи инсонӣ дар шакли қобилият, дониш ва малакаи шахс таҷассум гардад, 

пас сармояи иҷтимоӣ падидаи ғайримоддӣ аст. Он аз сармояи инсонӣ ва моддӣ 

фарқ мекунад. Сармояи иҷтимоӣ наметавонад моликияти субъекти 

истифодабарандаи он бошад. Ҳамин тариқ, пайдоиши сармояи иҷтимоӣ аз 

пайдоиши сармояи ҷисмонӣ ва инсонӣ ба таври назаррас фарқ мекунад. 

Сониян, сармояи иҷтимоӣ як намуди сармояе мебошад, ки барои нигоҳ 

доштани мавҷудияти худ ва нигоҳ доштани самаранокии худ сармоягузории 

мувофиқро талаб мекунад. Аммо, чен кардани сатҳ ва ҳаҷми сармоягузорӣ хеле 

мушкил аст. Бо вуҷуди ин, маълум аст, ки барои такрористеҳсолкунии он 

шароити муайян заруранд: дастгирии низоми маориф (аз ҷумла, аз ҳисоби давлат), 

фароҳам овардани имкониятҳои васеъ барои ташаббусҳои ҷамъиятӣ, 

худтанзимкунӣ дар тиҷорат, дар ҳаёти ҳаррӯзаи шаҳрвандон. 

Сеюм, сармояи иҷтимоӣ, неъмати ҷамъиятӣ буда, арзиши он дар ҷараёни 

истифодаи он меафзояд. Сармояи иҷтимоӣ муносибатҳои пойдорро ба вуҷуд 

меорад ва боварие, ки ҳангоми ташаккули онҳо ба вуҷуд меояд, дар навбати худ 

муносибати неки мутақобиларо ба вуҷуд меорад, ки боиси эҷоди арзишҳои 

муштарак мегардад. 

Чаҳорум, дар муносибатҳои иҷтимоӣ зоҳир шудани сармояи иҷтимоӣ 

сохтори робитаҳоро инъикос мекунад ва метавонад дар таҳлили сохтори 

иҷтимоии ҷомеа муфид бошад. Шомил шудан ба шабакаи муайяни муносибатҳо 

дар сатҳи муайяни иҷтимоӣ(инфиродӣ ё коллективӣ)  ба одамон имкон медиҳад, 

ки захираҳои ин шабакаро барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ истифода баранд. 

Пеш аз ҳама, ин қобилияти мубодилаи иттилоот, дастрасӣ ба захираҳои 

иттилоотии дигар аъзои шабака мебошад. Он инчунин як навъ саҳмияҳои алоқаи 

иҷтимоӣ мебошад, ки шумо метавонед дар вақти лозимӣ ба онҳо муроҷиат кунед. 

Ин хусусияти функсионалии сармояи иҷтимоӣ мебошад.   
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Ба ғайр аз ин барои арзёбии сармояи иҷтимоӣ дар дилхоҳ ҷомеаи  

мавҷудияти ченаки он зарур аст: “Ченкунии сармояи иҷтимоӣ дар асоси 

кӯшишҳои дар гузашта амалишуда ва анъаноти роиҷ бо ҷанбаи нисбатан 

самараноки дарки назарияи сармояи иҷтимоӣ алоқаманд аст, аммо барои татбиқи 

ин усул муайян кардани он чи зарур аст, ки маҳз чӣ гуна хароҷотро дар дараҷаи 

фардӣ, ҷомеа, умумиятҳои иҷтимоӣ бояд баррасӣ намоем. Мақоми асосиро ҳамин 

тавр дар ҷараёни чунин навовариҳо ҷавҳарияти фарҳангӣ, яъне ҷамъи мероси 

фарҳангии дуру наздик ба дӯши худ доранд, ки дар онҳо ҷузъиёти муҳими 

иҷтимоӣ барои бозтавлиду инкишофи босубот ҷой дорад. Натиҷаи мусбати 

вуруди ҳаргуна навовариҳо аз бисёр ҷиҳат марбут ба ҳасосияти имконоти 

фаҳмпазири ҳамин ҷавҳарият аз сарчашмаи фарҳангии ин навовариҳо аст. Агар 

ҷавҳарияти фарҳангӣ тавонад ҳарчи босуръаттар навовариҳоро ба тӯшаи анъаноти 

фарҳангии худ қабул кунад, инкишофи он дар ҷодаи имрӯзӣ шудан ҳамон қадар 

серҳаракаттар воқеъ хоҳад шуд”.89  

Дар ин сурат марзҳои муайяни анъаноти фарҳангӣ хосияти мутаҳаррик касб 

карда, заминаи таҷдиди мунтазами захираи иттилоотии худро ба даст меоранд. То 

андозае чунин сифати созгорӣ бо замони муосир барои анъанаҳои фарҳангии 

тоҷикон бегона набуда, балки бо шарофати интиқолдиҳандаи фарҳангу тамаддуни 

пешқадам буданаш ба халқу қавмҳои ҳамсояи худ дар тӯли таърихи дурудароз 

тавонист таҷрибаи бойи истилоҳаи фарҳангиро дар ин роҳ пайдо кунад. Аз ин рӯ, 

дар шароитҳои мусоид фарогирию пешбурди навовариҳо дар заминаи фарҳангу 

тамаддуни тоҷикон тавассути муассирсозиҳои анъаноти худию бегона пайваста 

бидуни барҳам задани ягонагию инкишофи пайдарпайи умумияти шуурии мардум 

сурат мегирифт. Зеро дар ин ҷо он чиз ба хубӣ дарк мешавад, ки барои адами 

суботи ягонагию инкишофи пайдарпайи умумияти шуурии мардум воқеъ 

нашудани ҳаргуна навовариҳо, зарур аст, ки онҳо василаи истиҳолаю 

муассирсозиҳо ба анъанаҳои худӣ табдил ёбанду бо ҳамин раҳнамои фаъолияти 

созандагии омма шаванд, то ин, ки шинохти чеҳраи мушаххаси ӯ имконпазир 

гардад. 

 
89 Ҳамон ҷо. саҳ.149-150 
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Яке аз ҷузъҳои муҳими сармояи иҷтимоӣ фарҳанги таҳаммулгароӣ ва 

ваҳдатгароӣ маҳсуб меёбад, ки он ҳама таърихан хоси мардуми фарҳангпарвар ва 

тамаддунсози тоҷик аст. Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар давраи баъдиҷангӣ дар 

Тоҷикистон маҳз эътимод ба назарияи Ваҳдати миллӣ, ки бешубҳа унсури 

калидии сармояи иҷтимоӣ дар ҷомеаи тоҷик аст, ба мардуми мо имкон дод, то 

кишвари худро пурра барқарор созем ва ба ҳайси субъекти мустақили 

муносибатҳои байналмилалӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ворид гардем.  

 Олимони ватанӣ дар ин маврид таъкид мекунад, ки “аз ҷониби Пешвои 

миллат консепсияи Ваҳдати миллӣ пешниҳод шуд, ки барои амалӣ сохтани он 

Эмомалӣ Раҳмон ба нерўи созанда ва тамаддунгарои ҷомеаи тоҷик такя намуд. 

Пешвои миллат тамоми истеъдоди сиёсии худро баҳри овардани сулҳ ба Ватан 

равона намуд. Қобили зикр аст, ки маҳз дар давраи гузаронидани музокироти 

байни тоҷикон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба ташаккули фарҳанги ваҳдатгароӣ замина гузошт, ки он имрӯз 

унсури ҷудонашавандаи тафаккури сиёсии ҷомеаи тоҷик мебошад”.90 

Мо мутмаинем, маҳз фарҳанги ваҳдатгароӣ, ки омили асосии таъмини 

эътимод дар байни қишрҳои гуногуни ҷомеаи тоҷик аст, ба миллати мо имкон 

дод, ки дар атрофи идеяи Ваҳдати миллӣ муттаҳид гардем ва қувваи созандаи 

ҷомеаамонро баҳри ободкорӣ, созандагӣ ва пешрафти иқтисодӣ, фарҳангӣ ва 

иҷтимоии Тоҷикистон масраф намоем.  

Ваҳдату ягонагии миллиро набояд ҳамчун азбайнравӣ ва баробарсозии 

фарқиятҳо фаҳмид. Ин пеш аз ҳама пайвастшавии монандӣ ва фарқият, умумият 

ва махсусият мебошад, ки ба таҳкими умумият, эътироф гаштани махсусият, ба 

дастоварди ваҳдати фарқиятҳо оварда мерасонад. Муваффақияти ваҳдати миллӣ, 

пеш аз ҳама, аз фароҳам овардани имкониятҳои мусоиди ошкорсозии қобилияту 

истеъдод ба ҳар як фард, имкониятҳои баробари ҳуқуқӣ, баробар истифода бурдан 

аз ҳуқуқу озодиҳо, баробар иҷро намудани уҳдадориҳои ҳуқуқӣ, баробарии ҳама 

дар назди қонун ва имкониятҳои баробари рушди шахсӣ, фароҳам овардани 

 
90 Ҳайдаров Р.Ҷ. Тоҷикистон дар масири таҳкими истиқлоли давлатӣ: ҷанбаи иҷтимоӣ-сиёсӣ. Монография. -

Душанбе: “Шоҳин С”. -2020. -С.88 
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шароитҳои баробар барои амалӣ гардонидани қобилияту истеъдод ва монанди 

инҳо вобастагӣ дорад. Ба андешаи муҳаққиқон “дар марҳилаи ваҳдатсозӣ ва 

ваҳдатофаринӣ, ки амнияти миллӣ таъмин аст, имконоти фарҳангӣ бештар 

мегардад. Ба назар мерасад, ки то соли 2000-ум бар асари ҳаводиси мусибатбори 

ҷанги дохилӣ доираи имконоти фарҳангӣ маҳдуд шуда, як навъ бетафовутию 

беҳавсалагиҳо дар кори фарҳангӣ ва фаъолиятҳои густурдаи маданӣ дар манотиқи 

ҷумҳурӣ дида мешуд. Дар марҳилаи нави баъдиҷангӣ, шурӯъ аз соли 2000-ум 

рушди инфрасохтори фарҳангӣ, бунёди иншоотҳои замонавӣ, тақвият ёфтани 

шууру тафаккури миллӣ ҷараёни имконоти фарҳангиро аз ҳар ҷиҳат таҳкиму 

тақвият бахшид. 

   Бояд тазаккур дод, ки сулҳ ва ваҳдати миллӣ омили асосии  ба вуҷуд 

омадани фазои оромӣ ва имконоти васеи фарҳангӣ ва маърифатӣ ба ҳисоб 

меравад. Маҳз сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки аз қудрати фикрию фарҳангии мардуми 

тоҷик сарчашма мегирад, тавонист пеши роҳи хунрезӣ, нофаҳмӣ, ҷаҳолат, нафрат, 

бадбинӣ, кинаву адоват ва душманиро бигирад ва ақли солимро бар ҷаҳли 

мураккаб пирӯз бигардонад”91. 

Вазъияти таърихие, ки охири асри ХХ ва аввали асри ХХI дар ҷаҳон ба миён 

омадааст, дар назди ҷомеаи тоҷик шароитҳои нави ҳамгироиро пеш гузоштааст. 

Давлатҳои пешрафта ва пешгомони ҷаҳонишавӣ ба марҳилаи иттилоотии рушд 

ворид гардида, иқтисодиёт ва тарзи давлатдории худро ба таври куллӣ ва сифатӣ 

тағйир медиҳанд. Пеш аз ҳама, тағйиротҳои геополитикӣ ва дигаргуниҳо дар 

муносибатҳои байналхалқии пасошӯравӣ, тағйиротҳо дар Аврупои Шарқӣ ва 

Осиёи Миёна хело назаррасанд. Ин ҷо вобастагии бевоситаи байни ваҳдати 

миллии дохили кишвар ва дараҷаи кушода будани ҷомеа барои барқарор 

намудани робитаҳои байналхалқӣ, иштирок дар равандҳои ҳамгироии ҷаҳониро 

махсус қайд намудан лозим аст. Дар баробари ин, ворид шудан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар интихоби мувофиқ ва азхуднамоии ҳамон дастовардҳои тамаддунро, ки 

рушди кишвар, фарҳанг, ҳаёти шоистаи миллатро таҳрику ғанӣ менамоянд, 

 
91  Нурзод Н. Ваҳдати миллӣ ва имконоти фарҳангӣ//https://ravshanfikr.tj/shinokhti-masoili-i-timo-va-sijos/va-dati-mill-

va-imkonoti-far-ang.html 
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масъулияти калонро талаб менамояд. Рушди ҷомеа бояд ба тағйиротҳои 

рӯзафзуни ҷомеа ва талаботҳои равандҳои ҷаҳонишавӣ мувофиқ гардад. 

Таҷрибаҳои таърихӣ низ собит менамояд, ки рушди босуботи ҷомеа ба 

ҳамдигарфаҳмии қувваҳои сиёсию фарҳангӣ ва қишрҳои иҷтимоӣ вобастагии 

калон дорад. Ваҳдати миллӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ бисёр вақт фарқият ва 

муқобилбароии синфиро бозмедорад. 

Дар ҷомеаи анъанавӣ, ки рафтори одамон дар асоси меъёрҳои иҷтимоӣ ва ё 

қоидаҳою намунаҳои ҷиддию аниқи рафтор танзим мешаванд, ба меъёрҳои 

модернизатсионӣ табдил меёбанд. Ин меъёрҳои модернизатсионӣ ва абзорҳои 

танзимкунанда ба интихоби фардӣ, арзишҳо ва хоҳишҳои шахсӣ асос меёбанд. 

Ҳар як давлат барои расидан ба ҷомеаи модернизатсионӣ, ворид шудан ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ ва сохтмони ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд имконияту 

иқтидори кофӣ дорад. Барои эъмори ҷомеаи модернизатсионӣ танҳо монеаҳои 

ҷойдоштаро бартараф намудан лозим аст. Ҳар як давлат метавонад, вобаста ба 

хусусиятҳои таърихӣ ва фарҳанги миллии худ модернизатсия шавад ва ба ҷомеаи 

ҷаҳонӣ наздик гардад. Ин масъала ба модернизатсия намудани паҳлўҳои гуногуни 

ҳаёти иҷтимоии давлати Тоҷикистон низ мувофиқ меояд. 

Саноатикунонӣ ва модернизатсия гўруҳҳои мухталифи аҳолиро муттаҳид 

менамоянд, шаклҳои нави вобастагиҳои байни онҳоро ба вуҷуд меоранд, ки  он 

дар навбати худ, ба ҳамгироии иҷтимоӣ, бартараф намудани бегонашавии миллӣ, 

минтақавӣ ва иҷтимоӣ мусоидат мекунанд. Абзорҳои сотсиализатсия дигаргун 

мегарданд, намунаҳои меъёрҳои рафтори иҷтимоии ба идеологияи гузашта 

мувофиқ батадриҷ ба гӯшаи фаромӯшӣ мераванд ва ба ҷойи он намунаҳои нави 

амали иҷтимоии ба талаботҳои ҷамъиятӣ мувофиқ меоянд. Аммо дар давраи 

таҳаввул (трансформатсия) хоҳу нохоҳ намунаҳо ва абзорҳои наву кўҳнаи 

рафтору зиндагӣ ба ҳам мувофиқ наомада, ба ҳам муқобил мебароянд ва ба 

тартиботу устувории ҷомеа таъсири манфии худро мерасонанд. Бартараф 

намудани ин зиддиятҳо вақт ва кӯшишҳои зиёдро талаб менамояд. Бояд ҳадаф, 

роҳҳо ва абзорҳои рушди ҷомеа равшан нишон дода шаванд ва барои он 

имконияту захираҳо ба инобат гирифта шаванд. 
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 Тоҷикистон бояд дар давраи ҷаҳонишавӣ як давлати рақобатпазир бошад ва 

манфиатҳои геополитикӣ, геофарҳангӣ ва геоиқтисодии худро ҳифз намояд. Дар 

ин самт мо зарур медонем, ки тоҷикон бояд аз анаъанаҳои кўҳнашуда ва 

зараровар даст кашанд. Таҷрибаи ҳаёти тоҷикон нишон медиҳад, ки бисёре аз 

анъанаҳои мо дар натиҷаи хурофотпарастӣ пайдо шуда, ба мантиқи рушди 

муосири миллати мо мувофиқат намекунад.  

Дар ҳақиқат, мардуми мутамаддини тоҷик урфу одатҳо, анъанаҳо ва 

маросиму ҷашнҳои бостонӣ доранд, ки аксари онҳо дар тӯли таърих бидуни аз 

даст додани арзиш ва нақши худ ҳамчун мероси пурарзиши маънавӣ боқӣ 

мондаанд. 

Аҷдодони мо дар ҳама давру замон ба фарҳанг, санъату адабиёти 

миллиамон на танҳо арҷгузорӣ менамуданд ва урфу одатҳои худро ҳифзу эҳтиром 

мекарданд, балки дар давраҳои гуногуни ҳаёташон ба онҳо мундариҷаи нав ва 

хислати инсонпарварона мебахшиданд, беҳтарини онҳо ҳамчун мерос ба мо боқӣ 

монданд. Имрӯз ҳифз ва арҷгузорӣ намудани ин анбори бебаҳо вазифаи ҳар як 

шаҳрванди ватандӯсти кишварамон мебошад. 

Пас аз ба даст овардани истиқлол ва озодӣ, мардуми мо ҳифзи ин мероси 

миллиро яке аз вазифаҳои муҳими худ донистанд ва ба фарҳанги миллӣ, урфу 

одатҳо, анъана ва ҷашну маросими миллӣ умри дубора бахшиданд. Ҳамзамон, як 

қатор идҳои қадима, ба монанди Наврӯз, Меҳргон, Сада ва Тиргон эҳё гардида, ба 

фазои фарҳангии кишвар расман ворид шуданд. 

Бо мақсади таъмини таъсири бештари анъанаҳои фарҳангӣ ва арзишҳои 

миллӣ, таҳкими минбаъдаи пояҳои давлатдории миллӣ соли 2007 бо ташаббуси 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросими Ҷумҳурии Тоҷикистон” қабул карда шуд, ки 

барои ба низом даровардан ва мушаххас намудани тарзи баргузории ҷашну 

маросими миллӣ ва динӣ нақши барҷаста дорад. Дар ин замина, роҳбарияти 

Тоҷикистон истиқлоли давлатиро ҳамчун рамзи озодӣ ва соҳибихтиёрии 

кишварамон ба ҷашни муқаддастарин, сиёсӣ, фарҳангӣ ва тантанаи давлатдории 

миллиамон табдил дод. Бояд тазаккур дод, ки Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
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Раҳмон дар эҳёи анаънаҳои миллӣ, ҳифзи забон ва фарҳанги тоҷик 

корнамоии фавқуллода кардаанд. 

 “Бо ибтикори Пешвои миллат дар даврони Истиқлоли давлатӣ оину 

ҷашнҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие, ки дар давоми асрҳо ягонагии маънавии 

мардумро ҳифз мекарданд, аз қабили Наврӯз, Тиргон, Меҳргон, Сада, Шашмақом, 

Фалак, атласу адрас, чакан ва монанди инҳо эҳё гардиданд. 

 Бо талошҳои пайвастаи муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қисме аз онҳо, аз ҷумла, 

Шашмақом ва Наврӯз ба Феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО ва шаҳри 

қадимаи Саразм ба Феҳристи мероси моддии ташкилоти зикршуда ворид 

гардиданд. Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани мероси таърихиву 

фарҳангии мо аз як тараф эътирофи тоҷикон ҳамчун миллати тамаддунсозу 

фарҳангӣ бошад, аз тарафи дигар натиҷаи босамари талошҳои Пешвои 

миллатанд”.92 

Имрӯз бо қаноатмандӣ қайд кардан мумкин аст, ки қабули Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи танзим анъана  ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”93 дар боло зикргардида ҳамчун яке аз қадамҳои муҳим дар 

самти ҳифзи анъанаҳои миллӣ ба ҳалли бисёр масъалаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа 

мусоидат намуда, баргузории ҷашнҳо, идҳо ва маросимҳоро дар кишвар ба низом 

даровард. 

Бо қабули Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи танзим анъана  ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”94  аз рўи мундариҷа миллӣ ва моҳиятан 

демократӣ ва дунявӣ, қонунгузории муосири кишвар дар самти ташаккули низоми 

ҳуқуқии кишвар, инчунин дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ такони 

нав касб кард. Дар ин санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки барнома ва ҳадаф, арзишҳои 

ахлоқӣ, динӣ, таърихӣ ва фарҳангии мардуми Тоҷикистонро фаро мегирад, тартиб 

 
92 Ҳамон ҷо. саҳ.18. 
93 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”// 
https://mfa.tj/tg/main/view/3960/qonuni-jt-dar-borai-tanzimi-anana-va-jashnu-marosim-dar-jumhurii-tojikiston  

94 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”// 
https://mfa.tj/tg/main/view/3960/qonuni-jt-dar-borai-tanzimi-anana-va-jashnu-marosim-dar-jumhurii-tojikiston 
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ва принсипҳои аксари чорабиниҳо, маросим ва ҷашнҳои мардумӣ ба назар 

гирифта шудаанд.  

Бо гузашти солҳо пас аз қабули ин қонун  танзим маълум шуд, ки ин санади 

ҳуқуқӣ барои ҳифзи арзишҳо ва фарҳанги миллӣ асос гузоштааст, анъанаҳои динӣ 

ва миллиро ба танзим дароварда, анъанаҳо ва ҷашну маросими миллиро мушаххас 

ва дақиқ кард. Аз ҷониби дигар ин қонун таассуб, хурофотпарастӣ, хароҷоти 

нолозим, худнамоишдиҳиро пешгирӣ намуд ва як низом ва тартиби ягонаро дар 

гузаронидани чорабиниҳои миллию оммавӣ роҳандозӣ кард. Дар як муддати 

кўтоҳи таърихӣ ин санади ҳуқуқӣ зарурат ва аҳамияти худро барои ҷомеаи 

Тоҷикистон тасдиқ кард ва дар ҳифзи манфиатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии мардум 

саҳм гузошт. 

Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва решаҳои таърихии онҳо яке аз тадбирҳои 

муҳимтарин ба ҳисоб меравад, ки тавассути он давлатҳои мустақил метавонанд 

худро аз оқибатҳои номатлуб, таҳдидҳо ва чолишҳои манфии раванди 

ҷаҳонишавӣ, аз ҷумла аз таҳмили унсурҳои фарҳангҳо ва эътиқодҳои бегона ҳифз 

кунанд, яъне амнияти фарҳанг ва пешрафти мустақили онҳоро таъмин менамояд. 

Ҳар як фарди тоҷик бояд дар хотир дошта бошад, ки фарҳанг ҳамчун рукни 

муҳим дар самти ташаккули арзишҳои маънавӣ ва такомули нерӯи зеҳниву 

ахлоқии аҳолии кишвар ва пешрафти тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба 

муносибати боэҳтиромонаи интиқолдиҳандагони ин фарҳанг ниёз дорад. Дар 

солҳои Истиқлоли давлатӣ эҳё, ҳифз ва рушди суннатҳои ниёгон, дастраси 

наслҳои оянда гардонидани арзишҳои тозаэҷоди маънавӣ, ташаккули 

инфрасохтори боэътимод ва таъмини рушди бемайлони соҳаи фарҳанг аз 

ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Зеро 

савияи пешрафти ҳар як халқу миллат аз замонҳои қадим то ба имрӯз вобаста ба 

дараҷаи рушди маънавиёт, сиёсату иқтисодиёт ва иҷтимоиёт муайян мегардад, ки 

дар ин миён маънавиёт аҳамияти афзалиятдошта ба худ касб мекунад, зеро он 

нишондиҳандаи асоси шуури ҷамъиятӣ арзёбӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ таҳқиқоти мо нишон медињад, ки рушди иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷомеаи Тоҷикистон бештар аз сабабҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ вобаста аст. Пас аз 
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барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ тарзи муқаррарии иҷтимоии ҳаёти халқи тоҷик 

хароб карда шуд, ки ба ташаккули тафаккури нав ва меъёрҳои рафторӣ таъсир 

расонд. Аммо дар натиҷаи татбиқи ислоҳотҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии 30 

соли ахир ҷомеаи тоҷик тавонист дар атрофи ҳадафҳо ва арзишҳои муштарак 

муттаҳид шавад. Мушкилоти рушди иҷтимоию фарҳангии дар ҷомеаи тоҷик 

мавҷуда бо ноустувории сиёсӣ дар ҷаҳон, рушди буҳрони молиявӣ вобастагӣ 

дорад. Инчунин, ба рушди иҷтимоию фарҳангии Тоҷикистон паҳншавии ақидаҳо 

ва ғояҳои терроризм, идеологияи ифротгароии динӣ таъсир мерасонанд. 

Барои рушди иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи тоҷик дар маҷмуъ, сарфи назар 

аз як қатор мушкилоти мавҷуда, шароити мусоид мавҷуданд. Фаъолшавии фазои 

фарҳангӣ ҳамчунин ба дурнамои рушди сайёҳии фарҳангӣ ва муассисаҳое, ки 

шаклҳои гуногуни фароғатро фароҳам меоранд, алоқаманд аст. Барои ҷомеаи 

муосири тоҷик муҳимтарин арзишҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ беш аз ҳама рушди 

сармояи инсонӣ, аз ҷумла имкони гирифтани таҳсили хуб, пайдо кардани кори 

бонуфуз, доштани оилаи хушбахт, такомули маънавӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонӣ хос 

мебошанд. Ҷаҳонишавӣ бешубҳа ба ивазшавии тамоюлҳои арзишии ҳар як ҷомеа 

таъсири худро мерасонад ва ҷомеаи анъанавии тоҷик ҳам истисно нест. Ин мавзуъ 

таҳлили амиқ металабад, ки дар параграфи оянда сурат хоҳад гирифт. 

 

§ 2.2. Таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии тамоюлҳои арзишӣ дар 

ҷомеаи муосири Тоҷикистон 

Имрӯз яке аз омилҳои асосии рушди ҷомеаи муосир ба сайқал додани 

маҳорати истифодаи муносиб аз имкониятҳои пешниҳоднамояндаи равандҳои 

ҷаҳонишавӣ иртибот дорад ва он ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсоният, хусусан 

сохтори муносибатҳои иҷтимоӣ, майлони арзишӣ таъсири бевоситаи худро 

мерасонад. Худро канор гирифтан ва нодида гирифтани ин равандҳо на танҳо 

барои таъминги рушд, балки суботи ҷомеа низ таъсири манфӣ мерасонад. 

Ҷаҳонишавӣ, инчунин дастраси инсониятро ба манбаъҳои бузурги иттилоотӣ 
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васеътар ва имконоти интихоби арзишҳои навини зиндагиро комилан фарохтар 

намуд. 

 Ба ақидаи муҳаққиқӣ ватанӣ: Хайдаров Р.Дж “раванди ҷаҳонишавӣ кулли 

соҳаҳои фаъолияти инсоният – фарҳанг, сиёсат, иқтисодиёт, экология, 

муносибатҳои байналмилалӣ ва ғайраро фаро гирифт; он бо ҳар ҳол самти нави 

тараққиёти ҷаҳонро мунаввар намуда, тамоюли марказии инкишофро тағйир 

дод”.95 Аз ин рӯ, дарки мушкилоте, ки дар равандҳои ҷаҳонишавӣ ба вуҷуд 

меоянд, вазифаи калидӣ ва махсусан мушкили таҳқиқотии илми муосир ба шумор 

меравад. Ба ақидаи мо, нуқтаи назари он олимоне, ки ҷаҳонишавиро ҳамчун 

эҳтимоли ташаккули ҷаҳони ягона, ҳамбастагӣ ва вобастагӣ таҳқиқ мекунанд, 

мантиқӣ ва одилона аст. Ба ақидаи муҳаққиқон, равандҳои ҷаҳонишавӣ на ҳамчун 

ҳамзистии оддӣ, балки як раванди муттаҳидсозии инсон дар доираи унсурҳои 

гуногун ва мухталифи миллӣ, мазҳабӣ, тамаддунӣ ва дигар ҷузъҳо ба назар 

мерасанд. Ба ибораи дигар, ҷаҳонишавӣ, пеш аз ҳама, ҳамчун раванди ҳамгироии 

башарият дар тамоми соҳаҳои фаъолияти худ, самти ташаккули ҷаҳони ягонаи 

мутақобила ва бо ҳам вобаста амал мекунад, яъне як тамоюли пешрафт дар 

шароити нав мебошад.  

 Аммо на ҳама муҳаққиқон нисбати раванди ҷаҳонишавӣ хушбин мебошанд. 

Ба ақидаи олими рус В. Н. Иванов: “равандҳои ҷаҳонишавӣ дар соҳаи фарҳанг ба 

паҳншавии босуръати фарҳанги оммавӣ дар тамоми ҷаҳон оварда мерасонанд, ки 

ин падида барои сарфи назар кардани арзишҳо ва унсурҳои таъриху фарҳанги 

анъанавӣ ва инчунин забони халқҳо асос мегузорад. Дар айни замон, эҳёи 

худшиносии миллӣ посухи мудофиавии ҷомеа ба таъсири харобиовари равандҳои 

ҷаҳонишавӣ мебошад”.96  

Дар тақвияти суханони муҳаққиқи зикрёфтаи рус ҳаминро тазаккур 

медиҳем, ки эҳё ва тақвияти худшиносии миллӣ, яке аз воситаҳои муҳими маҳфуз 

 
95 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 

дис....док.филос.наук 09.00.11/Р.Дж. Хайдаров .-Душанбе,2007.- с.244 
96 Иванов В.Н. Влияние глобализационных процессов на национальную идентичность на современном этапе. 

Электронный ресурс// Режим доступа: URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34712 [Дата 

обращения: 20.02.2021]. 



94 
 

доштани Истиқлол дар дилхоҳ давлати миллӣ дар давраи ҷаҳонишавӣ маҳсуб 

ёфта, дар Тоҷикистон дар ин самт корҳои назаррасе ба  анҷом расонида шуд. 

Албатта ҷаҳонишавӣ ҳамчун як падидаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба тағйирёбии 

тамоюлҳои арзишии ҷомеаҳои пасошӯравӣ таъсири бевосита дорад. Ҷаҳонишавӣ 

пеш аз ҳама, ба назари мо, як фазои рақобатро дар дилхоҳ соҳаи ҳаёти инсоният - 

фарҳанг, иқтисод, иҷтимоёт, сиёсат ва муносибатҳои байналмилалӣ ба вуҷуд 

меорад ва танҳо он миллат ва ё ҷомеа, ки дорои соҳаҳои гуногуни рақобатпазири 

хоҷагии худро дорад, метавонад соҳибихтиёрӣ ва Истиқлоли давлатии худро дар 

раванди мутазодди ҷаҳонишавӣ ҳифз намояд. Рақобатпазирии ҳар як миллат дар 

даврони ҷаҳонишавӣ, ба назари мо, пеш аз ҳама аз он арзиш ва тамоюлҳои 

арзишӣ, ки таҳкурсии низоми ахлоқ дар ин ё он ҷомеаро ташкил медиҳад, 

вобастагии амиқ дорад. 

 Тамоюлҳои арзишӣ, тағйирёбии онҳо, омилҳои ба онҳо таъсиррасон барои 

бисёр илмҳо - сиёсатшиносӣ, сотсиология, фалсафа, психология ва ғайра 

проблемаи мубрам аст. Ин ба мураккабии худи падида, аҳамияти арзишҳо на 

танҳо дар ҳаёти инфиродӣ, балки дар сатҳи тамоми низоми иҷтимоӣ вобаста аст. 

Тамоюлҳои арзишӣ бо дигар равандҳо ва падидаҳо алоқаманданд ҳастанд ва 

унсури калидӣ дар чунин мафҳумҳо аз қабили тарзи ҳаёт, мавқеъ дар зиндагӣ, 

иқтидори иҷтимоӣ мебошанд. Омӯзиши онҳо дастрасӣ ба фаҳмиши ҳавасмандии 

фаъолияти гурўҳҳои муайяни иҷтимоиро фароҳам меорад ва ба шарҳи 

хусусиятҳои равандҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Дар давраҳои гуногуни 

рушди таърихии ҳар як ҷомеа маҷмӯи хоси тамоюлҳои арзишии он ташаккул 

меёбад, ки низоми он ҳамчун сатҳи олии танзими иҷтимоӣ амал мекунад. 

Тамоюлҳои арзишӣ ҳадафҳои муайянкунандаи ҳаёти инсон ҳастанд ва инъикоси 

падида ва ашё барои ӯ аз ҳама муҳим мебошанд. 

 «Арзишҳо» ба радифи мафҳумҳои маъмултарини пажуҳиши иҷтимоӣ-

фалсафӣ дохил мешавад. Дар илмҳои ҷомеашиносӣ, ин мафҳум аксар вақт ҳамчун 

мафҳуми олӣ барои истинод ба мафҳумҳои дигар истифода мешавад. Дар 

адабиёти илмӣ даҳҳо таърифҳои «арзиш»-ро ёфтан мумкин аст, ки маънои онҳо 

вобаста ба дидгоҳи мушаххаси назариявӣ, ки аз ҷониби муҳаққиқ интихоб 
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шудааст, фарқ мекунад. “Арзиш - унсури фарҳангӣ аст, ки моҳият ва аҳамияташ 

ҳамеша мавриди муҳокимаю баҳсҳои файласуфон, равоншиносон ва 

ҷомеашиносон қарор дорад. Арзишҳо дар рушду такомули инсон нақши муҳим 

доранд ва муносибати ӯро ба олам ва муҳити иҷтимоӣ муайян мекунанд. Арзишҳо 

миёни унсурҳои фарҳангӣ афзалият доранд ва тамоми ҷомеашиносон онҳоро ба 

гурӯҳи «падидаҳои иҷтимоӣ» мансуб дониста, «арзишҳои иҷтимоӣ»-ро ҳамчун 

воҳиди эҷодии рушдёфтаю мутаммаркази ҳар як фарҳанг эътироф менамоянд”.97 

Дар заминаи таҳқиқоти фалсафӣ-иҷтимоӣ ошкор кардани решаҳои 

онтологии шуури арзишӣ муҳим аст, ки то имрӯз як масъалаи бениҳоят 

мураккаби назариявӣ боқӣ мондааст. Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Ҷ. Расулзода 

“дар воқеъ арзишҳо тамоми паҳлўҳои ҳаёти шахсро фаро гирифта метавонанд. 

Ҳамин тавр, арзишҳоро маънои ҳаёт гуфта метавонем, ки тавассути онҳо шахсият 

ҳаёти худро дигаргун месозад ва маънои барои чӣ зиндагӣ карданашро дарк 

мекунад”.98 

Категорияи «арзиш» ҳамеша барои ҷаҳони илмӣ аҳамият дошт, зеро он 

ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги ҳама гуна ҷомеа мебошад. М. Вебер арзишро 

ҳамчун «гузаштани як давраи мушаххаси таърихӣ», ҳамчун «самти таваҷҷуҳи 

хоси давр», ҳамчун категорияи таърихан тағйирёбанда тафсир мекунад.99 

Ҳамин тариқ, «арзиш», дар натиҷаи ба ҳам мувофиқат кардани воқеияти 

беруна бо инсон дар робита бо ниёзу эҳтиёҷоти ӯ ба вуҷуд омада, муносибати 

шахсӣ ва гурўҳиро ба ин воқеият инъикос мекунад. Аз ин рӯ, арзиш на ҳамеша 

ашёст, балки муносибати арзишӣ мебошад. Хусусияти устувори ин муносибат 

метавонад чунин як сифати субъект ва гурўҳро ба мисли «тамоюли арзишӣ» ба 

вуҷуд биоварад, ки он минбаъд дар асоси ташаккули ҳадафҳо ва ангезаи 

фаъолияти фард меистад.  

Тавсифи мукаммали назариявӣ ва таҷрибавии мафҳуми «тамоюлҳои 

арзишӣ»-ро дар асарҳои В.А. Ядов пайдо намудан мумкин аст. Ин муҳаққиқ зери 

 
97 Турахон Т. Тамоюлоти арзишӣ ва ва нақши онҳо дар ташаккули шахсият//Паёми ДМТ №3, 2020. -С.121 
98 Расулзода Ҷ. Тамоилҳои арзишӣ ва ва фарқи гендерии онҳо//Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф №4(32), 2020. 

С.48 
99 Вебер М. Образ общества // Избранное / пер. с нем. — М.: Юрист, 1994. -627с. 
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мафҳуми тамоюлҳои арзишӣ «арзишҳои иҷтимоиеро, ки онҳоро шахс ҳамчун 

ҳадафҳои зиндагӣ ва василаи асосии расидан ба онҳо пайгирӣ мекунад», 

мефаҳмад. В. А. Ядов таъкид мекунад, ки тамоюлҳои арзишӣ сатҳи баландтарини 

силсиламаротиби (иерархия)-и майли инсонро ба дарки муайяни шароити 

зиндагии ӯ ва рафтор дар дарозмуддат ташкил медиҳанд. Тибқи гуфтаи В. А. 

Ядов, маҳз тамоюлҳои арзишӣ меъёрҳои қабули қарорҳои ҳаётан муҳим дар 

ҳолатҳои интихоби ахлоқӣ мебошанд.100 

Дар ҳақиқат, тамоюлҳои арзишӣ ин муносибати нисбатан устувори арзёбии 

шахс ба маҷмӯи неъматҳои моддӣ ва маънавӣ мебошад. Онҳо дар як низом 

муттаҳид карда шудаанд - ин маҷмӯи муайяни муносибати инсон аст, ки вобаста 

ба ҷаҳонбинии ӯ ба ҷаҳон мувофиқи дараҷаи афзалият тақсим карда мешавад ва 

силсиламаротиби (иерархия)-и муайян аз арзишҳои муҳимтар то арзишҳои 

камаҳамиятро ташкил медиҳад. 

 Аз ҷониби муҳаққиқони амрикоӣ В. Томас ва Ф. Знанетский дар солҳои 20-

уми асри ХХ мафҳуми «тамоюлҳои арзишӣ» ҷорӣ карда шуд, ки маънои мақсади 

иҷтимоии шахс (socialattitude), танзими рафтори онро дошт. Дар таҳқиқоти онҳо 

арзиши иҷтимоӣ «унсури объективии фарҳангии ҳаёти иҷтимоӣ»101 ҳисобида 

мешавад ва қоидаҳои рафтори гурўҳи иҷтимоиро муайян мекунад, ки тавассути 

он навъи амалҳои мувофиқро дар байни аъзоёни худ ҳифз, танзим ва паҳн 

мекунад.  

Ба ақидаи олими рус О.Н. Хухарева “зери мафҳуми арзишҳо одатан ғояҳои 

умумӣ, самтҳо, ќолабњои (стереотипҳои) шуури ҷамъиятӣ ва инфиродӣ фаҳмида 

мешаванд, ки ҳамчун меъёрҳои беҳтарин барои арзёбӣ ва майлон амал мекунанд. 

Фардҳо ва гурўҳҳои иҷтимоӣ амалҳои худро дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва шахсӣ бо он 

алоқаманд медонанд... Тамоюлҳои арзишӣ - низоми васеи муносибатҳои 

арзишҳои шахсӣ мебошанд, бинобар ин онҳо ҳамчун муносибати интихобӣ ва 

афзалиятдошта на ба ашё ва падидаҳои алоҳида, балки ба маҷмўи онҳо зоҳир 

 
100 Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е 

расширенное изд. — М.: ЦСПиМ, 2013.-376с. 
101 Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская социологическая мысль. — М., 1994, с. 

344. 
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мешаванд, яъне самти умумии фардро ба намудҳои муайяни арзишҳои иҷтимоӣ 

ифода мекунанд”.102 

  Арзиш метавонад ҳамчун сифати ашё ё њастии идеалӣ муаррифӣ шавад ва 

аз ин рӯ, бинобар сохтори дохилии худи ашё, он метавонад барои инсон аҳамият 

дошта бошад, ниёзҳои ӯро қонеъ кунад. Аз тарафи дигар, агар мо арзишро 

падидаи сирф маънавӣ ҳисоб кунем, пас дар ин ҳолат он ба тамоми «соҳаи инсон» 

тааллуқ дошта, ба як мафҳуми ниҳоят норавшан ва номушаххас табдил меёбад. 

Дуруст аст, ки дар ҳарду ҳолат, арзиш ба эҳтиёҷот пайваст карда мешавад. Аммо 

эҳтиёҷотро омилҳои сершумори воқеияти иҷтимоӣ муайян мекунанд. Албатта, 

тағйирёбии тамоилҳои арзишӣ дар як муддати кӯтоҳ ба вуҷуд омада наметавонад, 

хусусан агар ин ба тамоми гурўҳҳои синнусолӣ дахл дошта бошад. Аз тарафаи 

дигар, тағйироти арзишҳо инчунин метавонад ба тариқи инқилобӣ ба амал ояд, 

аммо инқилобро бояд дар ин ҷо ҳамчун раванди иҷтимоӣ фаҳмид, ки ҷараёни 

инкишофи худ, фосилаи вақти худ, муайянкунандаҳои худ ва ғайраро дорост.  

Арзишҳо, ба ақидаи мо, метавонанд хусусиятҳои нисбатан устувор, умумӣ 

ва силсиламаротибӣ (иерархӣ)-и муташаккилонаи шахс ё гурўҳ бошанд, ки дар 

ҳамкории омилҳои таърихӣ, воқеии иҷтимоӣ ва инфиродӣ ташаккул ёбанд. Маҳз 

арзишҳо сабаб мешаванд, ки рафтори пайравони худро ба сӯи ҳадафҳои мушаххас 

бармеангезанд ва равона мекунанд. Арзишҳои пайравони он ҳамеша зери 

«фишори онтологӣ» вуҷуд доранд. 

Ивазшавии шаклҳои ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодӣ дар дилхоҳ ҷомеа ба 

тағйирёбии тамоюлҳои арзишии он таъсири худро мерасонад. Ин вазъ нақши 

ғояҳо ва амалҳои алтернативии шахсони алоҳида ё тамоми гурўҳҳои иҷтимоиро 

ба таври назаррас афзоиш медиҳад. Муносибати арзишии одамон ба ҳаёти ҳаррӯза 

дар ҳолати буҳрон дар ҷомеа метавонад, ки бевосита ба амалияи иҷтимоӣ дахолат 

намояд.  

Ба ақидаи мо, тамоюлҳои арзишӣ ҳам дар сатҳи шуур ва ҳам тасаввурот 

амал карда, самти талошҳои ирода, таваҷҷуҳ ва зеҳнро муайян мекунанд. Абзори 

 
102 Хухарева О.Н. Динамика ценностных ориентаций россиян в постсоветскую эпоху: потери и приобретения. 

Электронный ресурс//Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ dinamika-tsennostnyh-orientatsiy-rossiyan-

v-postsovetskuyu-epohu-poteri-i-priobreteniya-1 [Дата обращения: 21.02.2021] 
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амал ва рушди тамоюлҳои арзишӣ дар шакли умумитарин бо зарурати ҳалли 

зиддиятҳо ва низоъҳо дар соҳаи ҳавасмандгардонӣ, интихоби орзуҳои шахсият, ки 

дар муборизаи байни вазифа ва хоҳиш, ангезаҳои ахлоқӣ ва тартиби манфиатҷӯӣ 

ифода ёфтаанд, алоқаманд аст. Ҷомеашиносӣ паҳншавии тамоюлҳои арзиш ва 

қувваи таъсири ангезаҳои онҳоро ба шуури омма меомӯзад. Аз ин нуқтаи назар, 

тамоюлҳои арзишӣ барои кор, оила, таҳсилот, фаъолияти иҷтимоӣ ва дигар 

соҳаҳои худидоракунии шахс фарқ карда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки тамоюлҳои арзишӣ худ аз худ вуҷуд надоранд. Онҳо 

ба низом муттаҳид карда мешаванд. Дар баробари ин, донистан муҳим аст, ки 

кадом тамоюлҳои арзишӣ марказӣ, низомсоз ва афзалиятдошта мебошад. Низоми 

тамоюлҳои арзишӣ маҷмўи тамоюлҳои арзишӣ мебошад, ки аз рӯи аҳамияти худ 

мураттаб мегарданд. 

Низоми тамоюлҳои арзишҳои шахсӣ муносибати нисбатан устувор ва ба 

пуррагӣ амалишудаи инсонро ба унсурҳои гуногуни сохтори иҷтимоӣ ва худи 

арзишҳо дар бар мегирад.  Ин низом  унсури муҳими муносибатҳои арзишӣ дар 

ҷомеа мебошанд. 

Тамоюлҳои арзишӣ ва инчунин арзишҳо, бо меъёрҳои рафтор алоқаманд 

мебошанд ва аз ин рӯ низоми арзишӣ-меъёрӣ, яъне маҷмӯа ва вобастагии 

мутақобилаи тамоюлҳои арзишӣ ва меъёрҳоро, ки ба дилхоҳ зуҳуроти ҳаёти 

иҷтимоӣ дахл дорад ва хоси фарҳанги ҷомеаи муайян мебошад, ташкил медиҳанд. 

Нақши тамоюлҳои арзишӣ дар ташаккули шахсият ҳам хеле муҳим арзёбӣ 

мегардад. Ба ақида муҳаққиқон “дар роҳи ташаккули шахсият тамоюлоти арзишӣ 

нақши идоракунандаро бозида, ба ӯ кумак менамоянд, ки мавқеи худро дар 

коллектив ва ҷомеа пайдо намояд. Маҳз нигоҳ доштани арзишҳои инсонӣ, 

худмуайянкунӣ ва худбаҳодиҳӣ ба инсон имконият медиҳанд, ки дар ҳаёт ва 

фаъолияти худ роҳи дурустро интихоб намояд. Бояд қайд кард, ки тамоюлоти 

арзишӣ на танҳо вазъияти айнии инсонро, балки ҳолати ояндаи ӯро ҳам идора 

мекунанд. Яъне, натанҳо меъёрҳои ҳаётӣ, балки мақсад, вазифа ва идеалҳои ӯро 

низ муайян месозанд... Тамоюлоти арзишӣ воситаи асосии ҷаҳонбинӣ ва 

муайянкунандаи муносибати инсон ба ҷомеа ва олами ӯро иҳотакарда мебошанд. 
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Ташаккули шахсият дар асоси арзишҳо аз синни наврасӣ ва ҷавонӣ оғоз меёбад. 

Маҳз дар ҳамин давра балоғат ва мустақилияти инсон шуруъ мегардад ва ӯ дар 

бораи олами беруна дониш пайдо намуда, арзишҳои ҳаётии худро муайян 

месозад”.103 

Асоси шахсиятро тамоюлҳои арзишӣ ташкил медиҳанд, ки ӯ тавассути онҳо 

ҷаҳонро меомӯзад. Ворид шудани субъект ба раванди маърифат инъикоси ин 

тамоюлҳои арзишӣ мебошад. Тибқи гуфтаи Э. Шпрангер, тамоюлҳои арзишии 

шахс маҳсули тамоюлҳои арзиши умумии инсоният мебошанд. Ин бунёди сирф 

маънавӣ мебошад, ки мафҳуми ҷаҳонро барои ҳар як шахс муайян мекунад ва 

қисми ҳосилшудаи рўҳияи умумии инсонӣ мебошад. 

 Дар асоси ин, Э.Шпрангер шаш намуди шахсиятро муайян мекунад: 

1) шахси назариявӣ - арзиши асосии ӯ ҷустуҷӯи ҳақиқат аст; 

2) шахси иқтисодӣ - диққати асосии ӯ ба арзишҳои муфид ва амалӣ дода 

мешавад; 

3) шахси эстетикӣ - барои ӯ услуб ва ҳамоҳангӣ арзиши олӣ ҳисобида 

мешавад, аз ҷониби ӯ воқеияти атроф аз ҷиҳати зебоӣ ё мувофиқат ба ҳолати 

мавҷуда арзёбӣ ва дарк карда мешавад; 

4) шахси иҷтимоӣ - арзиши асосии ӯ  муҳаббат, ҳаракат ба самти муҳаббати 

фарогир, муҳаббат ба тамоми инсоният мебошад; 

5) шахси сиёсӣ - самти асосии арзиши ӯ қудрати шахсӣ, нуфуз, шуҳрат 

мебошад, ки на танҳо дар доираи сиёсат маҳдуд аст; 

6) шахси диндор - самти арзиши ӯ аз ҷустуҷӯи маънои ҳаёт, нерӯи олии 

маънавӣ иборат аст.104 

Арзишҳо меъёри арзёбии ҳам ҳаёти шахс ва ҳам амалҳо ва ҳаракатҳои 

инфиродии ӯ мебошанд; зеро онҳо барои интихоби воситаҳои алтернативии амал, 

барои интихоб ва арзёбии ин алтернативаҳо замина фароҳам меоранд. Ин 

фаъолияти арзёбӣ аз ҷониби шахс на аз нуқтаи назари судмандӣ ё зарурат, балки 

аз нуқтаи назари ғояҳо дар бораи некиву бадӣ, аз нуқтаи назари он бояд амалӣ 

 
103 Турахон Т. Тамоюлоти арзишӣ ва ва нақши онҳо дар ташаккули шахсият//Паёми ДМТ №3, 2020. -С.122-123 
104 Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М., 1982. - С. 55-60 



100 
 

карда шавад. Арзишҳо меъёри арзёбии воқеияти атроф мебошанд: тавассути 

низоми арзишҳо, тамоми иттилооте, ки шахс дарк мекунад ва коркард мекунад, 

назорат ва баҳо дода мешаванд. 

Табодули тамоюлҳои арзишӣ дар давраи тағйирот баъзан ихтилофдор, 

баъзан ғайримуқаррарӣ аст. Тағйирёбии шуури арзишии фардҳо мувофиқи 

мантиқи муайян ва пайваста ба амал меояд. Аммо бояд як омилро ба назар 

гирифт, ки дар сурати афзоиши парокандагии иҷтимоӣ, ташдид ёфтани 

ноустувории қоидаҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ, ки муносибати байни шахсони алоҳида 

ва ҷомеаро танзим мекунанд, аҳамияти арзишҳои анъанавӣ меафзояд ва ба 

ташаккули тамоюлҳои нави арзишӣ монеа эҷод мегардад. Дар ин ҳолат таносуб, 

таркиби арзишҳо дар шуури ҷамъиятӣ, мундариҷаи онҳо тағйир меёбад ва онҳо бо 

мазмуни нав пур мешаванд. Аксар вақт дар зеҳни як шахс арзишҳои мухталиф, 

ҳатто муқобил якҷоя мешаванд. 

Ҷомеашиносон ба тамоюлҳои арзишӣ, пеш аз ҳама, ҳамчун ба омили 

муайянкунандаи танзими ҳамкории иҷтимоӣ таваҷҷуҳ доранд. Дар ин фаҳмиш, 

арзиш ҳамчун унсури таркибии фарҳанг, асоси абзори арзишӣ-меъёрии 

идоракунии иҷтимоии рафтори гурўҳҳо ва ҷомеаҳо пешниҳод карда мешавад. 

Тамоюлҳои арзишӣ ҳамчун амалисозии ҳадафҳои аз ҳама афзалиятнок 

ташаккул меёбанд, ки метавонанд барои як гурўҳи муайяни одамон дар марҳилаи 

муайяни ҳаёташон муҳим бошанд. 

Ба ақидаи олими тоҷик Р. Солиҳҷонов “тамоюлҳои арзишӣ меҳвари шуурро 

ташкил медиҳанд, ки он устувории фард, ҳамбастагии шакли муайяни рафтор ва 

фаъолиятро, ки дар самти эҳтиёҷот ва манфиатҳо ифода ёфтааст, таъмин 

менамояд. Аз ин сабаб, тамоюлҳои арзишӣ муҳимтарин омили танзимкунанда, 

муайянкунандаи ҳавасмандии шахс мебошанд. Мазмуни асосии тамоюлҳои 

арзишӣ, яъне мундариҷаи сиёсӣ, фалсафии (ҷаҳонбинӣ) онро эътиқоди ахлоқии 

шахс, одатҳои амиқ ва доимӣ, принсипҳои ахлоқии рафтор ташкил медиҳанд. Аз 
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ин сабаб, дар ҳама гуна ҷомеа тамоюлҳои арзишии шахс объекти тарбия ва 

таъсири ҳадафдор қарор мегиранд”.105 

Дар ҳақиқат, низоми тамоюлҳои арзишии устувори шахс нишондиҳандаи он 

аст, ки аз фард чиро интизор шудан мумкин аст. Мавқеи иҷтимоӣ-сиёсӣ, олами 

маънавии инсонро метавон аз рӯи он баҳо дод, ки вай саъйи худро ба кадом 

арзишҳо равона мекунад, кадом объектҳо барои ӯ аз ҳама муҳиманд, яъне 

тамоюлҳои арзишӣ ҳамчун нишондиҳандаи ҷамъбастии манфиатҳо, эҳтиёҷот, 

ниёзҳои шахс, мавқеи иҷтимоӣ ва сатҳи рушди маънавӣ баромад мекунанд. 

Вобаста аз хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангии ҷомеа, баъзе арзишҳои 

бартаридошта, низоми арзишҳои ин ҷомеаро ташкил медиҳанд, баъзе арзишҳои 

дигар камтар аҳамият пайдо мекунанд ва дар сатҳҳои поёнии силсиламаротиб 

(иерархия) қарор дода мешаванд. 

Дар илми муосир мафҳуми «тамоюлҳои арзишӣ», аз як тараф, бо меъёрҳои 

арзишии гурўҳ, синф, миллат, низоми иҷтимоӣ, аз тарафи дигар, бо тамоюлҳои 

ангезандаи шахсӣ алоқаманданд. Арзишҳои умумиинсонӣ, озодӣ, виҷдон, 

хушбахтӣ ғояҳои ниҳоии инсонро дар бораи зиндагии шоиста тавсиф мекунанд. 

Силсиламаротиби шахсии арзишҳо ҷуброннопазир ва ба таври ҷиддӣ инфиродӣ 

мебошад. Омезиши маҷмӯи муносибатҳо ва интихоби арзишҳо ба ҳам беохир 

алоқаманд аст. Пайгирии рушди иҷтимоии шахс тавассути ҷараёни инкишофи 

муносибатҳои мушаххас ва хусусии ӯ ба арзишҳои умумиинсонӣ, ки 

дастовардҳои фарҳангро ҷамъ мекунанд, сурат мегирад. 

Ба ақидаи муҳаққиқи тоҷик Т. Турахон “ба арзишҳо ҳаёт, саломатӣ, ишқ, 

оила, кӯдакон, хона, дӯстон, муошират, худамалигардонӣ дар кор, аз кор ҳаловат 

бурдан, некуаҳволии моддӣ, арзишҳои маънавӣ, пешрафти маънавӣ, дин, вақти 

фароғат, шуғли дӯстдошта, хушҳолӣ, худамалигардонии эҷодӣ, худомӯзӣ, мақоми 

иҷтимоӣ ва мавқеъ дар ҷомеа, озодӣ (озодии интихоб, озодии сухан) ва амсоли 

инҳо мансуб буда метавонанд”.106 

 
105 Солихджонов Р. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современного 

Таджикистана// Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2012. № 4 (52). 
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Масалан, дар ҷомеаҳои суннатӣ (анъанавӣ) арзишҳои оиладорӣ метавонанд 

асоси низоми арзишҳоро ташкил диҳанд. Зери маънои ҷомеаи анъанавӣ 

ҷомеашиносон ҷомеаҳои патриархалиро дар назар доранд, ки дар шуури 

ҷамъиятии онҳо арзишҳои динӣ ва оилавӣ нуфузи бештарро касб намуданд, 

масалан дар минтақаҳои ба монанди Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёна. 

Муҳаққиқони тоҷик дар ин  маврид вобаста ба кишвари мо ба хулоса 

омадаанд, ки “дар шароити тағйироти ҷаҳонии иҷтимоиву фарҳангӣ, мушкилоти 

ахлоқ, шуури ахлоқӣ ва арзишҳои ахлоқии шахс мубрам гашта аҳамияти махсус 

пайдо карданд. Ба андешаи мо, ин алоқамандӣ ба он вобаста аст, ки тағйироти 

иҷтимоӣ дар тамоми соҳаҳои ҷомеаи Тоҷикистон ба амал омада истодаанд. Сарфи 

назар аз тамоюлҳои номусоиди муносибатҳои ахлоқӣ, дар раванди бунёди 

давлатдории миллӣ, эҳёи таърих ва фарҳанги миллӣ, халқи тоҷик тавонистааст 

"рукнҳои бунёдӣ"-и арзишҳои маънавӣ ва ахлоқиро нигоҳ дорад”.107 

Дар баробари ин, дар ҷомеаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта - масалан, дар 

кишварҳои ғарбӣ - арзишҳои дигар аҳамияти баланд доранд: озодии фикр ва 

изҳори озоди ақидаи худ, пешравӣ дар мансаб, сарвати моддӣ. Албатта, дар 

низоми арзишии сокинони минтақаҳои гуногун фарқиятҳо мавҷуданд. Он ба 

хусусиятҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеаи мушаххас, инчунин ба дараҷаи 

ҷалб гардидан ба равандҳои ҷаҳонишавии ҳамгироии иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ 

асос ёфтааст. 

Ба ақидаи муҳаққиқ А. Р. Нематов: “падидаҳои муосири сиёсӣ, иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва маънавӣ, ки дар ҷаҳон ба амал меоянд, ба моҳияти дунявии 

давлатҳои Шарқ таҳдид мекунанд ва ба нобуд шудани рамзи миллии онҳо 

мусоидат мекунанд. Аз як тараф, қабули пурраи ғояҳо ва арзишҳои либералии 

Ғарб, ки аксари онҳо бо фарҳанг ва анъанаҳои халқҳои Шарқ мухолифат доранд, 

метавонад боиси вайрон шудани пояҳои давлатдории дунявӣ гардад. Аз тарафи 

дигар, воридот ва ҷорӣ намудани арзишҳо ва ғояҳои барои мардуми тоҷик аз 

Шарқ бегона, инчунин тамоюли қавӣ ба исломигароии ҷомеа мавҷуд аст. Имрӯз, 

 
107 Устобоева Д.М. Особенности механизма регуляции морали в условиях глобализации социокультурных 

ценностей//Актуальные вопросы в науке и практике. Сборник статей по материалам VI международной научно-

практической конференции. В 4-х частях. 2018. С. 113. 
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мардуми тоҷик, ки дорои фарҳанги бой ва таърихи бостонӣ ҳастанд, ба ҷуз бунёди 

ҳаёти давлатию ҳуқуқӣ дар асоси арзишҳои фарҳангии худ, ки асос ба ҳифзи 

пояҳои дунявии давлатдорӣ ва ҳувияти миллии худ мегузорад, роҳи дигаре 

надорад”.108 

Дар ҷамъияти анъанавии тоҷикон анъанаҳои таърихӣ ҳукмфармо мебошанд, 

ки таърихи ҳазорсолаҳо доранд. Ҳифзи анъанаҳо дар ин гуна ҷомеа арзиши 

баландтар аз рушд ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи профессор Н. Н. Содиқова: 

“таърихан, тамоюлҳои арзишии мо дар асоси устураҳои қадимаи мо, ки бо 

таърихи муқаддаси муборизаи умумиинсонии некӣ ва бадӣ алоқаманд аст, 

инкишоф ёфтанд”.109 

Тартиби иҷтимоӣ як  силсиламаротиби қатъии синфӣ, мавҷудияти ҷамоаҳои 

устувори иҷтимоӣ, тарзи хоси танзими ҳаёти ҷомеа мебошад, ки ба урфу одатҳо 

асос ёфтааст. Аз ин рӯ, мардуми мо ҳамеша мекӯшанд, ки асосҳои иҷтимоию 

фарҳангии ҳаёти ҷомеаро бетағйир нигоҳ доранд. Ҷамъияти анъанавӣ, сарфи назар 

аз он ки пӯшида ва ҷудогузорӣ аз муҳити беруна аст, як низоми кушодаест, ки бо 

муҳити беруна мубодилаи иттилоот мекунад. Дар шароити ҷаҳонишавӣ 

ҳамкориҳои динамикӣ бо муҳити атроф меафзоянд ва барои рушди чунин 

ҷомеаҳо имконият фароҳам меоранд. 

Бо гирифтани истиқлолияти давлатӣ ќишри зеҳнӣ ва сиёсии мамлакати мо 

мекӯшад, ки бо тамаркуз ба кишварҳои муосир, ҷомеаи Тоҷикистонро ба сатҳи 

нави баландтари рушд бароранд.  

Бешуба, ҷаҳонишавӣ падидаест, ки ҷаҳонро якранг мекунад. Шумораи 

бештари одамон ба Интернет дастрасӣ пайдо мекунанд, аудиторияи шабакаҳои 

иҷтимоӣ ба таври фавқулодда меафзояд, фарҳангҳои миллӣ ва гуногун бештар 

зери таъсири арзишҳои ягонаи ҷомеаи муосир қарор мегиранд. Дар Аврупо, 

Амрикои Шимолӣ ва дигар минтақаҳои хеле тараққикардаи ҷаҳон чунин равандҳо 
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аз ҳама фаъолтаранд. Аммо, таъсири онҳо аллакай дар ҷомеаҳои анъанавии 

камтар рушдёфта низ мушоҳида мешавад.  

Дар ҳақиқат ҷаҳонишавӣ таъсири худро ҳам ба давлатҳо ки дар сатҳи 

гуногуни рушд қарор доранд ва ҳам ба ҳар як миллат, гурўҳи иҷтимоӣ ва фарди 

мушаххас   таъсиррасон аст. Ба ақидаи олимон: “раванди ҷаҳонишавӣ ба тамоми 

соҳаҳои сиёсат, иқтисод, ҳуқуқ, техника ва технология таъсир мерасонад. 

Робитаҳои иҷтимоӣ мураккабтар мешаванд, мушкилоти ҳаёти на танҳо ҷомеа, 

балки шахсони алоҳида низ ба миён меоянд, ки одатан ҷаҳонӣ мешаванд. Азбаски 

ин раванд ба ташаккули эҳтиёҷот ва тамоюлҳои арзишии инсон, пайдоиши 

намудҳои нави иттилоот таъсир мерасонад, он ба нишондиҳандаи сатҳи рушди 

тамаддуни муосир мубаддал мегардад”.110 

Вуруди ҷомеаҳои муосир ба марҳилаи сохтори иҷтимоии ҷаҳонӣ маънои 

нисбият касб намудани арзишҳои олии маънавиро дорад. Равандҳое, ки ба чунин 

ҳолат оварда расониданд, рушди истеҳсоли мол ва муносибатҳои бозорӣ буданд. 

Дар ин қарина пайваста коҳиш ёфтани нақши арзишҳои маънавӣ ва баъдан 

афзоиши нақши арзишҳои моддӣ ба назар мерасад. Ҷаҳонишавӣ ҳамчун намунаи 

сохтори иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст, ки дар он идеали озодӣ, ки бо имконияти ба 

даст овардани некӯаҳволии моддӣ иртиботи ногусастанӣ дорад, ҳадафи асосӣ 

мегардад. Аслан ҷаҳонишавӣ ҳамчун имконот барои баланд бардоштани 

некуаҳволии қишрҳои гуногуни ҷомеаҳои муосир муаррифӣ гардида буд. Он ба 

давлатҳои рушдёбанда  имконоти васеъи иқтисодӣ бояд фароҳам меовард ва онҳо 

ба сатҳи нави рушд равона менамуд. Яъне онҳо бо воситаи дастрасӣ ба 

технологияиҳои муосир ва татбиқи донишҳои нав бояд иқтисоду иҷтимоиёти худ 

ва ҳамзамон фарҳанги худро ба сатҳи олитари рушд мебаровардан ва аз истифода 

ва коркарди саноати захираҳои моддӣ ва табии худ, боз ҳам ғанитар мегаштанд. 

“Кӯшиши пайваста барои афзоиши фоида, афзоиши минбаъдаи нақши захираҳои 
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transformatsiyu-informatsionnogo-obschestva [Дата обращения: 20.02.2021]. 
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моддӣ тасвиби намунаи нави ҷомеаи озодро бо номи «ҷаҳонишавӣ» ҳавасманд 

мекунад”.111 

Ба назари мо, ҷаҳонишавӣ ҳамчун як падидаи мутазод ба паҳншавии 

падидаи нисбияти арзишҳо мусоидат намуда, ғояи «одами иқтисодӣ»-ро ҷорӣ 

мекунад ва принсипи “иқтисодиётмеҳварӣ” (“economic centrism”) татбиқ карда 

мешавад. Дар навбати худ, тамоюли иқтисодии инсон метавонад раванди аз байн 

рафтани идеалҳоро) эҷод намояд. Манфиатҳои иқтисодӣ ба фарҳанги оммавӣ 

паҳн шуда, боиси суст шудани функсияҳои он дар раванди ташаккули арзишҳои 

олии маънавӣ мегарданд. Дар натиҷа, аз як тараф арзишҳои олии маънавӣ 

эътибори умумиро аз даст медиҳанд ва аз тарафи дигар арзишҳои паҳншудаи 

ҷаҳонишавӣ наметавонанд ҳамчун ҷаҳонбинии универсалӣ амал кунанд. Ин ҳолат 

албатта боиси пайдоиши ихтилоф дар шуури фард, гурўҳ, ҷомеа шуда метавонад. 

Ба ақидаи Д. М. Устобоева “Дар ҷомеаҳои пасошӯравӣ, хосса дар ҷомеаи 

Тоҷикистон, боз омили дигаре ҷой дорад, ки он низ яке аз иллати косташавии 

баъзе унсурҳои ахлоқ маҳсуб меёбад. Дар ин ҷо сухан ба андозае аз бегонашавии 

миллати тоҷик аз фарҳанг, забону адабиёт, анъанот ва расму ойинҳои миллӣ 

меравад. Пас аз шикасти низоми давлати шӯравӣ, арзишҳои маънавие, ки зери 

фишори мафкураи коммунистӣ ба дӯши миллати тоҷик бор карда шуда буданд, 

босуръат аз байн рафтанд. Зиёда аз ин, ниҳодҳои иҷтимоие, ки фаъолияташон 

баҳри тарбияи ахлоқи шоиста равона буданд, ҳамчун унсури ҷамъияти 

сотсиалистӣ фаъолияти хешро қатъ намуданд. Дар натиҷа, фишангҳои назорати 

иҷтимоӣ ба ҳолати нестӣ расид. Ҷомеа, ки ба ҳолати бесарусомонӣ гирифтор 

шуда буд, дар фазои ҳаёти маънавӣ арзишҳои барои фарҳанги суннатии тоҷик 

бегона, ба мисли молу чизпарастӣ, сарватмандӣ, беҳурматӣ, беҳаёгӣ, маҳалгароӣ, 

дуздию ғоратгарӣ, ақидаҳои динӣ-экстремистӣ паҳн гаштанд”.112 

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлоли давлатӣ 

Тоҷикистон ба роҳи намунаи дунявӣ ва демократии навсозии ҷомеа даромад. Дар 
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он давр назди кишвар масъалаи интихоби роҳи рушд ва таҳкими давлатдории 

миллӣ меистод. Вобаста ба ин ҳолат бояд тазаккур дод, ки холигии иттилоотӣ ва 

идеологӣ дар тӯли ҳафтод сол ҳукмронии шӯравӣ имкон надод, ки тамоми 

ченакҳои тағйироти иҷтимоӣ ва давлатӣ пурра фаро гирифта шаванд. Давраи 

истиқлоли кишварҳои пасошӯравӣ бо эҳёи миллӣ ва барқарорсозии меъёрҳои 

анъанавии ахлоқ, фарҳанг, дин ва арзишҳо оғоз ёфт. Барои Тоҷикистон солҳои 

аввали истиқлол бо оғози муноқишаи байни тоҷикон як қатор масъалаҳо ба миён 

омаданд, ки ба ояндаи давлатдории тоҷикон таъсир расониданд ва ба ин 

истиқлоли давлатӣ таҳдид карданд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон дод, ки танҳо як 

намунаи рушди дунявӣ ва миллӣ имкон дод, ки давлатдорӣ ҳифз ва таҳким ёбад. 

Тоҷикистон ҳам  пайваста кўшиш ба харљ медиҳад, то ин ки  давлатдории 

миллии дунявии худро таҳким диҳад ва “имрӯз мақсади ягонаи халқи тоҷик 

бунёди ҷомеаи демократӣ ва барпо намудани давлати ҳуқуқбунёди дунявӣ 

мебошад. Барпо намудани давлати ҳуқуқбунёди дунявӣ имкон медиҳад, ки дар 

ҳудуди он ҳар як шаҳрванд нафаси озод кашида тавонад, баробарҳуқуқии ҳар як 

узви ҷамъият, озодии ҳақиқии виҷдон, сухан таъмин бошад, барои баландшавии 

дараҷаи зисту зиндагии мардум шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад”.113 

Барои Тоҷикистон ғояи марказии рушди давлат дар баробари демократия, 

воҳидият, иҷтимоӣ ва волоияти қонун принсипи давлати дунявӣ ва ҷомеа буд, ки 

раванди сиёсии кишварро устувор ва пешгӯишаванда сохт. Ҳама меъёрҳои ахлоқ 

ва арзишҳои ҷомеаи Тоҷикистон, аз ҷумла нақши дин дар ҷомеа ба назар гирифта 

шуданд. 

Таҳлили рушди конститутсионии ҷомеаи Тоҷикистон ва фарҳанги сиёсии он 

нишон медиҳад, ки ҷомеаи мо дар раванди тағйирёбии амиқ майл ба сӯи 

эътидолгароӣ ва прагматизмро кардааст. Таҷрибаи мо барои ҳамсоякишварҳо, ки 

роҳи бунёди ҷомеаи дунявӣ ва демократиро интихоб кардаанд, як намунаи хеле 

муҳими иҷтимоӣ ва сиёсӣ гардид. 

 
113 Ҳайдаров Р.Ҷ. Тоҷикистон дар масири таҳкими истиқлоли давлатӣ: ҷанбаи иҷтимоӣ-сиёсӣ. Монография. -

Душанбе: “Шоҳин С ”, 2020. -76 с. 
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 Аз ин рӯ, мо бояд ба муваффақиятҳое, ки дар шароити истиқлол ба даст 

оварда шудаанд, баҳои сазовор диҳем ва барои таҳкими дастовардҳо, арзишҳо, 

меъёрҳои ахлоқӣ ва сифатҳои нави шаҳрванди давлати соҳибистиқлол ҳама  

тадбирҳоро андешем.  

Мо мутмаинем, ки анъанаҳо ва арзишҳои дунявӣ асоси устувории ҳама гуна 

ҷомеаи муосир мебошанд. Имрӯзҳо на режимҳои атеистӣ ва на давлатҳои 

теократӣ манфиатҳои ҷамъиятҳои рӯ ба тараққӣ дар давраи гузаришро ба эътидол 

овардан наметавонанд. Аз ин ҷост, ки ин мавзуъ маҳз дар раванди навсозии 

ҷомеа, алахусус дар шароити Тоҷикистон мубрам боқӣ мемонад. 

Раванди навсозии Тоҷикистони муосир дорои як қатор хусусиятҳое 

мебошад, ки аз дигаргуниҳои шабеҳи иҷтимоию сиёсии гузашта фарқ мекунанд. 

Пеш аз ҳама, ин бо он асоснок аст, ки маҳз дар ҳамин вақт кишвари мо ба як 

субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ табдил ёфт ва  давлати миллӣ 

бунёд мекунад. 

Тайи 30 сол аст, ки ҷомеаи Тоҷикистон дар шароити Истиқлол ва 

соҳибихтиёрии давлатӣ фаъолият мекунад. Тағйироти иҷтимоӣ ва маънавӣ, ки 

ҳоло дар ҷомеаҳои анъанавӣ таҳти таъсири раванди ҷаҳонишавӣ ба амал омада 

истодаанд, гуногунҷабҳа мебошанд ва дарки илмиро талаб мекунанд. Пеш аз 

ҳама, чӣ тавре ки таҷрибаи иҷтимоӣ нишон медиҳад, дар давраи гузариш чунин 

ҷамъиятҳо (ба мисли ҷомеаи муосири тоҷик) бинобар ҷаҳонбинии анъанавӣ 

доштан, ки дар асоси арзишҳои сирф миллӣ асос ёфтааст, саривақт аз 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қолибҳои дар тӯли асрҳо ташаккулёфта ҷудо шуда 

наметавонанд: аз як тараф фарҳанги нави меҳнат, фарҳанги истифодаи 

дастовардҳои технологӣ-коммуникатсионӣ, фарҳанги нави савдо дар фазои 

маҷозӣ, ки ба кишвари мо аз ҷомеаҳои модерни Ғарб интиқол дода мешаванд ва 

қисми зиёде аз шаҳрвандони мо ин навгониҳоро қабул дорад, аз тарафи дигар 

хурофотпарастӣ, таассубгароӣ, тундгароии динӣ, ки дар афкори баъзе аз қишрҳои 

иҷтимоӣ дида мешавад ва онҳоро сӯи фақр, бесаводӣ, ҷаҳолат равона месозад. 

Масалан, мо ин гуна падидаро дар амали пайравони идеологияи ифротгароии 

динӣ-сиёсӣ, ки арзишҳои ҷоҳилона ва фарсудаи диниро дар ҷомеаи муосир эҳё 
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кардан мехоҳанд, бараъло мушоҳида мекунем ва дида истодаем, ки ҳатто ин 

идеология баъзе ашхоси ҷомеаи моро ба амалҳои тахрибкорона ба зидди арзиши 

олии ҳар як инсон - миллату Ватани худ  роҳандозӣ мекунад.  

Ҷомеашиносони тоҷик  барҳақ қайд менамоянд, ки “Истиқлол ба 

тоҷикистониён барои сохтани аввалин давлати дунявии миллӣ шароити воқеӣ 

фароҳам овард ва дурнамои имрӯзу ояндаи миллат ва рушди кишвари азизамонро 

дар самти ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ муайян намуд. Мутаассифона, 

бояд тазаккур дод, ки дар ҷомеаи тоҷик, на ҳама ҷонибдори он буданд, ки 

соҳибихтиёрии кишвар пойдор бимонад. Як гурўҳи хурди ифротгароёни динӣ дар 

Тоҷикистон бо дастури хоҷагони хориҷии худ кӯшиш менамуданд, ки миллати 

тоҷикро аз давлати миллии дунявӣ маҳрум кунанд”.114 

Дар ҳақиқат, имрӯз мо шоҳиди он ҳастем, ки як гурўҳи муайяни сокинони 

кишвари мо аз арзишҳои ватандорӣ, худогоҳиву худшиносӣ дур монадаанд. 

Сабаби ин аз таъсири ақидаҳои бегона, ки ба миллати тоҷик ягон таалуқ надоранд 

ва ба шуури ҷавонони мо таъсири манфӣ мерасонанд, сарчашма мегирад. Зери 

таъсири равияҳои ифротгароии динӣ мондани баъзе гурўҳҳои ҷавонон боиси 

ташвиши ҷомеа гардидааст. Аз ин лиҳоз, густариши пайвастаи худогоҳиву 

худшиносӣ, таблиғи аҳамияти ваҳдати миллӣ, эҳтиром ба ҳамдигар, ба рамзҳои 

давлатӣ, забон ва фарҳанги миллӣ, риояи дақиқи қонунҳои ҷумҳурӣ дар шуури 

наврасону ҷавонон бояд яке аз самтҳои муҳимтарини амалкарди давлат, падару 

модар, муассисаҳои таълиму тарбия бошанд. Ҷавонони имрӯза фарзандони 

истиқлолият мебошанд ва ба сифати нерӯи бузурги созанда ва бунёдкор баромад 

мекунанд. Доимо таъкид  мегардад, ки давлат дар симои ҷавонон татбиқкунандаи 

ояндаи сиёсати давлатиро мебинад. Бинобар ин, ҷавонон бояд аз арзишҳо ва 

дастовардҳои Ваҳдати миллӣ огоҳ бошанд. 

 Дар раванди ташаккули давлатдории миллӣ дар Тоҷикистон, ки баъди ба 

даст овардани соҳибихтиёрии давлатӣ фароҳам шуд, арзишҳое ба миён омаданд, 

ки густариши онҳо ба дурнамои рушди миллӣ иртиботи қавӣ дорад. Эъломи 

 
114 Ҳайдаров Р.Ҷ. Низоъи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон: сабабҳо ва омилҳои асосӣ //Ахбори Институти фалсафа, 

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. 2020. № 3. С. 107. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44051923
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44051923
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44051923&selid=44051940
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бунёди давлати демократӣ ва қабули Конститутсия дар чунин рўҳия 

Тоҷикистонро ба низоми муосири арзишҳои умумиҷаҳонӣ ворид намуд, ки дар 

натиҷа мафҳумҳои «соҳибихтиёрӣ», «демократия», «ҷомеаи шаҳрвандӣ», 

«таҳаммулпазирӣ» ва ғайра дар афкори ҷамъиятӣ ҷой гирифт.  

Анъанаҳои демократия барои мардуми мо бегона нестанд, гузашта аз ин, 

онҳо ба моҳияти ҳаёти он хосанд. Таъмини баробарии шаҳрвандон, кафолати 

ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, алахусус ҳуқуқи таҳсил, эҷодкорӣ, озодии виҷдон ва сухан, 

тандурустӣ, амнияти иҷтимоӣ, моликият ва мерос, ташкили оила, манзил, 

истироҳат заминаи боэътимоди демократикунонии ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи тоҷик 

мебошанд.   

Дар   масири демократикунонии ҷомеа ҳифзи арзишҳо ва   анаъанаҳои 

мардумсолории тоҷикон низ, яке аз самтҳои мубрами фаъолияти сохторҳои 

давлатии   кишвар маҳсуб ёфта, бояд  вобаста ба вазъи ҳассоси  ҷомеаи  имрӯзаи 

ҷаҳонӣ пайваста мукаммал гардонида шавад, яъне “дар давраи ҷаҳонишавӣ 

масъалаи ҳифзи фарҳанги миллӣ низ ба миён меояд. Қобили зикр аст, ки бо 

ибтикори Пешвои миллат ташаккули фарҳанги замони истиқлолият дар заминаи 

фарҳанги ахлоқӣ ва ҳаёти маънавии халқи тоҷик дар рўҳияи сулҳпарварӣ ва 

таҳаммулгароӣ асос ёфта истодааст. Дар муқобили идеяҳои таҳмилшудаи хориҷӣ, 

ки ҳадафашон аз сар задани низои миллӣ ва мазҳабӣ иборат аст, фарҳанги миллии 

мо бо ҷалби қувваҳои фарҳангии дунявӣ ба сӯи ризоият ва ваҳдати миллӣ қадам 

мезанад”.115 

Таҳаммулпазирӣ, ки беҳтарин арзиши иҷтимоии мавриди эътирофи умум 

гашта ва идеали ивазнашаванда аст, ҷавҳари муносибатҳои башардӯстонаро 

ташкил медиҳад. Таҳаммулпазирӣ ба сифати идеяи мақбул ва эътирофгаштаи на 

танҳо равшанфикрони варзида, балки меъёри ахлоқӣ-ҳуқуқии омма арзёбӣ 

мегардад. Таҳаммулпазирӣ ҳамчунин арзиши олии демократия ва яке аз унсурҳои 

асосии ҷомеаи демократӣ аст, ки бе мавҷудияти он дар амал татбиқ намудани 

меъёрҳои ҳуқуқӣ ва амали самараноки ҳуқуқ ҳамчун институти иҷтимоӣ 

 
115 Ҳайдаров Р.Ҷ. Тоҷикистон дар масири таҳкими истиқлоли давлатӣ: ҷанбаи иҷтимоӣ-сиёсӣ. Монография. -
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ғайриимкон аст. Таҳаммулпазирӣ маънои созиш, муросо ва гузашт намудан ба 

андеша ва эътиқоди дигарон, омода будан ба гуфтушунид ва ҳамкориҳои муфиду 

боэҳтиромона, эҳтирому эътирофи ҳуќуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон, 

муносибатҳои инсондӯстона доштан ба намояндагони дин, миллат ва фарҳанги 

ғайрро дорад. Таҳаммулпазирӣ ҳеҷ гоҳ ба маънои созиш, гузашт ва тоқат намудан 

ба ҳама гуна низоми иртиҷоии идеологӣ, беадолатиҳои шахсони алоҳидаи 

мансабдор ва гурўҳҳои иҷтимоӣ, поймол намудани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрвандон, зӯроварии иҷтимоӣ, психологӣ, ҳуқуқӣ ва тахрибкорӣ истифода 

намешавад. 

Ба ақидаи мо, таҳаммулпазирӣ муқобилмаънои ифротгароӣ, хусусан шакли 

динии он ва ҳама гуна ҷудоихоҳӣ буда, мақсад аз тарғиби он эмин нигоҳ доштани 

якпорчагии кишвар ва сохтори конститутсионии давлат аз ғасби зӯроваронаи 

нерўҳои хиёнаткор, бетартибиҳои иҷтимоӣ, пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи 

давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, таъмини ҳамзистии осоиштаи шаҳрвандон, 

эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд маҳсуб мешавад.  

Масъалаи таҳаммулпазирӣ дар давраи гузариш ва тағйирёбии босуръати 

ҷомеа, ноустувории муносибатҳои иҷтимоӣ, шароити номўътадили танзимнамоӣ 

ва назорати ахлоқию ҳуқуқӣ аҳамияти аввалиндараҷа пайдо менамояд. 

Таҳаммулпазирии омма дар марҳилаи дигаргуншавии ҷомеаи Тоҷикистон, муайян 

намудани сиёсати иҷтимоии давлат, таъмини зиндагии осоиштаи аҳолӣ, аз байн 

бурдани рўҳияи ифротгароии динии табақаҳои гуногуни аҳолӣ (махсусан, 

ҷавонон) заминаи бунёдӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо ворид шудани Тољикистон дар роҳи истиқлол ҷараёни тағйиротҳо 

моҳияти сифатан нав пайдо намуда, онҳо алҳол дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо суръати 

баланд ҷараён доранд. Ин тағйиротҳо аслан аз табиати ташаккули воқеияти нави 

иҷтимоию сиёсии ҷомеа, ки дар худ зарурати дигаргун сохтани таркиби арзишҳои 

дар заминаи муносибатҳои пештараро доранд, бармеоянд. Чунин зуҳурот табиист, 

зеро бо мурури раванди дарҳам шикастани низоми собиқи ҷамъиятӣ ногузир 

тағйирёбии ниҳодҳои пештараи иҷтимоию сиёсӣ, ки онҳо дар амал муносибатҳои 

ҷамъиятиро меъёргузорӣ ва танзим менамуданд, ба амал меояд.  
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Баробари тағйир ёфтани сохти идораи давлатӣ дар аввали солҳои 90-уми 

қарни гузашта, сохти табақабандии иҷтимоии ҷомеа ва муносибати арзишии 

насли нав нисбати касбу корҳои нав, маълумот ва меҳнат низ тағйир ёфт. 

Арзишҳои насли нав аз арзишҳои пешини бобоён ва падаронашон фарқ мекунанд. 

Насли нав акнун кор ва зиндагии худро таҳти парчами нави арзишҳое месозад, ки 

ба талаботҳои ҳамарӯзаи он ҷавоб мегӯянд.   

Яъне эъмори низоми нави арзишҳо дар ҷомеаи тоҷик имрӯз дар асоси 

омезиши (синтези) арзишҳои миллӣ ва фаромиллӣ сурат мегирад ва он баъзан 

боиси сар задани ихтилоф ҳам шуда метавонад, зеро “маълум аст, ки дар 

Тоҷикистон раванди ташаккули низоми арзишҳо бо давраи таҳкими арзишҳои 

миллӣ  дар шароити рақобати шадид бо арзишҳои барои мо бегона идома дорад. 

Ин падида  бо марҳилаи муосири рушди равандҳои ҷаҳонишавӣ робита дорад”116. 

Масъалаи меҳварӣ дар ин маврид аз он иборат аст, ки чӣ тавр арзишҳои 

навташаккул бо арзишҳои анъанавии тоҷикон бо ҳам созгор меоянд. Инҷо 

масъалаи ҳифзи ҳувияти миллӣ дар фаъолияти давлат ва ҷомеа ба вуҷуд меояд. 

“Дар асоси ин, бояд ба он диққат дод, ки агар давлатҳои миллӣ дар марҳилаи 

ҳозираи рушд барои ҳифзи худшиносии миллӣ талош накунанд, таҳдид ба 

манфиатҳои давлатӣ ва миллӣ меафзояд”117. 

Албатта, ҳар як миллат дар раванди рушди таърихии худ фарҳанги худро 

эҷод мекунад, урфу одатҳо ва маросимро парвариш медиҳад. Ин анъанаҳо 

метавонанд гуногун бошанд. Ҷаҳонишавӣ ба ҳамаи фарҳангҳои миллии 

рақобатнопазир таҳдид мекунад ва онҳо бояд ҳифз карда шаванд. Аммо мо бояд 

арзишҳои умумиинсониро низ ба инобат гирем ва он урфу одатҳои миллиро 

дастгирӣ ва парвариш намоем, ки ба арзишҳои умумиинсонӣ мухолифат 

намекунанд. 

Фарҳанги тоҷик як падидаи доимо такмилёбанда ва ягонаи иҷтимоӣ-

фарҳангӣ аст, на як низоми шахшудаи доимӣ ё маҷмӯи арзишҳо. Аз ин рӯ, он 

метавонад худро аз унсурҳои кўҳнашудаи нолозим, ки ҳатто аз давраи ғуломдорӣ 
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ва феодализм ба мо мерос мондаанд, раҳо кунад. Дар бисёр фарҳангҳои ҷаҳонӣ 

чунин “анъанаҳо” вуҷуд доштанд ва ҳастанд: онҳое, ки тавонистанд онро пушти 

сар кунанд, ба пешрафти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ноил гаштанд. 

 Бешубҳа, пурра аз байн рафтани арзиш ва анъанаҳои миллӣ, ки ҷавҳари 

ҳувияти миллиро ташкил медиҳанд, хатаре барои ҳастии миллат мебошад. Он 

метавонад дар натиҷаи интиқоли арзишҳои нав ва ҳамзамон бегона ба вуҷуд ояд. 

Вуруди арзишҳои нави ба ном “ғарбӣ” ё “модерн” метавонад ба тамоюлҳои 

арзишии як қисми муайяни аҳолӣ, хусусан ҷавонон таъсири манфӣ расонад ва 

боиси дарҳам задани рабти наслҳо, иртиботи байни қишрҳои гуногуни ҷомеа 

гардад, яъне масалан, ҷавонон ва миёнсолон бо ҳам ба ихтилоф меоянд, ки ин 

падида ба манфиати суботи ҷомеа нест. 

Ба ақидаи мо, ҳувияти миллӣ дар устувории пайванди наслҳо ва ҳифзи 

арзишҳои миллӣ нақши калидӣ дорад. Дар ташаккули давлати дунявии тоҷик 

нақши ҳувияти миллӣ, ки аз асоси фаҳмишҳои аслии миллат иборат аст, 

таъсиргузор мебошад. Моҳияти масъала барои устувории ин ҷомеа дар он ифода 

меёбад, ки худи он ҳамчун муҳаррики ин арзишҳо баромад менамояд.  

Дар ин росто қайд намудан лозим аст, ки ҳувияти миллӣ ҳамчуни маҷмӯи 

ғояҳо, тасаввурот, андешаҳо ва ҳатто интизориҳо оид ба миллати худ ба радифи 

арзишҳои миллӣ  ворид мешавад ва бояд дар даврони муттазоди ҷаҳонишавӣ зери 

ҳифзи давлату ҷомеа қарор гирад, зеро “ҳифзи арзишҳои миллӣ дар шароити 

имрӯзаи афзудани хатарҳои глобалӣ дар ҷаҳон басо муҳим ва зарур буда, омӯхтан 

ва ҳифз намудани онҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд, махсусан насли наврас 

мебошад. Насли наврасро дар рўҳияи одату анъана ва арзишҳои миллии худ 

тарбия бояд намуд, зеро тарбияи миллӣ барои ташаккули тафаккури миллӣ 

замина мегузорад. Арзишҳои миллии халқи тоҷик тамоми раванди педагогиро 

фаро гирифта, пеш аз ҳама, дар мазмуни таълим, тарбия ва инкишофи 

хонандагони ифода меёбанд. Зимни тарбия ва таълим дар насли наврас расидан ба 

қадру қимати арзишҳои миллӣ, ҳимоя намудан аз миллат, таърих ва фарҳанг, 

азизу гиромӣ доштани онҳо ташаккул дода мешавад... Арзишҳои моддӣ, ахлоқӣ ва 

зеҳнию маънавӣ, ки давоми садсолаҳо ба мо омада расидаанд, сарвати бебаҳои 
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давлату миллат мебошанд ва воситаи муҳими тарбияи насли наврас маҳсуб 

меёбанд. Аз ҷониби дигар, арзишҳои миллӣ пайвандгари наслҳо ба ҳисоб рафта, 

ҳамроҳ бо арзишҳои умумибашарӣ миллати тоҷикро ба ҷаҳониён шинос 

менамоянд. Ташаккули ин сифатҳо ба насли наврас имконият медиҳад, ки барои 

манфиатҳои миллат ва ҳифзи арзишҳои миллӣ фаъолият намояд, ватани хешро 

дӯст дорад ва манфиатои онро ҳимоя намуда, дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор 

бошад”.118 

Инсонҳо бо умед зиндагӣ мекунанд, он умеде, ки дар берун аз зеҳн 

намунаи айнӣ ва воқеӣ дошта бошад. Ин зеҳният бо равшан шудани ҳадафҳои 

миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва ҳувияти умумӣ ба даст омада, амалӣ мешавад ва 

инсонҳо ба таври мантиқӣ ва бо таваҷҷуҳ ба сохти ҷомеае, ки дар он зиндагӣ 

мекунанд, ба кору фаъолият мепардозанд ва бо алоқа ба ҷомеа ва ҳамватанони 

худ менигаранд ва ҳифз ва пешрафти ҷомеа барои инсон муқаддас мегардад. 

Ҷомеаи рушдёфта ҷомеаест, ки дар он манфиатҳои миллӣ, ҳувияти миллӣ ва  

ҳадафи ҳаёт интихоб шуда бошад ва ин мафҳумҳо ба кӯмаки фазои мавҷуд 

тадриҷан сайқал ёбанд ва равшантар гарданд. Дар чунин шароит қонунпазирӣ, ки 

пояи ҳифзи арзишҳо ва ормонҳо ба шумор меравад, мақбул афтода ва ҳассосияти 

афродро бармеангезад. 

 Бо итминони комили мо, инсонҳо ба андозаи имконоте, ки фазои фикрии 

ҷомеа, низоми маориф ва илм, фарҳанги сиёсӣ, фарҳанги оиладорӣ ва 

барномарезии умумии ҷомеа дар ихтиёри онҳо мегузорад, ба кашфи истеъдодҳо, 

баланд бардоштани эътимод, тафаккур ва одат ба фикр кардан ва рушд додани 

шахсият ва характери фардии худ мепардозем ва табиист, ки ҷомеаи  аз ин навъ 

инсонҳо ташкил шуда, ҷомеае огоҳтар, дунявигаро ва ватандӯст хоҳад буд. 

  Масъалаҳои муҳими аз лиҳози моҳияти худ дорои арзиши аввалин имрӯз 

дар ҷомеа кам нестанд, аммо иҷро, амалисозӣ ва ҳалли дурусти ҳар яки аз онҳо аз 

мо тақозо менамояд, ки дар нисбати онҳо мавқеъи махсус дошта бошем, зеро 

иҷрои онҳо куллан ба сиёсати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии дар пеш гузоштаи 

 
118 Ризоева Н. Арзишҳои миллӣ ҳамчун заминаи ташаккулёбии ҷаҳонбинии насли наврас. //Паёми Пажуҳишгоҳи 
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ҷомеа пайвастагии ногусастанӣ дорад. Ба қатори яке аз масъалаҳои муҳими 

имрӯзаи ҷомеа, масъалаи ҳамгирошавии насли нав ба сохтори иҷтимоии ҷомеа 

дохил мешавад. Бояд мутазаккир шуд, ки барои суръати босамар доштани ин 

ҷараён нақши бевоситаи оила, мактаб ва муҳити ташаккулёфтаи иҷтимоӣ ва 

тамоюлҳои арзишии ҷомеъа хело калон мебошад. Агар аз ин омилҳои ба ҳам 

пайваст яке мавқеи худро дар ташаккулёбии иҷтимоии шахс суст ва ё аз даст дода 

бошад, он бегуфтугӯ боиси камбудию норасоиҳо ва ҳамчунин ба ноустувор 

гардидани ин пайвастагии ногусастанӣ оварда мерасонад. 

Унсури калидӣ дар пешрафти ҳар як ҷомеа аъзои он ҷомеа ҳастанд, ки бояд 

аз фарҳанг, огоҳӣ ва маҳоратҳои гуногун бархӯрдор бошанд. Дар ниҳоят, бо 

таваҷҷуҳ ба равандҳои ҷаҳонишавӣ дар низоми байналмилалӣ фарқият байни 

кишварҳо маҳз дар сатҳи фарҳанг ва маориф ва тарбияти тахассусии мардуми 

онҳо ифода меёбад. Таҷрибаҳои асрҳои гузаштаи рушду пешрафт муҳаққиқонро 

ба ин натиҷа расондааст, ки рушд дар афзоиши сармоя, технология, сатҳи даромад 

ва содироту саноат хулоса намешавад, балки муҳимтарин пояи рушд мардуми  

фарҳангпарвару тамаддунофар мебошад. Бинобар ин, набояд интизор дошт, ки 

бидуни илмомӯзӣ, таълиму тарбият ва сарфи солҳову вақт барои ислоҳи рафтори 

инсонҳо ва парвариши андешаҳои инноватсионӣ, ҷомеае дигаргун шавад ва дар 

ҷиҳати беҳбуд ва такомул пеш равад. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҳолат таъкид мекунанд, ки “асри ХХI замони 

пешрафти бесобиқаи илм ва техникаву технологияҳои навин мебошад. Дар чунин 

шароит рушди минбаъдаи ҳар кишвар аз дастгирӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ кардани 

дастовардҳои илмӣ вобастагии амиқ дорад. Вобаста ба ин, мо дар Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба сармояи 

инсонӣ диққати аввалиндараҷа додаем. Зеро дар шароити кунунӣ таваҷҷуҳ ба 

нерӯи зеҳнӣ ва сармояи инсонӣ аҳаммияти беш аз пеш пайдо карда, ба 

нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъсири амиқ мерасонад. 

Имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва 

ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. Мо дар 

доираи рушди илмҳои муосир саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи 
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чоруми стратегии мамлакат эълон намудем. Дар ин раванд, мақсад дорем, ки 

истифодаи технологияҳои муосирро дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ 

густариш дода, тафаккури техникии аҳолӣ, дар навбати аввал, ҷавононро тақвият 

бахшем, барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид 

фароҳам оварем”.119 

Ҳамин тариқ, дар раванди таҳқиқот дар ин бахши рисола исбот гардид, ки 

вобаста ба ивазшавии майлони сиёсӣ-иқтисодии ин ё он давлат низоми арзишҳо 

ва тамоюлҳои арзиши он тағйирпазир мебошанд. Таҳти таъсири ҷаҳонишавӣ дар 

ҷомеа тағйирёбии низоми арзишҳо дар ду самти асосӣ сурат мегирад: тақвияти 

аҳамияти арзишҳои қаблан мавҷудбуда; арзёбии арзишҳои анъанавӣ ва таҷдиди 

ҷузъҳои сохтории арзишҳо.  

Ба назари мо ҷаҳонишавӣ ин як воқеъияти таърихӣ ва раванди амалиест ба 

монанди дигар падидаҳои таърихӣ, ки ҷаҳон бояд ин таҷрибаро, ки маҳсули 

натиҷаи фаъолияти инсонҳо мебошад, аз сар гузаронад. Ин раванди таърихиест, 

ки ҳамаи падидаҳо ва арзишҳои фаъоли ҷаҳонро бо ҳам наздик мекунад ва онњоро 

ҷаҳонӣ месозад. 

Арзишҳои умумимиллӣ ва умумидавлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 

ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд афзалтар аз ҳама гуна манфиатҳои сиёсӣ, мазҳабӣ 

ва гурўҳӣ бошанд. Имрӯз барои тоҷикон доштани давлати миллӣ ва дунявӣ 

арзиши олӣ мебошад. Дар давраи ҷаҳонишавӣ зиндагӣ дар чунин давлат бояд дар 

меҳвари тамоюлҳои арзишии ҳар як сокини Тоҷикистон қарор гирад. Арзишҳои 

башардӯстонаи миллию фарҳангии мо аз қабили дӯстию рафоқат, иззату 

эҳтироми падару модар ва калонсолон, меҳнатдӯстиву накӯкорӣ, ҳифзи инсофу 

адолат, дастгирии ятимону муҳтоҷон табиатан ба ғояҳои умумибашарӣ ва 

арзишҳои умумиинсонӣ ҳамоҳанг мебошанд. Бинобар ин, шаҳрвандони кишварро 

зарур аст ки рисолати шаҳрвандии худро ба ҷо оваранд ва кӯшиш намоянд, ки 

арзишҳои миллии худро дар давраи ҷаҳонишавӣ маҳфуз доранд. 
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Донистани таърихи миллат, инчунин дарки маънои рамзии идҳои миллӣ 

барои тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, дарки арзишҳои миллӣ ва ташаккули 

худшиносии миллии тоҷикон дар муҳити наслҳои оянда зарур аст. Ин дар замони 

муосир, вақте ки дар шароити ҷаҳонишавӣ фарҳанги анъанавии моддӣ ва 

маънавии аз ниёгон меросмонда ба таъсири доимии беруна дучор мешавад, 

махсусан муҳим ҳисобида мешавад. Мусаллам аст, ки ҷаҳонишавӣ танҳо бо 

сиёсат ва иқтисод маҳдуд намешавад, балки ба ҳамвор кардани арзишҳои моддӣ 

ва маънавии миллатҳои алоҳида равона шудааст. Маҳз ҳамин чиз омӯхтан ва ҳифз 

кардани урфу одатҳои ниёгонро ба миён меорад. Ҳифзи анъана имкон медиҳад, ки 

онро ба наслҳои оянда интиқол диҳанд. 

Ҳаёти инсон бо дастовардҳои моддӣ ва маънавии гузашта алоқаманд аст. 

Рушди ҷомеа, маориф ва истифодаи мероси гузашта барои ҳар як насл ҳаётан 

зарур аст, аз ин рӯ интиқоли он аз насл ба насл вазифаи ҳар як шахс аст. 

Воқеан, омили муҳим дар раванди бунёди давлатдории миллӣ маҳз эҳсоси 

масъулият дар назди миллат ва кишвар мебошад, ки он нуқтаи аслӣ ва маҳаки 

ваҳдати миллиро ташкил медиҳад. Имрӯз масъалаи иттиҳод ва ваҳдати миллӣ ба 

яке аз арзишҳои муҳими иҷтимоии ҷомеаи мо табдил ёфтааст. Зеро ба тарзи 

бараъло мебинем, ки ҳама дастовардҳои охири кишвари мо ба ваҳдату суботи 

кишвар вобастагӣ доранд ва самараи он мебошанд. Масъалаи ваҳдату ягонагӣ дар 

ҳама арзишҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, аз он ҷумла динӣ ҳам ҷойгоҳи хосро доро 

мебошад.  

Мо мутмаинем, ки ҳар фарди ватандӯсти тоҷик, бояд аз дастовардҳои 

ҷаҳонишавӣ, хусусан дар соҳаи илму техникаи муосир, аз таҷрибаи ҷаҳонии 

пешбурди иқтисодиёту фарҳанг, маорифу тандурустӣ воқиф бошад ва ба 

манфиати давлату миллати хеш фаъолият намояд. 

Миллати куҳанбуёди мо набояд чашмони худро ба пешрафти ҷаҳонӣ, 

дастовардҳои ҷаҳони муосир, болоравии ақли инсон, ҳаракати пайвастаи 

пешравии давлатҳои мутамаддин пӯшонад. Аммо дар якҷоягӣ бо эътирофи 

арзишҳои умумиинсонӣ, мо бояд ба раванди ҷаҳонишавӣ бо симо ва чеҳраи худ 

ворид шавем ва ҳамчун давлати мутамаддини миллӣ роҳи демократии рушдро 
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пеш гирем. Ҳимояи манфиатҳо ва њувияти (менталитети) миллӣ, арзишҳои 

пешрафтаи миллӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, баланд 

бардоштани сатҳи худогоҳӣ вазифаи муқаддаси ҳар як аъзои ҷомеа мебошад. 

Ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои ғайриҳукуматӣ метавонанд 

дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом диҳанд ва бо ин роҳ нуфузи худро дар ҷомеа 

тақвият диҳанд. Тарғиби тарзи ҳаёти солим, беҳтар намудани вазъи таълим ва 

тарбия, мубориза бо зуҳуроти экстремизм, радикализми сиёсӣ ва динӣ, пешгирии 

нашъамандӣ, коррупсия бояд дар маркази диққати ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

бошанд. Зеро ҳама орзуҳо ва ҳамкории мо як ҳадаф доранд - баланд бардоштани 

сатҳи зиндагии мардум ва ободонии Ватан. 

 

§2.3. Ҷомеаи Тоҷикистон ва ҷустуҷӯи навъи миллии инкишофи 

иҷтимоӣ-фарҳангии он дар даврони ҷаҳонишавӣ 

Истиқлоли Тоҷикистон ба давраи авҷи ҷаҳонишавӣ мувофиқ омад. 

Ҷаҳонишавӣ, чунончӣ борҳо таъкид гардид, ин раванди ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ дар 

байни инсоният, ширкатҳо ва ҳукуматҳои миллатҳо ва фарҳангҳои гуногун аст. 

Равандест, ки бо кӯмаки технологияҳои иттилоотӣ ва тавассути тиҷорати 

байналмилалӣ, сармоягузорӣ ва табодули дастовардҳои илмӣ-фарҳангӣ сурат 

мегирад. Ин раванд ба муҳити зист, фарҳанг, низомҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ, рушд ва 

шукуфоии иқтисодӣ ва некӯаҳволии сармояи инсонӣ дар ҷомеаҳои ҷаҳон таъсир 

мерасонад. Мисли ҳар як кишваре, ки таҳаввулоти куллиро аз сар мегузаронад, 

Тоҷикистон низ дар давраи гузариш ба як қатор мушкилот дучор омад, ки боиси 

пайдоиши чунин савол гашт: минбаъд чӣ гуна бояд ҳаёти худро идома диҳем? 

Дар шакли мураккабтар, ин масъала ба мушкилоти гуногунҷабҳаи рушди ояндаи 

мустақил иртибот дошт. 

Барои Тоҷикистони муосир оғози таърихи истиқлол бо пайдоиши як 

мушкили ҷиддӣ - мушкили дарёфти самти стратегии рушди он рост омад. 

Тоҷикистон зери таъсири тамоюлҳои умумиҷаҳонӣ қарор дорад ва фазои ҷаҳони 

рушдёбанда аз кишвари мо талаб мекунад, ки самтҳои рушди давлатро бо  дар 
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назардошти равандҳои геостратегӣ ба таври возеҳ ислоҳ намояд. Доираи амалу 

рафтори Тоҷикистон бояд ба талаботи ҷаҳонишавӣ ва шароиту асосҳои он 

ҷавобгӯ бошад.  

Ҷаҳонишавӣ дар маҷмуъ маънои ҷараёни сегонаи муттаҳидсозии 

хусусиятҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии халқҳо ва давлатҳои 

гуногунро зери таъсири ин раванди ҷаҳонӣ дорад. 

Падидаи ҷаҳонишавӣ, хусусан дар соҳаи тиҷорат ва иқтисод, фарҳанг ва 

илм нав нест. Тӯли ҳазорсолаҳо одамон - ва баъдтар, корпоратсияҳо - дар масофаи 

хеле дур, аз қабили Роҳи абрешими машҳури Осиёи Марказӣ, ки дар асрҳои 

миёна Чин ва Аврупоро бо ҳам мепайвастанд, бо ҳамдигар тиҷорат ва равобит 

доштанд. Дар натиҷаи мубодилаи молу ашё ҳамзамон мубодилаи илму фарҳанг 

байни кишварҳо вусъат гирифта, ба раванди ҷаҳонишавии дастовардҳои илму 

фарҳанг заминаҳоро фароҳам овард.  

Ҷаҳонишавии вобастагии аҳолии  оламро аз ҳамдигар зиёд намуда, аслан 

таърихи куҳан дорад. Зеро  мубодилаи тиҷорати боиси  паҳншавии на танҳо 

ашёву мол балки урфу одат,  таҷрибаҳои зиндагии мардуми  минтақаҳои гуногун  

гардида, яъне “рушди ҷомеа ва воридшавии фарҳанги бегона ба зиндагии мо 

таъсири ҷаҳонишавии ҷомеа аст, ки мавҷи он дунёро фаро гирифтааст. Ин 

ҷараёни айёму замона, ки бо номи глобализатсия ё ҷаҳонишавӣ вирди забонҳост, 

моли имрӯза набуда, таърихи пайдоиши худро дорад, ки аз қарнҳои гузашта 

маншаъ гирифтааст. Глобализатсия ё ҷаҳонишавӣ ҷараёни ҳамгироии иқтисодиёт, 

сиёсат, фарҳанг ва дин буда, дар аввали пайдоиш ба маънии рушди тиҷорат 

фаҳмида мешуд”.120 

Аммо таҳаввулоти сиёсӣ ва технологии даҳсолаҳои охир афзоиши савдои 

фаромарзӣ, сармоягузорӣ ва муҳоҷиратро ба андозае такон доданд, ки аксари 

муҳаққиқон ва мутахассисон ба ин боваранд, ки имрӯз ҷаҳон ба марҳилаи сифатан 

нави рушди иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии худ қадам гузоштааст.  

 
120 Ҷаҳонишавӣ ва арзишҳои миллӣ// URL: http://sadoimardum.tj/far-ang/a-onishav-va-arzish-oi-mill/ [Санаи 

муроҷиат:04.09.2020].Манбаи электронӣ. 
 

http://sadoimardum.tj/far-ang/a-onishav-va-arzish-oi-mill/
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Тӯли ду даҳсолаи охири асри XXI, бисёр ҳукуматҳо низомҳои иқтисодии 

бозори озодро рушд дода, иқтидори истеҳсолии худро ба таври назаррас афзоиш 

доданд ва имкониятҳои бешумори нави тиҷорат ва сармоягузории 

байналмилалиро фароҳам оварданд. Ҳукуматҳои кишварҳои мутараққӣ 

музокироти зиёдеро бораи коҳиш додани монеаҳо дар соҳаи тиҷорат анҷом 

доданд ва созишномаҳои байналмилалӣ оид ба рушди савдои молҳо, хидматҳо ва 

сармоягузорӣ ба имзо расониданд.  

 Яке аз омилҳои асосии ҷаҳонишавӣ технологияҳои коммуникатсионӣ 

мебошад. Пешрафти технологияҳои иттилоотӣ, алалхусус, ҳаёти иқтисодӣ, 

фарҳангӣ ва иҷтимоиро ба куллӣ дигаргун сохтанд. Технологияҳои иттилоотӣ ба 

ҳама намудҳои субъектҳои алоҳидаи иқтисодӣ - истеъмолкунандагон, 

сармоягузорон, соҳибкорон воситаҳои нави пурқиматро барои муайян ва 

пайгирии имкониятҳои иқтисодӣ, аз ҷумла таҳлили оҷил ва огоҳонаи тамоюлҳои 

иқтисодӣ дар саросари ҷаҳон, интиқоли осонтари дороиҳо ва ҳамкорӣ бо 

кишварҳои фароҳам овардаанд.  

Дар ҳақиқат  маҳз  инкишофи  технологияҳои иттилоотӣ-рақамӣ  боиси 

пайдоиши  фазои ягонаи  иттилоотӣ ва маҷозӣ гардида,  ҷаҳонишавиро дар шакли 

ҳозирааш  ба инсоният муаррифӣ намуд. Аз ин рӯ: “падидаи возеҳи муосири 

ҷаҳонишавӣ ба ақидаи баъзе олимон «натиҷаи револютсияи иттилоотӣ-

телекоммуникатсионӣ», ба вуҷуд омадани «тамаддуни нави умумиҷаҳонӣ» ба ҷои 

«ҷаҳони аврупоитабор» маҳсуб меёбад. Зери мафҳуми ҷаҳонишавӣ раванди 

васеъшавӣ ва жарфтаршавии муносибатҳои иҷтимоӣ ва ниҳодҳо дар фазо ва 

замон фаҳмида мешавад. Ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд, ки аксари муносибатҳои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, маданӣ ва сиёсӣ хислати умумиҷаҳонӣ касб намояд. 

Ҷаҳонишавӣ дар худ имкониятҳои бузурги пешрафт ва дар айни замон 

таҳдидҳои ҷиддиро ба ҳаёти башарият омезиш додааст. Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зикр намуд, ки “дар шароити мушаххаси таърихии 

Тоҷикистон раванди ҷаҳонишавӣ ва тамоюлоти ба он пайванд бинобар якчанд 
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омилҳо (...) ба сарнавишти Тоҷикистон ва мардуми тоҷик таъсири дарозмуддати 

манфӣ дошта метавонад.”.121 

  Чи тавре, ки Њайаров Р. Љ. Ќай менамояд: “ҳаёт ва рушди Тоҷикистон дар 

асри XXI аз сиёсати босалоҳияти иттилоотии давлат, аз ҷумла дар соҳаи амнияти 

иттилоотӣ вобаста хоҳад буд. Ин ба соҳаи истифодаи васеъ ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои навтарини иттилоотӣ низ дахл дорад. Ақибнишинӣ дар ин соҳа 

метавонад барои тамоми низоми амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдиди 

мавҷуда гардад”.122  

Таъмини амнияти иттилоотӣ ҷамъоварии маблағ барои самтҳои муҳими 

рушди илмӣ-техникӣ, дастгирии мактабҳои илмии пешрафта, суръат бахшидан ба 

ташаккули нерӯи илмию техникӣ ва боғҳои миллии технологӣ ва татбиқи 

барномаҳои рушди минтақаҳои дорои иқтидори баланди илмӣ ва техникиро талаб 

мекунад. Таъмини амнияти иттилоотӣ инчунин рушди шабакаи иттилооти илмӣ-

техникиро бо дастгирии давлат, ташкили инфрасохтореро талаб мекунад, ки 

натиҷаҳои таҳаввулоти илмӣ ва техникиро бо назардошти ҳифзи моликияти зеҳнӣ 

ба бозор барорад. Тоҷикистон бояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар Интернет 

гурўҳҳои тоҷикзабонро эҷод ва нигоҳ дорад. Зарур аст, ки мундариҷаи 

иттилоотии ҳам оморӣ (статикӣ) ва ҳам мувозинатӣ (динамикӣ) дар бораи 

Тоҷикистон ба забонҳои англисӣ ва русӣ эҷод карда шавад. 

Тарзи зиндагии мо, дастовардҳои фарҳанг, илм, санъати мо бояд дар фазои 

маҷозӣ пахш карда шаванд. Ҳар як шахс, алахусус шаҳрванди хориҷӣ, ки ба 

Тоҷикистон таваҷҷуҳ дорад, бояд дар тамоми шабакаҳои маъруфи иҷтимоии 

Интернет маълумоти пурра ва боэътимод дар бораи кишвари мо дошта бошад. Ин 

қадам ба паҳн нашудани иттилооти ғалат дар бораи мамлакати мо мусоидат 

мекунад ва дар навбати худ монеаи ҳамлаҳои иттилоотии бадхоҳони гуногуни 

кишварамон мегардад 

 
121 Ҷаҳонишавӣ ва муаммоҳои амнияти иттилоотӣ // URL: http://www. hakikati-sugd.tj/index.php/politics/2517-a-

onishav-va-muammo-oi-amniyati-ittiloot [Санаи муроҷиат:04.09.2020]. Манбаи электронӣ. 
 
122 Хайдаров Р.Дж. Влияние глобализации на информационную политику Республики Таджикистан // Известия 

Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАНТ №1, 2021. -С. 113 
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Дарк кардани он, ки рақобатпазирии кишвар ва тарзи ҳаёти ҳар як шахс, 

суръати рушди соҳаҳои иқтисодӣ, савдо, технологӣ ва вазъи низоми ҳамкории 

байни ҷомеаҳои иҷтимоӣ ва шахсони алоҳида имрӯз аз сатҳи техникии ҷомеа 

вобаста аст, ба мо имкон медиҳад, ки пайдоиши зиддиятҳоро дар сатҳи махсуси 

фарҳанг дар ҷомеаи иттилоотии ташаккулёбанда  пешгирӣ намоем. 

Аз як тараф, воситаҳои иртибот (коммуникатсия), ҳамчун як шакли 

муошират ва фаъолият, ки ба рушди ҳадафҳои муайян равона карда шудаанд, 

боқӣ монда ба андозаи зиёд раванди паҳншавии шаклҳои фарҳангиро “танг 

мекунанд” ва ба ҷараёни инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ташаккули шахс таъсир 

мерасонанд. Аз тарафи дигар, рамзҳои берунаи фарҳанги асри ХХ, ба монанди 

телевизион, радио, компютерҳои шахсӣ ва шабакаҳои компютерӣ, пахши 

моҳвораӣ, хатҳои онлайн, Интернет инчунин бофтаи фарҳанг - сохторҳои 

маънавӣ-равонии ҷомеаро ба таври назаррас тағйир медиҳанд. 

Ҷаҳонишавӣ барои аксари кишварҳои ҷаҳон имкониятҳои васеъ фароҳам 

овард ва ба мубодилаи босуръати технология, дастовардҳои илмӣ ва арзишҳои 

фарҳангӣ сабаб гашт. Аммо ба ақидаи Сайидзода З. Ш. “яке аз ҳадафҳои асосии 

ҷаҳонишавӣ ҳуҷуми фарҳангӣ ба кишварҳои заиф ва дар ҳоли рушд ва нуфузи 

фарҳангиву иқтисодӣ бар онҳост, ки боварҳо ва эътиқодҳо ва фарҳангҳои бумиро 

дар бар доранд. Ба ин сабаб аст, ки бисёре аз равшанфикрони ҷаҳон бар ин 

боваранд, ки ҷаҳонишавӣ бо амрикоӣ шудан дар ҳам танида шудааст ва дар ин 

раванд ҳувияти фикриву фарҳангии миллатҳои кӯчак ба хатар меафтад”.123 Бо 

фикри ин муҳаққиқ қисман розӣ шудан мумкин аст, зеро  ҷаҳонишавӣ як навъ 

чолиш ба фарҳанги миллӣ аст ва мо бояд ба он муқовимат нишон диҳем. Яъне, 

агар ҳар як миллат ва ё давлат ба дилхоҳ таҳдидҳои фарҳангии раванди 

ҷаҳоншавӣ мубориза набарад, он албатта метавонад ба фарҳанги миллӣ таъсири 

манфӣ расонад. Ба ақидаи А. Ғ. Холиқов “таърих собит менамояд, ки дар ҳамин 

давраҳо низ халқу миллатҳое, ки ба ин ҳаракатҳо бо дарназардошти манфиатҳои 

дохилию хориҷӣ, сиёсию иқтисодӣ дуруст ҷавоб додаанд, мунтазамии инкишоф, 

 
123 Сайидзода З.Ш. Густариши ахлоқи миллӣ- посух ба пайомадҳои манфии ҷаҳонишавӣ .-Душанбе: ҶДММ 

“Контраст”, 2014. -с.43 
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пайдарҳамии нумӯи фарҳанг, асолат ва ҳувияти фарҳангии хешро нигоҳ доштанд. 

Аммо дар ҳолатҳое, ки халқу қавмиятҳо бидуни муқовимати манфиатовар вориди 

оғӯши маданияти ҷаҳонгирон гардиданд, онҳо худ ва ояндаи насли худро ҳамчун 

қавмият ва ё халқияти муайян ё ба нестӣ додаанд ё ба ҳолати ногувори сиёсӣ ва 

бемарзӣ муддатҳо дар замири кишварҳои бегона мондаанд”.124 

 Ба ҳамин хотир, дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳар як кишвари ҷомеаи ҷаҳонӣ 

ба он водор мешавад, ки навъи инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии 

худро коркард намояд. Тоҷикистон ҳам ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар масири равандҳои ҷаҳонишавӣ қарор дорад. 

 Ҷаҳонишавӣ дар баробари имкониятҳои фаровон инчунин монеаҳои 

зиёдеро барои кишварҳои навистиқлол эҷод менамояд. Зери фишори фарҳанги 

англисзабон, ки бо воситаи Интернет паҳн мегардад, фарҳангҳои миллӣ ва 

унсурҳои он метавонанд аз байн раванд. Ба ҳамин хотир, имрӯз, яъне дар давраи 

ҷаҳоншавӣ, диққати муҳаққиқони тоҷикро доираи васеи масъалаҳо, аз ҷумла 

марбут ба даврасозӣ ва марҳилаҳои таърихии навсозии Ватан, муайян намудан ва 

баррасии хусусиятҳои иҷтимоию фарҳангии аҳолӣ, ҷустуҷӯи ғояи миллӣ, ки 

ҳаётро сафарбар мекунад ва муттаҳид кардани манфиатҳои гуногуни гурўҳҳои 

иҷтимоӣ, арзёбии ҷараёни воқеии марҳилаи муосири навсозӣ ба худ ҷалб 

намудааст.    

 

Ба назари мо ҷаҳонишавӣ пеш аз ҳама ба  интиқоли дастовардҳои фарҳанг, 

вусъат мебахшад ва  фарҳанг як қисми сиёсати хориҷии дилхоҳ кишвари ҷаҳон 

маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ таҳқиқи падидаҳои фарҳангӣ хеле  мубрам мебошад.Зеро 

“дар шароити нави ҷаҳонишавӣ, ки фарҳангҳо ба ҳам омехта, ҳавзаҳои фарҳангӣ 

ба ҳам рӯ ба рӯ мешаванд, шинохти ин фарҳангҳо, донистани осори фарҳангу 

тамаддуни ин халқҳо, забони онҳо бисёр муҳим аст. Агар мо мехоҳем ба 

худшиносии миллӣ бирасем, бояд пеш аз ҳама забони модарии худро аз худ 

кунем, аз унсурҳои фарҳангии худ бохабар шавем, онҳоро ҳангоми суҳбат бо 

 
124 Холиқов А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ.- Душанбе: “ЭР-Граф”,2013.- с.32 
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намояндагони халқҳои дигар муаррифӣ ва таблиғ карда тавонем ва аз тарафи 

дигар, бо таъриху тамаддуни он халқҳо ошноӣ пайдо намоем”.125  

Дар ҳоли ҳозир, дар Тоҷикистон, ба мисоли бисёре аз ҷамъиятҳои транзитӣ, 

раванди эҳёи арзишҳои фарҳангӣ ё худ бозгашт ба асли хеш зоҳир мешавад, ки ба 

анъанаҳои гузашта асос ёфтааст. Аз ҷумла, ин раванд дар чунин намуд, зоҳир эҳёи 

анъанаҳои фарҳанги миллӣ, афзоиши назарраси таваҷҷуҳ ба таърихи миллӣ, 

талош барои барқарор кардани рамзҳои таърихӣ, афзоиши маъруфияти таълим бо 

забони давлатӣ, афзоиши талабот ба услуби миллӣ дар мусиқӣ, адабиёт, санъати 

тасвирӣ, либос ва ғайра мешавад. Ба назари мо, паҳншавии босуръати фарҳанги 

англисзабон дар тамоми ҷаҳон, ки бо воситаҳи бузурги коммуникатсионӣ, дар 

шакли интиқоли мусиқӣ, филмҳо ва видеонаворҳои шабакаҳои иҷтимоии 

Интернет ба амал меояд, яке аз таҳдидҳои давраи ҷаҳонишавӣ ба фарҳангҳои 

миллӣ мебошад.  

Таҷрибаи пешрафти таърихии кишварҳо оид ба раванди навсозӣ 

(модернизатсия) собит месозад, ки татбиқи муваффақи он бештар аз муттаҳид 

сохтани фарҳанг ва њувияти (менталитети) хоси миллӣ бо ѓояњои (идеяи) навсозӣ 

вобастагии амиқ дорад. Дар сиёсати навсозии Тоҷикистон ба фарҳанг ҳамчун 

мероси таърихӣ аҳамияти калон дода мешавад. Ҳифзи мероси фарҳангӣ ва 

таърихӣ яке аз афзалиятҳои асосии давлати ҷавони мост. Ба даст овардани 

Истиқлоли сиёсӣ ба мо имкон фароҳам овард, ки мусоидат ба рушди фарҳанги 

миллӣ, ҳифзу эҳёи мероси маънавии ниёгонамонро таъмин намоем ва дар ҳамин 

замина асолати фарҳангии худро нигоҳ дорем. Бозгӯи равшани самараи ин 

тадбирҳо дастовардҳои воқеан ҳам ифтихормандонаест, ки мо дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаёти фарҳангии мамлакат ба даст овардем. Кушода шудани чандин 

каналҳои нави телевизионию радиоӣ, бо техникаҳои рақамӣ таҷҳизонидани онҳо, 

бунёди бинои нави Китобхонаи миллӣ, баргузории чандин симпозиумҳои 

байналмилалӣ бахшида ба ифтихори чеҳраҳои фарҳангии миллатамон аз 

рӯйдодҳои муҳими ҳаёти фарҳангии кишвар ба шумор мераванд. 

 
125 Раванди ҷаҳонишавӣ ва ҳифзи фарҳангӣ // http://sns.tj/node/174 [Санаи муроҷиат: 04.09.2020]. Манбаи 
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Мавриди қайд аст, ки киностудияи давлатии Тоҷикистон «Тоҷикфилм» 

оҳиста-оҳиста нерӯи дар замони шӯравӣ доштаашро дубора барқарор карда 

истода, ба маркази воқеии фарҳанги синамоӣ табдил меёбад. Мо огоҳем, ки 

роҳбарияти студия якҷоя бо сохторҳои болоӣ, на фақат дар бораи босифат 

истеҳсол кардани филмҳо, на фақат дар бораи нав кардани базаи техникию 

технологии муассиса андеша мекунанд, балки дар бораи тайёр кардани кадрҳои 

нав дар ҳама соҳаҳои кино чораҳои судманд меандешад. Боиси қаноатмандист, ки 

баъзе аз филмҳои мо дар кинофестивалҳои байналмилалӣ иштирок карда, соҳиби 

ҷоиза низ мешаванд. Дар байни нафароне, ки филмҳояшон дар кинофестивалҳо 

иштирок мекунанд, аксарият синамогарони ҷавон дида мешавад. Яъне филмҳои 

мо дар бозори ҷаҳонии филмҳо рақобатпазир шуда истодаанд. Чунин сифатро 

касб кардани кинои Тоҷикистон саҳми Синамобазми байналмилалии “Дидор” низ 

ҳаст, ки барои ҳамкорӣ ва гуфтугӯи санъаткорони Шарқу Ғарб фазои муносиб 

фароҳам меорад ва кишвари моро аз нигоҳи воқеиву инкишофёбанда муаррифӣ 

мекунад. Ин боиси қаноатмандӣ нишондиҳандаи он аст, ки синамои Тоҷикистон 

дар солҳои охир рӯ ба тараққӣ овардааст. 

Рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар аз 

заминаҳои мустаҳками меъёрии ҳуқуқӣ, мукаммалу мушаххас гардонидани 

абзори татбиқи онҳо вобаста аст. Барои таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, 

таъмини суботу оромии ҷомеа, мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ, 

экстремизми динӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, одамфурӯшӣ 

зарур буда, дар баробари ин барои таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва таъмини 

иҷрои ҳадафҳои стратегии давлат, аз ҷумла баромадан аз бунбасти 

коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, истиқлолияти энергетикӣ ва 

саноатикунонии босуръати кишвар мақсад гузошта шудааст. Амалӣ гардидани 

мақсадҳои олии давлат бе таъмини волоияти қонун ва иҷрои бечунучарои он, бе 

мавҷудияти тартиботи ҳуқуқӣ ва фазои орому босуботи ҷомеа ғайриимкон аст. 

Амалан зиёда аз ду даҳсола аст, ки халқи тоҷик давлати нав, давлати демокративу 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ месозад, ки дар он ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон дар мадди 

аввал меистад. Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар асоси таҷрибаи шӯравӣ 
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низоми ягонаи қонунгузориро таъсис диҳад ва заминаи барпо намудани давлати 

демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро дар Тоҷикистон бигзорад. 

 Дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тавассути эътирофу қабул кардан ва 

дар амал татбиқ сохтани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд имконияти 

бунёдгузории сохти усулан нави давлатдорӣ, аз ҷумла давлати иҷтимоӣ фароҳам 

оварда шуд. Дар ин маврид пеш аз ҳама бояд аз қабули Конститутсияи мамлакат, 

баргузории интихоботҳои озоду демократӣ, қабули арзишҳои умумибашарию 

меъёрҳои эътирофгаштаи ҳуқуқҳои инсон, меъёрҳои байналмилалии ҳуқуқу 

озодиҳои инсон ва шаҳрванд, дар сатҳи қонунӣ ва амалӣ эътироф гардидани 

дахлнопазирии ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои фитрии инсон ва ғайра аз 

ҷумлаи комёбиҳои 30 соли Истиқлоли давлатӣ ба шумор мераванд. Хусусан, 

қабули Конститутсия барои ба ҷомеаи пешрафтаи ҷаҳонӣ тадриҷан ворид шудани 

давлатамон заминаҳоро фароҳам оварда, обрӯю эътибори онро дар арсаи 

байналмилалӣ баланд бардошт. Ҷаҳонишавӣ ҳамчун як раванди мутамарказ ба ба 

соҳаи ҳуқуқ такя мекунад. Ҷаҳонишавӣ наметавонад бидуни ҳуқуқ ба иқтисодиёт, 

сиёсат ва иҷтимоӣ таъсир расонад. Дар ҷомеаи имрӯза ҷаҳонишавиро бе 

воситаҳои ҳуқуқӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. 

Таҳкими рукнҳои давлатҳои миллӣ, ба мисли низоми қонунгузорӣ 

муҳимтарин восита дифоъ аз оқибатҳои манфии ҷаҳонишавӣ мебошад. Давлатҳо 

ба раванди глобалӣ мутобиқи қоидаҳои умумӣ дохил мешаванд, ки онҳоро дар 

ҳар лаҳза нобуд карда метавонанд. Ҳар як давлат бояд ба ҷаҳонишавӣ, бо нақша 

ва талаботи аслии хос дохил карда шавад. Ин талабот ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, 

ҳифз аз қоидаҳои бозии дугона, баробарӣ ва ғайра асос ёфтааст. 

Аз ин рӯ “яке аз воситаҳои камтаъсир намудани тамоюлҳои манфии 

ҷаҳонишавӣ ин пеш аз ҳама эҳёи анаъанаҳои қадимаи миллӣ ва арзишҳои 

фарҳангии мо мебошад. Аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани мероси 

таърихиву фарҳангии мо аз як тараф эътирофи тоҷикон ҳамчун миллати 

тамаддунсозу фарҳангӣ бошад, аз тарафи дигар натиҷаи босамари талошҳои 

Пешвои миллат аст. Соли 2020 ҷашни яке аз ёдгориҳои бостонии кишварамон - 

шаҳри қадимаи Саразмро доир намудем. Ин маъракаи муҳими фарҳангӣ имкон 
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дод, ки мо маданияти беш аз 5500-солаи аз ҷониби доираҳои илмии ҷаҳон 

эътирофшудаи худро ба ҷаҳониён ба таври шоиста муаррифӣ созем. Бояд 

тазаккур дод, ки нақши Пешвои миллат дар ҳифзи ёдгориҳои таърихии миллати 

тоҷик, ободгардонии онҳо муносибати Пешвои миллатро ба ин ёдгориҳои 

таърихӣ ҳамчун ҷузъи таркибии сарнавишти миллати куҳанбунёдамон нишон 

медиҳад. Пешвои миллат мутмаин аст, ки ҳифзи ёдгориҳои таърихии миллати 

тоҷик қарзи мо дар назди таърих ва наслҳои оянда мебошад”.126 

  Яке аз масъалаҳои дигари давраи ҷаҳонишавӣ инчунин ҳифзи ҳувияти 

миллӣ мебошад. Ҳувияти миллӣ ҳамчун падидаи муттаҳаррик, мудаввом зери 

таъсири омилҳои гуногуни иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ ҷомеаи мушаххас қарор 

дорад. Аз ин лиҳоз зарур аст, ки давлат ҳамчун як ниҳоди масъул пайваста дар 

таҳкими рукнҳои ҳувияти миллӣ, хусусан дар даврони ҷаҳонишавӣ  саъйу кўшиш 

намояд.  

 Ҳамин тариқ  “яке аз омилҳое, ки бунёди ҳувияти миллиро метавонад 

тағйир диҳад, ин раванди ҷаҳонишавӣ мебошад. Ҷаҳонишавӣ, рамзан метавон 

гуфт, гирдбоди азимест, ки аз роҳаш хасу хор ва ҳар чизи сабуку бебунёдро рӯфта 

мепартояд. Ҳамин гуна, унсурҳои бебунёди ҳувият низ дар гирдбоди ҷаҳонишавӣ 

тоб наоварда, аз ҳам фурӯ мепошанд. Бояд гуфт, ки ба ҳувияти миллӣ ҳатто 

равобити муқаррарии байниҳамдигарии халқҳо, инчунин ҳамҷаворӣ, тасаллутҳо, 

динҳо муассир хоҳанд буд. Лозим аст, ки деворҳои ин кохи пуршукўҳи миллӣ 

ҳамеша таъмиру тақвият ёфта, ҷавобгӯи талаби замон гардонда шаванд. Вагарна, 

эҳсосу масъулияту ҳамқадамӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ кунд ва пойдорӣ дар муқобили 

раванди ҷаҳонишавӣ заиф хоҳад гардид. Ҳувияти миллӣ ва забон ин ду омиле 

мебошанд, ки бештар аз дигар бахшу соҳаҳо ва арзишҳои дигари ҷомеа дар 

раванди ҷаҳонишавӣ метавонанд таъсири зиёд қабул намоянд”.127 

   Дар ин маврид ҳамчунини бояд қайд намуд, ки  дар айни замон як инсон 

метавонад соҳиби якчанд ҳувият бошад. Дар  даврони ҷаҳонишавӣ  қисми зиёди 
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аҳоли сайёра ба ғайр аз ҳувияти миллии худ инчунин ҳувияти космополитикӣ 

дорад ва онҳо аслан набояд дар ихтилоф қарор гиранд. Аммо   имрӯз мо шоҳиди 

он мешавем, ки ин ҳувияти космополитикӣ баъзан  сабабгори паст шудан ҳувияти 

миллӣ  мегардад. Ба назари мо агар ҳувияти миллӣ паст гардад ,он метавонад ба 

рушди давлатдории миллӣ  монеа эҷод намояд 

 Аз ин рӯ агар бигӯем, ки масъалаи ҳифзи ҳувияти миллӣ яке аз вазифаҳои 

калидии ҳар як миллати соҳибтамаддун аст, хато нахоҳем кард, чунки “ҳувияти 

миллӣ - яке аз ҷузъҳои ҳувияти фард аст, ки он марбут ба эҳсоси мансубият 

доштани вай на фақат бар миллату фазои муайяни фарҳангию иқтисодӣ, балки ба 

кишвару давлати муайян низ мебошад. Ҳувият - хусусияти равонии инсон аст, ки 

он тасаввуроти мутамаркази шахсро оид ба мутааллиқ будани вай ба гурўҳҳои 

мухталифи иҷтимоӣ нишон дода, дар баробари умумияти забонӣ, касбӣ, мазҳабию 

нажодӣ, сиёсию фарҳангӣ доштан, инчунин, ташаккули умумияти этникии 

худогоҳеро, ки дар фазои ягонаи иқтисодӣ, майли ҳамдавлатӣ, ҳамватанӣ, 

якпорчагӣ ва фаъолияти иҷтимоии дастҷамъона намуданро баҳри ба даст 

овардани неъматҳои моддӣ ва некўаҳволии мардуми кишвар азму субот доранд, 

зоҳир месозад”.128 

Албатта, ҳар як миллати тамаддунофар, ба мисли тоҷикон дар шароити 

ҷаҳонишавӣ кӯшиш мекунад, ки ҳувияти миллиро худро таҳким бахшад. Дар ин 

замина албатта проблемаи ташаккули ғояи ё идеяи миллӣ хеле мубрам аст. Зеро 

ғояи миллӣ унсури асосӣ ва ҳатто таъкид намудан ҷоиз аст, унсури калидии 

ҳувияти миллӣ аст. Ба назари мо, ғояи миллӣ бояд дорои иқтидори ваҳдатгароӣ 

бошад ва ба воридшавии сазовори Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, иштироки 

ҳамаҷонибаи кишвар дар равандҳои мураккаби ҷаҳонӣ мусоидат намояд. Татбиқи 

ғояи миллӣ бояд посухи муносиб ба чолишҳои муосири ҷаҳонишавӣ гардад, то 

рушди минбаъдаи пешрафти Тоҷикистон ба манфиати ҷомеа ва ҳар як шаҳрванди 

кишвар таъмин карда шавад. Тавре ки медонем, ҷаҳонишавӣ зимни баробар 
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кардани мундариҷаи мушаххаси ҳар як падидаи замони мо, тамоюли коҳиши 

ҳувияти миллиро низ дорад. Саволе ба миён меояд, ки чӣ бояд кард, то ҳувияти 

миллии тоҷикон дар давраи ҷаҳонишавӣ таҳти таъсири арзишҳои иҷтимоӣ-

фарҳангии бегона моҳияти худро иваз накунад. Баъзе арзишҳои иҷтимоӣ-

фарҳангии олами Ғарб, ки бо воситаи арзишҳои демократӣ ба ҷомеаҳои 

пасошӯравӣ ворид мешаванд, ҳеҷ гоҳ наметавонанд дар ҷомеаи суннатии мо 

қобили қабул гарданд. Дар самти таъсиррасонӣ ба ҳувияти миллии тоҷикон 

инчунин давлатҳои Шарқ ҳам хеле кӯшиш карда истодаанд ва бо ҳар роҳ бо паҳн 

намудани догмаҳои динӣ, ки ба асрҳои миёна рост меоянд, мехоҳанд ҳувияти 

динии тоҷиконро бар ивази ҳувияти миллии мо таҳким намоянд. 

Ба ҳамин хотир муҳаққиқи тоҷик  ба маврид қайд менамоянд, ки “илми 

миллӣ (манзур – илме, ки маҳсули муҳаққиқони тољик аст) ба мисли забони 

миллӣ, фарҳанги миллӣ яке аз рукнҳои асосии ҳувияти миллӣ ба ҳисоб меравад. 

Агар ин рукнҳои калидии миллатпарвар шикаста шаванд, њувияти миллӣ хароб 

мешавад. Дар тафаккуру шуури дилхоҳ миллати соҳибистиқлол мақоми ҳувияти 

миллиро љойгир шуани ҳувияти динӣ хатарзо аст. Дар ин ҳолат миллат кӣ будани 

худ, таърихи худ, гузаштагони худро фаромӯш мекунад ва аз анъанаву фарҳанги 

миллӣ даст кашида, баъзе намояндагонаш “ДОИШ”-ӣ ва ё “наҳзатӣ” мешаванд. 

Ҳар миллате, ки ҳувияти миллии худро ҳифз карда натавонист, ба ботлоқи 

ҷаҳолату таассуби динӣ фурӯ рафт. Мо ин гуна падидаи фалаҷсози миллатҳоро 

дар баъзе давлатҳои минтақа бараъло мушоҳида карда истодаем, зеро ягон 

идеология ва афкори динмеҳвар натавонист ва наметавонад кафили рушди 

давлатдории миллӣ гардад.)”.129 

 Дар ҳақиқат миллати тоҷик  дар оғози Истиқлоли давлатамон шоҳиди он 

гардид, ки  як гурӯҳ ифротгароёни динӣ ҳар гуна анъана миллии моро, ки аз 

гузаштагонамон ба мо мерос мондааст, бидъат  њисобида то ҳол  пайрави ин 

афкори ҷоҳилонаи худ ҳастанд. Аммо тољикон мо, ки    мардуми тамаддунофар  
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ҳастанд , дар таърихи инсоният маҳз бо дастовардҳои фарҳангии худ муаррифӣ 

шудаанд.  

Муҳаққиқи дигар тоҷик М. А. Акмалова дар тақвияти ақидаҳои муаллифи 

пешина қайд мекунанд, ки “ҳувияти миллӣ зербинои мустаҳкаме мебошад, ки дар 

асоси он афкори мустаҳкаму сиёсии ҳар як халқ инкишоф меёбад. Яке аз 

унсурҳои муҳими ташаккули афкори сиёсии халқ донистани таърихи худ 

мебошад, зеро он ба тамоюлҳои муосир равшанӣ меандозад ва халқро аз таҳдидҳо 

ва хатарҳо, махсусан дар шароити ҷаҳоншавӣ, ки онҳоро интизоранд, огаҳ 

месозад”.130  

Ба назари мо, вобаста ба талаботи ҳаррўзаи  як  миллати мушаххас   ҳувияти 

миллӣ бояд доимо такмил ёбад ва баҳри ҳифзи миллат хизмат намояд. Ҳувияти 

миллӣ барои  томияти дохилии ҷомеа  масъул буд, муайянкунандаи  кулли низоми 

сиёсӣ ва иқтисодии мавҷудбудаи  давлат мебошад. Фаъолияти институтҳои сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ танҳо дар сурате муваффақ хоҳад шуд, ки онҳо ба ҳувияти 

миллии дар кишвар мавҷудбуда мувофиқ бошанд. 

 

 Яке аз вазифаҳои муҳиме, ки аз вазъи кунунии ҷомеаи бузурги сайёра 

бармеояд, вазифаи боқӣ мондани давлатҳо ва миллатҳо мебошад. Ин вазифа 

барои чунин давлатҳо, ба мисли Тоҷикистон, ки дар раванди давлатсозӣ ва 

таҳкими миллат ҳастанд, дучанд аҳамият дорад. Давлати мо, пас аз ба даст 

овардани Истиқлоли давлатӣ бояд як зумра мушкилотро ҳал мекард ва ҳамзамон 

бояд ҳал кунад, чунки таърих дар муқоиса бо аксари кишварҳои тараққикарда, ба 

мо вақти камтаре ҷудо намудааст. Имрӯз раванди фишурдани фазо ва замон 

(ҷаҳонишавӣ) як қатор падидаҳоро муттамарказ ва суръат мебахшад, ки он дар 

навбати худ вазифаҳои сохтмони давлатиро мураккабтар мекунад. 

 Ҷаҳонишавӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ-фарҳангӣ як раванди ташаккули 

тадриҷию эволютсионии фарҳанги умумиинсонӣ мебошад, ки бо нобуд кардани 
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хусусиятҳои мавҷудаи миллӣ ва фарҳангӣ алоқаманд аст. Ҳамзамон, муҳаққиқон 

якрангии афзояндаи молҳои истеъмолиро, ки дар бозори ҷаҳонии молҳо гардиш 

мекунанд, паҳн шудани қолибҳои рафторӣ, қолабгардонии малака ва усулҳои 

фаъолияти касбиро ҳамчун зуҳуроти объективии равандҳои ҷаҳонишавӣ қайд 

мекунанд. 

Аммо дар раванди дарки объективии падидаҳои дар боло зикршуда бояд 

эҳсос кард, ки ҳузури онҳо маънои ҷаҳонишавии қабатҳои амиқи фарҳангҳои 

миллиро надорад. Албатта равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки дар соҳаҳои фаъолияти 

якҷояи иҷтимоии одамон, ба монанди соҳаҳои иқтисодӣ ва иттилоотӣ, ба суръат 

пеш меравад, дар соҳаи дин, ҳуқуқ, урфу одатҳо, тасаввуротҳои арзиш, шаклҳои 

ҳаёти ҳаррӯза, анъанаҳои миллӣ хеле сусттар ба назар мерасанд. Намунаи як 

қатор кишварҳои шарқӣ нишон медиҳад, ки ҷаҳонишавӣ то ҳол ба якрангии 

фарҳангҳои онҳо дар асоси ягон намунаи иҷтимоиву фарҳангӣ оварда 

нарасонидааст. 

Таҳлили абзорҳои ҷаҳонишавии иҷтимоиву фарҳангӣ нишон медиҳад, ки 

“вакили”-и он фарҳанги элитарӣ ва оммавӣ мебошад, дар ҳоле ки фарҳанги 

анъанавӣ ба он фаъолона муқобилат мекунад. Фарҳанги элитарӣ барои ташаккули 

фарҳанги умумиинсонӣ шароити муайян фароҳам меорад, зеро маҳсулоти 

истеҳсолкардааш, ки аксар вақт дар шакли миллии худ дорои хусусияти хос 

мебошанд, инъикоси худро дар вазифаҳои иҷтимоии мазмуни умумиинсонӣ ва 

ғайримиллидошта пайдо менамоянд. Аммо, дар муқоиса бо фарҳанги элитарӣ, ба 

андозаи хеле бештар, ҳамчун як лоиҳаи фарҳангии универсалӣ, фарҳанги оммавӣ 

бунёди фарҳанги фаромиллии ташаккулёбанда мебошад. Он асоси лоиҳаи 

фарҳангии умумиҷаҳонӣ, фарҳанги фаромиллии ташаккулёбанда буда, абзори 

асосии шикасти анъанаҳои фарҳангии миллӣ ва баъзан абзори тавсеаи фарҳангӣ 

мегардад. Ин фарҳанг, ки дар ҳама ҷо истеъмол мешавад, хусусиятҳои миллии 

ҳаёти ҳаррӯзаро ноаён мекунад ва фарҳанги ба ҳам якхела, барои ҳама дастрас ва 

ҳама қабулкардаро ба вуҷуд меорад, ки даъвои фарҳанги умумиҷаҳонии давраи 

ҷаҳонишавӣ шуданро дорад. 
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Њайдаров Р. Љ. қайд мекунанд, ки “яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар 

шароити ҷаҳонишавӣ барои ҳар як миллат мубрам аст, рушди устувори он 

мебошад ва ин раванд ба тариқи инкишофи забон ва фарҳанг амалӣ мегардад. 

Бояд тазаккур дод, ки забони ҷаҳонишавӣ англисӣ мебошад. Ва аз ин лиҳоз забон 

ҳамчун ҳомили фарҳанг ба паҳншавии ҳамон фарҳанг мусоидат менамояд”.131 

Дар ҳақиқат, афзоиши бартарии глобалии забони англисӣ, ҷаҳонишавии 

намунаи хӯрокворӣ (паҳншавии густурдаи тарабхонаҳои McDonald's бо маҷмӯи 

меъёрҳои хӯрокворӣ ва нӯшокиҳо дар саросари ҷаҳон), сайёҳии оммавӣ, 

ҳамбастагии фарҳанги мусиқӣ, тавсеаи фарҳангии Ҳолливуд (се ҳиссаи филмҳо 

дар ҷаҳон аз наворҳо ё дар кинотеатрҳо амрикоӣ мебошанд) аҳамияти ҷаҳонӣ 

пайдо мекунад. Дар натиҷа, қабатҳои фарҳангҳои мухталиф дар шуури одамон ба 

ҳам печидаанд. Ин ба он оварда мерасонад, ки давлатҳо дар ҷараёни фарҳангии 

ҷаҳонӣ нақши хеле маҳдуд доранд. Сарҳади мубодилаи фарҳангӣ аз ҳудуди фазои 

электронӣ ва геофизикӣ иборат буда, марказҳои фарҳанг пойтахтҳои давлатҳо 

набуда, балки нуқтаҳое мебошанд, ки аз онҳо маълумоти фарҳангӣ интиқол ва 

қабул карда мешавад.  

  Мо мутмаинем, ки ҳаёти пурраи инсон дар шароити муосир танҳо дар 

низоми фарҳанги муайян, муҳити арзишӣ-меъёрӣ, “атмосфера”-и њувияти 

(менталитети) муайян имконпазир аст. Ҷаҳонишавӣ ин низомҳои абзорҳои нозуки 

ҳаёти иҷтимоиро хароб мекунад, муҳити инсонро беқадр ва бенаво мекунад. 

Ҷаҳонишавӣ сатҳи рушди ахлоқии ҷомеаро ба таври назаррас паст менамояд. 

Ҷомеаи ҷаҳонӣ, тавре ки имрӯз ба вуҷуд меояд, ҷомеаи прагматизми пирӯзманд 

мебошад. 

  Дар ин замина қайд намудан ҷоиз аст, ки азбаски забонҳо ва рамзҳои 

фарҳанг дар маҷмуъ хеле суст тағйир меёбанд, дар даврони ҷаҳонишавӣ дар бораи 

ташаккули навъҳои нави зеҳнии воқеият айни замон ҳарф задан ғайриимкон аст. 

Аммо, тағйироти ҷиддӣ дар абзорҳои азхудкунии фарҳанг, кашфи роҳҳои нави 

таҳким ва таҷдиди стереотипҳои рафторӣ, алахусус дар фарҳанги хос ба назар 

 
131 Хайдаров Р.Дж. Влияние процесса глобализации на трансформацию таджикского общества: 

дис....док.филос.наук 09.00.11/ Р.Дж. Хайдаров. -Душанбе, 2007. - с.203 
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мерасад. Коҳиш ёфтани вобастагии интиқоли фарҳанг аз амалияи иртиботии 

таълим, аз таҷрибаи мустақими ҳаёт, ки бо технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ, бидуни иштироки ҳатмӣ дар раванди таълими муаллим - 

интиқолдиҳандаи ин таҷриба иваз карда мешаванд, ба назар мерасад.  

  Бояд дар назар дошт, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ нақши иртиботии забон 

ҳамчун воситаи интиқоли донишҳои фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ 

тағйир меёбад. Доираи забонҳои сунъӣ ва пеш аз ҳама компютер ҳамчун василаи 

муосири иртибот ва муошират васеъ мешавад.  

Ҷаҳонишавӣ ба он, ки раванди суръатбахши рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ то 

чӣ андоза баробар идома дорад, комилан бетафовут аст. Собит будани ин падида 

дар он зоҳир мегардад, ки баъзе давлатҳо ва қишрҳои иҷтимоӣ аз раванди 

ҷаҳонишавӣ хориҷ шудаанд ва гумон аст, ки онҳо ба субъекти фаъоли ин раванд 

мубаддал гарданд.  

Ғояи марказии ҷаҳонишавӣ аз он иборат аст, ки бисёр мушкилотро дар 

сатҳи давлати миллӣ, яъне дар сатҳи як кишвари алоҳида ва равобити 

байналмилалии он бо дигар кишварҳо ба таври кофӣ арзёбӣ ва омӯхтан мумкин 

нест. Ба ҷои ин, онҳо бояд аз рӯи равандҳои глобалӣ баррасӣ карда шаванд. 

Нерўҳои ҷаҳонӣ (ширкатҳои фаромиллӣ, дигар субъектҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, 

фарҳанги ҷаҳонӣ ё идеологияҳои мухталифи ҷаҳонишавӣ) то ҳадде тавоно 

мешаванд, ки  мавҷудияти минбаъдаи давлатҳои миллии алоҳида зери суол 

меравад. 

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ як минтақаи дурдасти қаблан ба ҷаҳони 

беруна баста, бо номи “Осиёи Марказӣ”  аз ҷумла Тоҷикистон, ки муддати тӯлонӣ 

аз равандҳои ҷаҳонии ҷаҳонӣ дур буд, ногаҳон ба як маркази геополитикӣ табдил 

ёфт, ки дар он бархӯрдҳои маҳаллӣ, минтақавӣ ва манфиатхои умумиҷаҳонӣ ба 

яке аз омилхои сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёфт. Равандҳои геополитикӣ ва 

геоиқтисодии муосири  Тоҷикистон бо як қатор қонуниятҳои фарҳангӣ, сиёсӣ ва 

таърихӣ муайян карда мешаванд. 

Сарфи назар аз он, ки дар Осиёи Марказӣ давлатҳои дорои сатҳҳои 

гуногуни рушди сиёсӣ ва иқтисодӣ ҷойгиранд, онҳо ба раванди ҷаҳонишавӣ 
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фаъолона ворид мешаванд. Дар баробари ин равандҳои ҷаҳонишавӣ барои ин 

кишварҳо бо як қатор оқибатҳои манфӣ алоқаманданд. Мушкилоти зиёде ба паст 

будани сатҳи зиндагӣ ва камбизоатии аҳолии ин ҷо алоқаманд аст. Чунин 

зуҳуроти ташвишовари замони мо, аз қабили терроризм ва ҷиноятҳои 

муташаккил, ифротгароии сиёсӣ ва динӣ, ҷудоихоҳӣ, низоъҳои байнимиллӣ, 

инчунин муомилоти ғайриқонунии аслиҳа ва маводи мухаддир имрӯз ба суботу 

амнияти на танҳо барои Осиёи Марказӣ, балки барои тамоми давлатҳои олам 

таҳдиди воқеӣ доранд.  

Дар ҷаҳони муосир ҳар як кишвар, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон  як 

ҳудуди алоҳида набуда, ба низомҳои муайяни ҷуғрофию сиёсии муносибатҳои  

гуногунсатҳаи ҷаҳонӣ  ворид аст . Ҳатто дар замонҳои қадим роҳи бузурги 

абрешим аз қаламрави Тоҷикистон гузашта, Шарқу Ғарбро мепайвандад. Ин 

робитаҳо пас аз ба даст овардани истиқлолият ва соҳибихтиёрии кишварҳои 

Осиёи Марказӣ аҳамияти хоса ва муттаҳарик пайдо карданд. 

Хусусияти байналмилалӣ пайдо кардани   равандҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 

инкишофи бемислу монанди робитаҳо ва дигар воситаҳои иртиботӣ, торафт 

амиќтар шудани буҳрони ҷаҳонӣ, тағйир ёфтани вазифаҳои асосии давлатдории 

миллӣ, инкишоф ва вусъати фаъолияти сохторҳои  фаромиллӣ сабаби дигаргунии 

куллии асосҳои ҳаёти инсоният гардиданд.  

Ҳамин тариқ, ҷаҳонишавӣ  ҳамчун як раванди иҷтимоию фарҳангӣ дар 

баробари ҷанбаҳои мусбат як қатор падидаҳои манфиро ба вуҷуд меорад, ки ба ин 

як қатор кашфиёт ва дастовардҳои бунёдӣ мусоидат карданд. Дар натиҷа, 

“фишурдани” фазоӣ-замонии ҷаҳон ба амал омад, ки он на танҳо фосилаи 

ҷисмонӣ, балки иҷтимоиро низ “коҳиш” дод, одамони бисёр  табақаҳоро дар 

сайёра дар шароити нисбатан баробари мавҷудият қарор дод. Ташаккули 

босуръати низоми муносибатҳои иҷтимоии ҷаҳонӣ ҳамчун асоси ҷамъиятӣ дар 

ҳоли ташаккулёбандаи ҷаҳонӣ ба туфайли "ғайридавлатикунонӣ"-и муносибатҳои 

байналмилалӣ имконпазир гардид. Ҷаҳонишавӣ боиси афзоиши ташкилотҳои 

байналмилалии байниҳукуматӣ гардид. Ба намудҳои дигари омилҳое, ки ба 

равандҳои ҷаҳонишавии ҳаёти иҷтимоӣ таъсири рӯзафзун мерасонанд, 



134 
 

муҳоҷирон, сайёҳони хориҷӣ, мутахассисони беназир ва мутахассисони дараҷаи 

олӣ (ҳуқуқшиносон, рӯзноманигорон, муҳандисон, меъморон, олимон, 

навозандагон, варзишгарон, соҳибкорони хусусӣ, дипломатҳо, вакилони тиҷорати 

шабакавӣ, донишҷӯён ва ғ.) дохил мешаванд, ки майл ба риояи ақидаҳо ва тарзи 

ҳаёти космополитӣ доранд. 

 Дар ҳақиқат, ҷаҳонишавӣ ба тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, тарзи ҳаёт, 

низоми арзишҳо таъсири худро мерасонад ва ин як раванди ногузир аст. Аммо, 

агар мо хоҳем, ки тарзи ҳаёти тоҷиконаи худро ҳифз намоем, чӣ бояд кард? Ба ин 

савол муҳаққиқи масоили ҷаҳонишавӣ Р.Ҷ. Ҳайдаров чунин посух додааст: “Њар 

тоҷике, хоҳ дар дохили кишвар, хоҳ дар хориҷи он қарор дорад, бояд андешаи 

тоҷикмеҳвар дошта бошад. Пешвои миллат муњтарам Эмомалӣ Рањмон бунёдгари 

принсипи тоҷикмеҳварӣ дар сиёсати давлатии Тоҷикистон аст. Имрӯз бо 

ибтикори Пешвои миллат дар Тоҷикистон ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ - матбуоту 

санъат, илму фарҳанг, иқтисодиёт, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, амнияти миллӣ дар 

асоси меъёрњои (принсипи) тоҷикмеҳварӣ фаъолият доранд. Риояи ин меъёр 

(принсип) барои наслҳои имрӯза ва ояндаи тоҷикон имконият медиҳад, ки 

Истиқлоли кишвар ва манфиатҳои миллии худро дар дилхоҳ давру замон ҳифз 

намояд“.132 Мо бо муаллифи ин гуфтаҳо ҳамфикр мебошем, зеро ҷомеаи тоҷик ба 

як намунаи рушд дар асоси идеологияи тоҷикмеҳварӣ ниёз дорад, ки дар заминаи 

он демократисозии ҷомеа бо арзишҳои асосии анъанаи миллӣ мухолифат нахоҳад 

кард. 

Дар давраи ҷаҳонишавӣ Тоҷикистон бояд ба раванди азнавсозии иҷтимоӣ-

фарҳангии ҷомеа диққати махсус диҳад, зеро он метавонад таъсири манфии 

ҷаҳонишавиро коҳиш диҳад. Дар ин самт, бешубҳа, фароҳам овардани шароити 

мусоид барои инкишофи сармояи инсонӣ нақши муҳимро иҷро менамояд. Беҳтар 

гардидани сифати сармояи инсонӣ дар ҷомеаи тоҷик боиси беҳтар гардидани 

сатҳи зиндагии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон хоҳад гашт. 

 
132 Ҳайдаров Р.Ҷ. Пешвои ман, Президенти ман, Интихоби ман! // http://cccp.tj/tj/component/k2/item/7415-peshvoi-

man-prezidenti-man-intihobi-man.html?fbclid= IwAR3qNrV4CqT2RH3 dGFCl7mOV6nrlnhAHcu5B8rOXvTDEtj37Xir 

xbYWU5g8/ [Санаи муроҷиат: 03.09.2020]. Манбаи электронӣ. 
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 Назарияи сармояи инсонӣ дар аксар маврид самтҳои афзалиятдоштаи 

инкишофи ҷомеаҳои муосирро муайян намудааст. Маориф дар ин назария ҳамчун 

даври фаъоли ҷамъоварии сармояи фарҳангӣ, иҷтимоӣ, маданӣ ва инсонӣ 

пазируфта шудааст. 

Барои кишварҳои рӯ ба тараққӣ, ба мисли Тоҷикистон, дар шароити 

муосири ҷаҳонишавӣ, дар сурати мавҷуд набудани захираҳои нафту газ ва 

афзалиятҳои транзитӣ, сармояи инсонӣ манбаи асосии таъминкунандаи рушди 

устувори иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ мегардад. 

 Рушди сармояи инсонӣ асосан ба рушди соҳаи иҷтимоӣ, алахусус ба рушди 

маориф, илм, тандурустӣ ва коҳиши нобаробарии иҷтимоӣ вобаста аст. Дар 

шароити муосир дониш ва тахассус омилҳои муҳими рушди иқтисодӣ, сиёсӣ, 

фарҳангӣ ва пешрафти иҷтимоии ҷомеа мебошанд. Сарвати асосии ҳар як ҷомеа 

захираҳои инсонии он мебошад, аз ин рӯ, масъалаи омӯзиши самаранокии 

истифодаи қувваҳои асосии истеҳсолкунанда, ки дар шароити муосир дар шакли 

сармояи инсонӣ татбиқ карда мешаванд, хеле мубрам ба ҳисоб меравад. 

  Ҷаҳонишавӣ як омили эҳтимолан қавӣ ва динамикии рушд ва инкишофи  

иҷтимоӣ-фарҳангӣ боқӣ мемонад, аммо ҳоло мушкилоти асосӣ аз он иборат аст, 

ки ҷаҳонишавӣ ба манбаи рушди иҷтимоӣ  ва фарҳангии ҷаҳон мубаддал ёбад.  

Ба ақидаи мо ҷаҳонишавӣ боиси афзоиши минбаъдаи зиддиятҳои ҷаҳони 

муосир гардид. “Инкишофи иҷтимоӣ” ба маънои аслии худ ба инобат гирифтани 

чунин равандҳоро дар соҳаи иҷтимоӣ пешбинӣ кардааст, ки дар баробари 

иқтисод, сиёсат ва фарҳанг шаклҳои табиӣ-таърихии зиндагии инсонро дар 

заминаи таъмини шароити мусоид барои мавҷудияти он, некӯаҳволии сазовори 

шахсӣ ва иҷтимоӣ, дараҷаи қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва маънавӣ 

инъикос менамояд.  

Инчунин “ҷаҳонишавӣ бояд ҳамчун раванде дарк ва баррасӣ шавад, ки ба 

тавсеаи имкониятҳои худамалисозии инсон нигаронида шудааст. Суръати 
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тағйирот дар ҷаҳони муосир ин  мавҷудияти имкониятҳои нави мутобиқшавии 

иҷтимоии инсонро  дар назар дорад”133. 

  Ҳамин тариқ, принсипҳои рушд бо мафҳуми пешрафти иҷтимоӣ 

алоқаманданд ва онҳоро дар категорияҳои иҷтимоӣ, вобаста аз шароити 

мушаххаси таърихӣ дарк кардан мумкин аст. 

 Олимон, мутахассисони соҳаи рушди иҷтимоӣ таъкид мекунанд, ки 

муҳимтарин унсури ҳаёти ҳар як давлат вазъи соҳаи иҷтимоӣ мебошад. Маҳз ин 

соҳа нишондиҳандаи ҳаракати ҷомеа дар самти пешрафти иҷтимоӣ мебошад, ки 

рамзи он дар формулаи оддӣ ифода ёфтааст: оё одамон беҳтар ё бадтар зиндагӣ 

карда истодаанд? Ин ҳамон соҳаест, ки мафҳуми “инсон” ҳамчун субъекти 

амалкунандаи таърих ченаки худро пайдо мекунад. Ҳам пешрафти иҷтимоӣ ва 

ҳам адолати иҷтимоӣ дар ин  диди назар аз он вобастаанд, ки шаҳрвандон то чӣ 

андоза дар ҷомеа аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳимоя карда мешаванд ва чӣ гуна онҳо аз 

неъматҳои моддӣ ва маънавӣ, ҳуқуқҳо ва озодиҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

истифода мебаранд. 

 Дар шароити муосир рушд одатан тавассути дурбини “ченаки инсонӣ” дида 

мешавад. Айни замон, “ченаки инсонӣ” на танҳо эълони ҳуқуқи инсон, балки 

риояи онҳоро низ ба назар мегирад. Ҳамин тариқ, назарияи ҳифзи иҷтимоӣ 

мавҷудияти доираи васеи таърифҳо ва истилоҳҳоро пешбинӣ мекунад, ки бояд 

фаҳмиши нави андозаи инсониро ошкор намоянд. Луғати муосир чунин 

мафҳумҳоро ба монанди “фазои ягонаи иҷтимоӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ, 

иттилоотӣ”, "шахс дар андозаи гуманистӣ”, “сармояи рушди инсонӣ”, “солимии 

биоиҷтимоии инсон”, “миқёси амнияти иҷтимоӣ” дар бар мегирад. Масалан, 

сармояи (коэффитсиенти) рушди инсонӣ нишондиҳандаест, ки қобилияти воқеии 

харидории одамон, вазъи маорифи халқ ва сатҳи зиндагиро ба назар мегирад. 

Саломатии биоиҷтимоии инсон дар маҷмуъ ҳолати солимии пурраи ҷисмонӣ, 

рўҳӣ ва иҷтимоии ӯ ба ҳисоб меравад. 

 
133 Подпригора А.С. Развитие человека в условиях глобализации общества:социально-философский анализ// 

https://www.dissercat.com/content/razvitie-cheloveka-v-usloviyakh-globalizatsii-obshchestva-sotsialno-filosofskii-analiz 
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Таҷрибаи амалигардонии сиёсат дар соҳаи инкишофи иҷтимоии инсон, ки 

давоми ду даҳсолаи охир татбиқ гардида буд ва ба баланд бардоштани дараҷаи 

ошкорбаёнӣ барои нерўҳои байналмилалии бозору рақобат ва коҳиш додани 

нақши давлат нигаронида шуда буд, шаҳодат аз он дод, ки низомҳои кушоди 

иқтисодӣ ба таври автоматӣ якҷоя нашуданд ва меъёри ягонаи диди назар оид ба 

инкишофи иҷтимоӣ мавҷуд нест. 

Ҳоло ба таври васеъ қабул карда шудааст, ки стратегияҳои инкишоф бояд 

дар партави таҷрибаҳои муваффақ ва начандон муваффақ таҳия карда шаванд. 

Стратегияи инкишоф бояд талабот ва шароити мушаххаси тараққиётро инъикос 

намояд.  

Дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, ки дар самти ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ ба 

пешрафтҳои назаррас ноил гаштанд, рушди босуръат ва устувори иқтисодӣ бо 

роҳи азнавбарқароркунии сохтори иқтисодиёт аз сектори аввалия ба соҳаҳои 

истеҳсолот ва хидматрасонӣ ҳавасманд карда шуд, ки дар натиҷа тадриҷан 

афзоиши ҳосилнокии меҳнат ба назар мерасад. Ин раванди тағйироти сохторӣ бо 

ҷамъоварии зуд, муассир ва устувори сармоя дар заминаи стратегияи 

ҳамоҳангшудаи инкишофи  иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ сурат гирифта 

метавонад. Ҳамчунин бояд  дарк намуд, ки “таъмини тараққиёти устувори 

мамлакат интихоби меъёрњои (принтсипҳои) аз ҷиҳати илмӣ  асосноки  рушди 

минбаъдаи хољагии халқ ва ҷамъиятро дар назар дорад”134. 

 Албатта дар рушди умумии  дилхоҳ кишвари дунё нақши муассир воридоти 

сармоя иҷро менамояд. Бидуни сармоягузорӣ рушди иқтисодӣ ва иҷтимои 

фарҳанги ҷомеа имконнопазир аст. Вуруди сармоя ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

одатан ҳамчун манбаи маблағгузории инкишоф нақши мусбат дорад ва дар баъзе 

кишварҳои рӯ ба тараққӣ сармоягузориҳои бузурги хориҷӣ татбиқ шудаанд. Бо 

вуҷуди ин, ноустувории бозорҳои молиявии байналмилалӣ ва алалхусус 

ҷараёнҳои сармояи хусусии кӯтоҳмуддат барои суботи зиёди кишварҳои рӯ ба 

тараққӣ, алахусус бозорҳои рӯ ба тараққӣ, ки аксаран иқтидори зарурии 

 
134   Национальная стратегия  развития Республики Таджикистан  на период до 2030 года. С.6// http://ef-

ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf 
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институтсионалӣ ва заминаи меъёрию ҳуқуқиро барои кам кардани чунин 

таъсирҳо надоранд, халал ворид месозанд. 

 Аммо ба назари мо, таъмини устувории иқтисодиёт, хусусан дар 

кишварҳои дорои бозорҳои рӯ ба тараққӣ, наметавонад танҳо ба василаҳои суботи 

макроиқтисодӣ (ба монанди коҳиш додани нақши давлат, либерализатсияи савдо, 

маҳдуд кардани таваррум) асос ёбад. Он ҳалли доираи васеи вазифаҳоро дар бар 

мегирад: ҷамъоварии сармояи инсонӣ, мубориза бо бекорӣ ва камбизоатӣ, рушди 

низоми тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист, баланд бардоштани нақши одамон дар 

таҳия ва татбиқи стратегияҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ва албатта, паҳн 

намудани дониш ва баланд бардоштани сатҳи маълумот. 

Нақши ҳалкунандаи соҳаи иҷтимоӣ дар рушди давлатҳои пасошӯравӣ ба 

хароҷоти назарраси иҷтимоӣ дар раванди дигаргуниҳои иқтисодӣ ва мушкилоти 

ба он ҳамроҳ вобаста аст: афзоиши камбизоатӣ ва нобаробарии даромад, миқёс ва 

хусусияти бекорӣ, паст шудани дастрасӣ ва сифати хизматрасониҳои асосии 

иҷтимоӣ - маориф, тандурустӣ ва амнияти иҷтимоӣ, талафоти пасандозҳо, 

ҷинояткорӣ, афзоиши фавт ва паст шудани сатҳи таваллуд, ташаккули 

«фарҳангии камбизоатӣ» ва вобастагии зиёд аз намудҳои гуногуни таъминоти 

моддӣ, надоштани маҳорати мутобиқат ба иқтисоди бозорӣ ва фаъолияти пасти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва ғ.  

Дар иртибот бо навиштаҳои дар боло зикргардида, қайд кардан лозим аст, 

ки “Тоҷикистон дар роҳи бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, 

дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардид. Аз ҷиҳати 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ин муваффакиятхо равшананд ва бештар ба шарофати 

иродаи қавии сиёсии роҳбарияти мамлакат ба даст оварда шудаанд. Аммо асри 

XXI бо шароити зудтағйирёбандаи берунии рушд дар назди мардуми мо 

вазифаҳои нав ва то андозае пурмасъулро мегузорад, ки ҳалли онҳо барои 

муттаҳидсозии ҷомеа ва ҳифзи ҳувияти миллат ва ноил шудан ба мақсадҳои 

густурда ниҳоят муҳим аст. Ҳадафи олии рушди дарозмуддати Тољикистон дар 
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заминаи рушди устувори иқтисодӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми 

кишвар мебошад.”135 

Аз ин ҷиҳат, сатҳи рушди инсонро на танҳо ҳамчун хусусияти натиҷаҳои 

фаъолияти соҳаи иҷтимоӣ, балки ҳамчун шарти муҳими рушди иқтисодии 

ҷомеаҳои дар ҳолат дигаргуншавӣ қарордошта, низ метавон баррасӣ кард, зеро он 

як қатор самтҳои стратегии ташаккули сохтори иҷтимоиро муайян мекунад ва 

меъёри асосии инкишофи иҷтимоӣ мебошад. 

Бо мақсади таъмини инкишофи устувори иҷтимоию иқтисодии давлатҳои 

пасошӯравӣ, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ нигаҳдорӣ ва таҳкими 

саломатии аҳолӣ дар асоси ташаккули тарзи ҳаёти солим ва баланд бардоштани 

дастрасӣ ва сифати ёрии тиббӣ мебошад. Фаъолияти самараноки низоми 

тандурустиро омилҳои асосӣ муайян мекунанд: такмили низоми ташкилӣ, ки ба 

ташаккули тарзи ҳаёти солим ва расонидани кӯмаки ройгони босифати тиббӣ ба 

ҳамаи шаҳрвандон имкон медиҳад (дар доираи кафолатҳои давлатӣ); рушди 

инфрасохтор ва таъминоти захиравии тандурустӣ, аз ҷумла таҷҳизоти молиявӣ, 

моддӣ, техникӣ ва технологии муассисаҳои табобатию профилактикӣ дар асоси 

диди назарҳои инноватсионӣ ва меъёри (принсипи) қолабгардонишуда; 

мавҷудияти шумораи кофии кормандони тиббӣ, ки дорои қобилияти ҳалли 

вазифаҳои дар соҳаи тандурустӣ ҷойдоштаи давлат мебошанд. 

Ҳифзи саломатӣ ва таъмини хизматрасонии босифати тиббӣ ба ҳамаи 

шаҳрвандон, фароҳам овардани шароитҳои ҳаёти пурсаодати ҳар як сокини 

мамлакат аз ҷумлаи вазифаҳои умдаи иҷтимоии давлатамон ба шумор мераванд. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ дар сохтори тандурустии мамлакат ҷараёни бозсозии 

соҳа, аз ҷумла таҳияи заминаи нави қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

соҳаи тандурустӣ, такмили низоми идоракунӣ ва маблағгузорӣ, рушд ва таҳкими 

кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ба тибби оилавӣ асосёфта, таҷдиди 

муассисаҳои тиббӣ ва фарматсевтӣ авҷ гирифт. Бо ҳамин мақсад, намунаи 

ислоҳоти соҳа вобаста ба беҳбуди дастраси хизматрасониҳои тиббӣ тавассути 

таҷдиди сохтор ва ҳамгироии системавӣ фароҳам овардани кӯмаки аввалияи 

 
135 Ҳамон ҷо. С.9 
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тиббӣ, муносибгардонии фонди рахти хоб (катҳо) ва сохтори муассисаҳои 

бистарикунонӣ, тақвияти нерӯи кадрии тамоми соҳаи тандурустӣ, мукаммалсозии 

инфрасохтор, такмил ва беҳбуди таъминот бо доруворӣ, ворид намудани 

намудҳои нави маблағгузорӣ барои табобат, дар асоси дастовардҳои илмӣ татбиқи 

усулҳои нави ташхисию табобатӣ бо истифодаи технологияҳои муосир, иштироки 

аҳолӣ дар ҳалли масъалаҳои тандурустӣ, барқарорсозии солимии беморон ва 

маъюбон, ташкили кӯмаки паллиативӣ, рушди заминаи иттилоотии идоракунӣ ва 

дигар тадбирҳоро дар бар мегирад. Ба инкишофи соҳа афзоиши суръати иқтисодӣ, 

таваҷҷуҳи ҳамаҷонибаи роҳбарияти кишвар нисбат ба самтҳои афзалиятноки 

рушди иҷтимоӣ, инчунин, саҳми самарабахши ҷомеаи байналмилалии донорҳо 

дар ҳифзи саломатии аҳолии кишвар шароити мусоид фароҳам оварданд. 

 Низоми ҳифзи иҷтимоӣ яке аз нишондиҳандаҳои муҳими сиёсати иҷтимоии 

давлати муосир ва омили муҳими инкишофи иҷтимоӣ мебошад, ки бояд меъёрњои 

(принсипҳои) гуманизм ва адолати иҷтимоиро инъикос намояд. Истифодаи ин 

меъёрњо (принсипҳо) имкон медиҳад, ки арзиши инсон, ҳуқуқи ӯ ба озодӣ, 

ташаккули қобилиятҳои ӯ, зиндагии шоиста, пурра ва хушбахтона, новобаста аз 

хусусиятҳои миллӣ, нажодӣ, динӣ ва дигар хусусиятҳои инфиродӣ ё иҷтимоӣ 

шинохта шаванд. Ин эҷоди муносибатҳои фидокоронаи байни одамон дар асоси 

кумаки тарафайн, ҳамдигарфаҳмӣ ва меҳрубонӣ мебошад. Дар натиҷа, метавон 

қайд кард, ки ҳифзи иҷтимоӣ асосан дар амалҳои он ба тамоми ҷомеа равона 

карда шудааст, аммо дар шароити воқеӣ муносибати баробар ба гурўҳҳои 

гуногуни иҷтимоӣ вуҷуд нахоҳад дошт.  

Ба ақидаи олимон “ҳифзи иҷтимоӣ дар моҳияти худ муҳимтарин механизми 

мутобиқсозии системаи сиёсӣ мебошад. Интихоби самти консептуалии ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ба устувории стратегӣ ва устувории низоми муайяни сиёсӣ 

таъсири калон мерасонад..” 136 

 
136  Султонзода Дж.М.Формирование и развитие системы социальной защиты населения в условиях переходной 

экономики: На примере Республики Таджикистан// https://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-sistemy-

sotsialnoi-zashchity-naseleniya-v-usloviyakh-perekhodnoi-eko 
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 Аз ин рӯ, сохторҳои ҳифзи иҷтимоӣ бояд барои фарогирии шаҳрвандони 

солим ва қобили меҳнат ба муносибатҳои меҳнатӣ имкониятҳои баробар фароҳам 

оранд, ба онҳо озодии иқтисодӣ ва тиҷоратиро дар бозор муҳайё созанд. Барои 

гурўҳҳои маъюб ва осебпазири иҷтимоӣ (кӯдакон, донишҷӯён, оилаҳои 

серфарзанд, маъюбон, нафақахӯрон ва ғ.) сохторҳои ҳифзи иҷтимоӣ 

вазифадоранд, ки сабукиҳо ва имтиёзҳои муқаррарнамудаи қонун, кумаки 

иҷтимоӣ ва коҳиши андозро кафолат диҳанд. Ҳамаи ин тадбирҳо ба таъмини 

ҳадди ақали ҳаёти субъектҳои иҷтимоӣ, ки аз имконияти татбиқи нерӯи меҳнатии 

худ маҳруманд, бояд нигаронида шаванд.  

Ба даст овардани Истиқлоли сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даврони хеле 

тезутунди равандҳои ҷаҳонишавӣ рост омад ва ин зарурати ҳарчи бештар 

таваҷҷуҳ зоҳир намуданро ба дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёти 

иҷтимоии мамлакатамон ба миён гузошт. Дар раванди ҷаҳонишавии 

муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвару мамлакатҳо ва халқияту миллатҳои 

гуногун, ки баъзан арзишҳо ва унсурҳои миллии мардумони алоҳидаро ба нестӣ 

мекашад, мо ба ҷалби тамоми ниҳодҳои ҷомеа, аз ҷумла оила, маҳалла, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ ва ташкилоту мақомотҳои давлатӣ тавонистем аз бисёр ҷиҳат наслеро 

тарбияву ба камол расонем, ки бо донишу заковат, худшиносиву ватандӯстӣ ва 

зиракиву ҳушёрӣ ба гардишҳои замони муосир мувофиқ бошад. Дар ин замина 

пеш аз ҳама ташаккули ҷаҳонбинии муосир, ки бар асоси суннату анъаноти 

гузаштаи мардумамон бо дастовардҳои навини илмиву фаннии имрӯза ва нигоҳи 

нав ба арзишҳои милливу давлатии мо зарур аст, дар мадди аввал гузошта шуд. 

Акнун ҷавонони моро зарур аст, ки дар рафти муборизаҳои шадиди ғоявию 

идеологӣ, ки дар фазои иттилоотӣ ҷараён мегиранд, минбаъд ҳам зиракии сиёсиро 

аз даст надода, фирефтаи бозиҳои геополитикӣ ва хоҷагони пасипардагии 

кишварҳои бегона нашаванд. Аз ин рӯ, тарбияи насли ҷавони худогоҳу 

ватанпараст ва миллатдӯст, ки ҷавобгӯи ниёзмандиҳои ин замон аст, аз ҳарвақта 

зиёдтар барои мо зарур аст ва ин тӯли сӣ соли истиқлол барои кишвари мо ба 

сифати омили муҳими дарёфти роҳи ҳалли бисёр масъалаҳои рӯзмарраю бунёдии 

ҳаёти иҷтимоӣ хизмат намудааст.  
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 Дар ҳаёти иҷтимоии кишварамон дар муддати сӣ сол мо рушди омили 

инсониро барои пойдории давлати миллиямон дар мадди аввал қарор додем ва ба 

ин хотир дар мавриди паст кардани сатҳи камбизоатӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, 

танзими муҳоҷирати меҳнатӣ, идораи равандҳои марбут ба даромад ва хароҷоти 

пули аҳолӣ, пардохти нафақаю кумакпулиҳо, сохтмони ишшоотҳои иҷтимоӣ, 

таъмини ҳифзи саломатии аҳолӣ, рушди илму маориф ва фарҳанг, беҳтар кардани 

ҳифзи муҳити зист ва ғайра чандин барномаҳои давлатиро қабул ва дар амал 

татбиқ намудем. Татбиқи ҳадафҳои дар ин барномаҳо тарҳрезишуда нишон 

доданд, ки роҳбарияти мамлакат тибқи муқаррароти Конститутсия, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ҳамчун давлати иҷтимоӣ арзёбӣ мекунад, воқеан ҳам дар амал 

ҳалли масъалаҳои соҳаи иҷтимоии ҳаёти ҷомеаро ба сифати самти афзалиятноки 

сиёсати  давлат эътироф ва мавриди амал қарор додааст. 

Бо итминон метавон гуфт, ки Тоҷикистон дар марҳилаи имрӯзаи 

инкишофаш воқеан ҳам ба як қатор комёбиҳо дар роҳи ҳалли масъалаҳои марбут 

ба ҳаёти соҳаи иҷтимоӣ ба даст овардааст ва ин дар навбати худ зарурати минбаъд 

ҳам тақвият бахшидани асосҳои иҷтимоии онро пеш мегузорад. Дар чунин вазъ 

бояд мавқеи кишвар дар соҳаи сиёсати дохилӣ, тақсими ҷаҳонии меҳнат, илми 

ҷаҳонӣ, фарҳанг ва технология, фароҳам овардани шароит барои рушд ва татбиқи 

имкониятҳои шахсӣ, кафолати ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон, баланд бардоштани 

сифат ва сатҳи зиндагии аҳолӣ, самарабахшии идоракунии давлатӣ, таъмини 

сатҳи зарурии қобилияти истеҳсолии кишвар ҳамеша мадди назар бошад. Ҳалли 

ин масъалаҳо яке аз омилҳои муҳими таъмини суботи иҷтимоӣ дар кишвар ба 

шумор меравад.  

“Сармояи инсонӣ омили муҳими рушд истехсолот ва иқтисодиёт буда, 

сифати он бо тараққиёти ҳамаи соҳаҳо зич алоқаманд аст. Он дар байни омилҳои 

дарозмуддати тараққиёти иќтисодиёти оянда (нисбат ба сармояи табиӣ, воқеъӣ ва 

молиявӣ)  мақоми аввалро  ишғол мекунад. Дар робита ба ин, рушди сармояи 
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инсонӣ ҳамчун самти афзалиятнок фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон 

муайян карда шудааст”137 

Ҳадафи асосии сиёсати иҷтимоӣ дар дурнамои дарозмуддат таъмини 

устувори сатҳ ва сифати зиндагии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит барои 

рушди нерӯи инсонӣ мебошад. Ҳамзамон, давлат бояд ба ҳар як шахси қобили 

меҳнат шароит ва имкон фароҳам оварад,  ки бо меҳнат ва корхонаи худ 

некӯаҳволии худ ва некӯаҳволии оилаи худро таъмин кунад ва уҳдадориҳои 

иҷтимоиро дар назди маъюбон, оилаҳои серфарзанд, маъюбон ва қишрҳои 

камбизоати аҳолӣ ва ғ. иҷро намояд. 

Барои ноил шудан ба ҳадафи асосӣ самтҳои асосии сиёсати иҷтимоӣ-

фарҳангӣ бояд инҳо бошанд:  

 • фароҳам овардани шароит ва имкониятҳо барои ҳамаи шаҳрвандони 

қобили меҳнат барои қонеъ кардани ниёзҳои худ; 

  • таъмини шуғли оқилонаи аҳолӣ дар асоси ҳифзи ҷойҳои корӣ дар 

корхонаҳои ҳаётан муҳим ва ояндадор, ташкили ҷойҳои нави корӣ, аз ҷумла дар 

бахши хусусии иқтисод;  

 • ташкили низоми васеи таълим ва бозомӯзии кадрҳо;  

 • таъмини афзоиши даромади воқеии аҳолӣ;  

 • пайваста баланд бардоштани сатҳи музди меҳнат ҳамчун манбаи асосии 

даромади пулии аҳолӣ ва ҳавасмандии муҳим барои фаъолияти меҳнатии 

кормандон;  

 • ташаккули синфи миёна ҳамчун омили устувории ҷомеа дар заминаи 

афзоиши назарраси даромади аҳолӣ ва паст шудани сатҳи камбизоатӣ; 

  • баланд бардоштани сатҳи таъминоти нафақа;  

 • паст шудани сатҳи аҳолии камбизоат;  

 • афзоиши ҳифзи иҷтимоии ниёзмандон дар асоси таҳкими кумаки суроғавӣ, 

такмил додани низоми имтиёзҳо, такмили хадамоти иҷтимоӣ ва ғайра. 

 
137 Национальная стратегия  развития Республики Таджикистан  на период до 2030 года. С.47// http://ef-

ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf Национальная стратегия  развития Республики Таджикистан  на 

период до 2030 года. С.6// http://ef-ca.tj/publications/02.2_rus(FILEminimizer).pdf 
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Сатҳи рушди ҷомеа дар давлати алоҳида вобаста ба шакли ҳукмрони 

хоҷагӣ, инчунин зинабандии арзиш ва манфиатҳои муқарраршуда, хусусияти 

аҳолӣ, ё ин ки ба истилоҳ “сармояи инсонӣ», муайян мегардад. Дар зери ин 

мафҳум лаёқат, маърифат ва маҳорат, яъне нерӯи зеҳнии коргар дар назар дошта 

шудааст, ки он имконияти дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ фаъолона амал карданро 

дар назар дорад. Чунин сифатҳо ба воситаи таъминоти моддӣ, саломатӣ ва сифати 

баланди таҳсилот такмил ва муайян карда мешавад. 

Мафҳуми «сармояи инсонӣ»,  бо мафҳуми «маҳсулнокии меҳнат» вобастагӣ 

дошта, маблағгузории минбаъда ба сармояи инсонӣ метавонад боиси баланд 

шудани маҳсулнокии меҳнат гардад. Инчунин сармояи инсонӣ  бо чунин омилҳо, 

чун саломатӣ, таҳсилот, сатҳи фарогирии тахассус, вобастагӣ дошта, дар натиҷаи 

бад шудани саломатӣ, сифати пасти таҳсилот ва ба таври оммавӣ маҳрум шудан 

аз ихтисосҳои муосир арзиши худро гум мекунад. Бояд таъкид кард, ки дар 

шароити ноустувории вазъияти сиёсӣ ва нобарории ислоҳоти иқтисодӣ, тамоюли 

мазкур дар як қатор ҷумҳуриҳои муштаракулманофеъ, аз он ҷумла дар 

Тоҷикистон, қувват гирифта, ба ноаёну ночиз шудани «сармояи инсонӣ», ки 

барои ҳалли мушкилотҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ мусоидат мекард, оварда 

мерасонад. Назарияи мазкур падидаеро дар назар дорад, ки одамон, ҳамчун 

истеъмолкунанда ва истеҳсолкунанда, нисбат ба зиёд кардани даромади худ на 

дар як давраи муайяни ҳаёт, балки тамоми тӯли ҳаёти худ манфиатдоранд. Аз ин 

рӯ вобастагии бевоситаи байни сифати таҳсилот, касбияти корманд, моҳона ва 

даромад дар давоми фаъолияти меҳнатӣ вуҷуд дорад. Давраи рушди ҷомеа нишон 

медиҳад, ки сабаби асосии пастравии истеҳсолот, махсусан саноат, иборат аз он 

аст, ки захираҳои меҳнатӣ ба таври самаранок истифода бурда нашуда, дар 

сохторҳои муҳими бахши иқтисодии ҷумҳурӣ кадрҳои баландихтисос 

намерасанд. Раванди мазкур сабаби сатҳи пасти ҳимояи гурўҳҳои гуногуни 

иҷтимоии аҳолӣ, махсусан қисми фаъоли иқтисодии он, афзудани раванди 

муҳоҷиршавии ихтисосмандони сатҳи гуногун дар солҳои 90-уми асри ХХ 

гардид. Ин аз як тараф вобаста аз сабаб ва оқибати таҳсилот ва касбияти баланд 

бошад, аз тарафи дигар, ба таври самаранок истифода нашудани мутахассисони 
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баландсоҳа буда, ба паст шудани маҳсулнокии меҳнат ва даромад мусоидат 

намуд. 

Ҳифзи иҷтимоӣ на танҳо бо ёрӣ расонидан ба қишрҳои камбизоати аҳолӣ, 

балки бо назардошти шароити даромад ва шуғли гурӯҳи иҷтимоии аҳолии қобили 

меҳнат низ муайян карда мешавад. Ҳимояи иҷтимоии қишрҳои гуногуни аҳолӣ 

барои эҳтиёҷи иҷтимоӣ зарур буда, имконият медиҳад, ки ин имтиёзро барои 

рушди шахсӣ, солимӣ ва ба ҳаёти сазовори иҷтимоӣ дохилшудан истифода 

намояд. Низоми ҳимояи иҷтимоии мавҷуда аз сабаби афзудани эҳтиёҷмандони 

гурўҳҳои гуногуни иҷтимоӣ пайваста ба душвориҳо дучор мегардад. Тағйиротҳои 

дар ҷомеа ба амал омада, комилан зарурати ислоҳоти иҷтимоиро дар ҳамаи 

қишрҳои иҷтимоӣ ва қишрҳои нави ҳимоянашуда (шахсони қобили меҳнат бо 

моҳонаи паст, оилаҳои серфарзанд ва ғайраҳо) тақозо мекунад. 

Замчунин бояд қайд намуд, ки “ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ на танҳо вазифаи 

давлат, балки вазифаи иқтисодиёти иҷтимоёт асоси бозорӣ ҳам мебошад. Дар 

баробари ин, ҳалли куллии  масоили ҳифзӣ иҷтимоии аҳолиро бо таъминоти 

моддию молиявии табақаҳои камдаромади аҳолӣ маҳдуд кардан мумкин нест, 

зеро  масъалаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷиҳати моҳияти худ, зарурияти воқеъӣ 

ва амалӣ гардондани он  бисёрҷанба  маҳсуб меёбад. Ин чунин маъно дорад, ки 

имрӯз барои ҳавасманд гардондани меҳнат ва баланд бардоштани самараи он аз 

тарафи қисми қобили меҳнати аҳолӣ тадбирҳои нав кор карда баромадан лозим 

аст.”138 

Меъёри сатҳи зиндагӣ яке аз унсурҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ маҳсуб 

ёфта, барои истифодаи оқилонаи сармояи инсонӣ мусоидат менамояд. Баҳодиҳии 

«сармояи инсонӣ» хеле мушкил аст, чунки ғайр аз сатҳи зиндагӣ ба он як қатор 

омилҳои дигар низ дохил мешаванд. Ба ин қатор на танҳо ченакҳои самаранокии 

иқтисодӣ, инчунин арзишҳои рафтору ахлоқ: ба монанди озодии шахсӣ, 

имконияти рушди шахс ва ғайраҳо маҳсубанд. Дар натиҷа, категорияи сармояи 

инсонӣ  ба таври нисбӣ тасаввур карда мешавад. Новобаста аз ин, дар ҳисобкунии 

 
138 Тарасов П.С. Социальная защита населения:теория ,опыт,направления развития.// 

https://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-zashchita-naseleniya-teoriya-opyt-napravleniya-razvitiya 
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иқтисодии захираҳои меҳнатӣ истифодаи он фоидаовар аст, чунки имконияти 

назорат кардани таъсири маблағгузорӣ дар сармояи инсонӣ барои паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ ва болоравии иқтисодиёт муҳим аст. Чунин раванд дар шароити 

иқтисоди бозоргонӣ барои ҳалли босамари вазифаҳои иҷтимоӣ мувофиқ маҳсуб 

меёбад. Бинобар ин, дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, ҳангоме, ки мушкилоти 

ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ ҷой дорад, зарурати сиёсати нави иҷтимоӣ, ки ба 

равандҳои амалкунанда дар иқтисодиёти озод, давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд 

асос ёфтааст, баррасӣ шавад. Бояд қайд кард, ки дар шароити иқтисоди бозоргонӣ, 

бо назардошти рушди «сармояи инсонӣ», мақсади асосии сиёсати иҷтимоӣ дар 

соҳаи меҳнат бояд аз вазъи асосии муқарраршудаи зерин иборат бошад: 

- ташкил намудани шароитҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ барои ҳавасмандкунии 

қисми аҳолии қобили меҳнати ҷомеа, бо мақсади таъмин намудани фаъолияти 

истеҳсолкунандаи босамар ва беҳбудии тамоми ҷомеа, таъмин намудани 

кафолатҳои иҷтимоӣ, хизматрасонии тиббӣ, маълумоти босифат ва рушди 

фарҳанг;  

 - нигоҳ доштани таносуби муътадили даромади қисми фаъоли иқтисодии 

аҳолӣ ва шаҳрвандони ғайриқобили меҳнат.  

Барои ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ зарурати гузаронидани ислоҳот, ки ба 

самти ташкил намудани сохтмони сесатҳа равона шуда, ҳимояи аҳолиро дар 

мадди назар дорад, мувофиқ аст. 

Сатҳи аввал – ин маҷмӯи кафолатҳои иҷтимоӣ аст, ки давлат ҳамаи аъзоёни 

ҷомеаро дар сатҳи ҳадди аќқали мувофиқ барои ташкил намудани оғози 

имкониятҳои баробар таъмин менамояд. Ба инобат нагирифтани ин масъала соҳаи 

муайяни ҳаёти иҷтимоиро дар чорчӯбаи хатар мегузорад. Аз як тараф, ин ба 

гурўҳи иҷтимоии осебпазири аҳолӣ тааллуқ дошта бошад, аз тарафи дигар, 

моҳияти иҷтимоии ҷомеаро баррасӣ менамояд. Ҳамин тавр, дар чорчӯбаи 

таъминоти нафақа сухан дар бораи нафақаи иҷтимоӣ ва нафақа барои кӯдакони 

маъюб меравад. Соҳаи тандурустӣ бо тартиби муқарраршуда табобати бемориҳои 

хатарноки иҷтимоӣ, гузаронидани тадбирҳои пешгирикунанда доир ба 

муҳофизати саломатиро низ дарбар мегирад. Миқёси таҳсили ройгон инчунин дар 
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андозаи ҳадди ақали кафолатҳои иҷтимоӣ муайян мегардад, ки сатҳи он аз 

аҳамияти намудҳои мушаххаси нерӯи зеҳнӣ вобаста аст. Ҳамаи хароҷот барои 

таъмини ҳадди ақали кафолат аз буҷаи давлатӣ аз ҳисоби андозҳои пардохтшуда 

маблағгузорӣ мешавад. 

Сатҳи дуюми сохтмони умумии таъминоти иҷтимоӣ – ин нақшаи 

ҳамаҷонибаи суғуртаи ҳатмии давлатӣ аз хатари иҷтимоӣ, ҳангоми аз кор маҳрум 

шудан, беморӣ, пиронсолӣ ва гум кардани саробон мебошад. Дар шароити муосир 

сатҳи хеле пасти даромади аҳолӣ ва тафовути зиёди гурўҳҳои иҷтимоӣ, амалӣ 

кардани раванди ягонагӣ бо ёрии азнавтақсимкунӣ, воридшавӣ аз як қатор 

зергурўҳҳои «маблағгузор» ба фоидаи зергурўҳҳои «гиранда», аҳамияти муҳими 

ҳалкунанда дорад. Сарчашмаи асосии маблағгузорӣ нисбати ин банд фонди 

ҳатмии суғурта аст, ки дар асоси пардохти суғуртаи корфармо ва корманд 

ташаккул меёбад. Нақши навро дар ин масъала иттифоқи касаба, ки кормандони 

суғурташуда ва ҳуқуқҳои онҳоро дар ҳамаи бахшҳои таъминоти иҷтимоӣ ҳимоя 

менамояд, иҷро мекунад. 

Табиати иҷтимоӣ-иқтисодии ду сатҳи зикршудаи ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ 

куллан аз ҳамдигар фарқ доранд, чунки дар ин сатҳ мавҷуд будани сарчашмаи 

маблағгузорӣ бояд аз ҳамдигар вобаста набуда, дар шакли алоҳида амалӣ шавад. 

Бинобар ин суғуртаҳои мақсадноки фондро бо буҷаи давлатӣ муттаҳид кардан 

имконнопазир аст. 

Ҳамин тавр, сиёсати иҷтимоие, ки аз тарафи сохторҳои давлатӣ, 

ташкилотҳои худидоракунӣ ва коллективҳои истеҳсолӣ гузаронида мешаванд, 

бояд барои расидан ба мақсадҳои иҷтимоӣ ва бо натиҷаҳои баланд бардоштани 

некӯаҳволии ҷомеа, сифатан беҳтар намудани ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ, таъмини 

иҷтимоӣ ва муътадилии сиёсӣ дар ҷомеа мувофиқат намояд. Ба ин маъно сиёсати 

иҷтимоӣ бо дар назардошти шароити мушаххаси таърихии рушди кишвар 

ташаккул меёбад. 

Мо мутмаинем, ки инкишофи мусбати давлатҳо ва ҷамъиятҳои пасошӯравӣ 

танҳо дар асоси навъҳои дақиқ ва мушаххаси иҷтимоию фарҳангӣ имконпазир 

аст. Ҳатто давлате, ки мувофиқи меъёрҳои кўҳнаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ зиндагӣ 
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мекунад, бояд қолиби солхӯрдаи иҷтимоиву фарҳангии ҳаёти худро  таҷдиди 

назар намоянд. 

Дар намунаи инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангии кишвари мо самти 

афзалиятноки сиёсати давлатӣ  ин таваҷҷуҳ ба эҷоду фароҳам овардани муҳити 

мусоиди иҷтимоӣ-фарҳангӣ, мусоидат намудан ба татбиқи конститутсионии 

муқаррароте аст, ки мувофиқи он арзиши баландтарин инсон маҳсуб меёбад.  

Таносуби сармояи инсонӣ ва фарҳанг дар давраи ҷаҳонишавӣ ва муайян 

намудани афзалиятҳои рушди иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи муосир дар асоси 

арзишҳои башардӯстӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад. Рӯйхати омилҳое, ки ба 

эҷоди сармояи инсонӣ мусоидат мекунанд, бидуни шинохтани нақши 

муҳимтарини фарҳанг ва баррасии муштараки мафҳумҳои “башардӯстӣ”, 

“фарҳанг” тасаввурнопазир аст.  

Ба ақидаи олими тоҷик Х. У. Усмонзода: “ғояи асосӣ ва стратегии сиёсати 

фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити вусъати раванди бебозгашти 

ҷаҳонишавӣ барои даҳсолаи минбаъда дар заминаи андешаи хеле воқеъбинонаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - “фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат аст” амалӣ 

гардонида мешавад. 

 Дар замони муосир рушди фарҳанг ва нерўи фарҳангӣ бо ҳайси афзалиятҳои 

миллии аксарият халқу кишварҳои олам пазируфта шудаанд. Меъёрҳои муҳими 

сатҳи пешрафти ҷомеи муосир - сатҳи рушди фарҳанг, мавҷудияти инфрасохтори 

муосиру самарабахши ниҳодҳои фарҳангӣ, абзори таъмини раванди ҳифз ва 

ғановатбахши мероси фарҳанги миллӣ ва умумибашарӣ, тавлид, интишор ва 

истифодаи арзишҳои сифатан нави фарҳангӣ, мубодилаи самараноки 

байнифарҳангӣ, мавҷудияти имкониятҳои мусоид барои худбаёнии маънавӣ-

эҷодии шахс эътироф гардидаанд. 

Дар ҷомеаи воқеан мутаммаддин фарҳанг на ҳамчун соҳаи фароғату 

дилхушӣ, балки, пеш аз ҳама, ҳамчун воситаи тавонои ташаккули идеологияи 
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миллӣ, рушди маънавӣ, муаррифгар ва муайянкунандаи мақому манзалати 

мамлакат дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад”.139 

  Дар ҳақиқат, идеология ва ғояи миллӣ бояд ба воридшавии арзандаи 

Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, иштироки оптималии кишвар дар равандҳои 

мураккаби ҷаҳонӣ мусоидат кунад. Ғояи миллӣ ҳамчун арзиши олии фарҳанги 

маънавӣ дар шароити истиқлоли миллӣ ба ҳайси воситаи танзимкунандаи 

ҳокимияти давлатӣ истифода мешавад. Ба ақидаи мо, ғояи миллӣ шакли оқилонаи 

ифодаи манфиатҳои асосии миллат аст, ки таркибаш аз унсурҳои рамзӣ, 

анъанавии фарҳанги миллӣ асос ёфта, дар фарҳанги маънавии миллии мардум 

ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад ва меъёри воқеии татбиқи иродаи миллӣ 

мегардад. Татбиқи ғояи миллӣ бояд посухи муносиб ба чолишҳои муосири 

ҷаҳонишавӣ гардад, то рушди минбаъдаи пешрафтаи Тоҷикистон ба манфиати 

ҷомеа ва ҳар як шаҳрванди кишвар таъмин карда шавад. Албатта ҷаҳонишавӣ дар 

раванди ташаккули ғояи миллӣ ба мундариҷа ва шакли он талаботи иловагӣ эҷод 

менамояд. Моҳияти ин талаботҳои иловагӣ ба он вобаста аст, ки ғояи миллӣ 

имрӯз набояд боиси ҷудоии миллат ва давлат аз равандҳои умумиҷаҳонӣ гардад, 

балки барои робита бо ҷаҳон “кушода” бошад, бояд мундариҷаи хоси миллӣ ва 

арзишҳои умумиинсониро ба таври табиӣ муттаҳид кунад. Фарҳанги миллӣ 

набояд дар як доира маҳдуд бимонад, баръакс ҳамчун як унсури фарҳанги ҷаҳонӣ 

бояд ба интиқоли маҳсули худ ба хориҷ аз доираи миллии худ кӯшиш кунад. Ба 

ақидаи муҳаққиқи тоҷик С. Х. Раҳимов “фарҳанги миллӣ дар ҳамон сурат ба сатҳи 

байналмилалӣ расида метавонад, агар аз доираи анъанавӣ барояд”.140  

 Ба ақидаи Х. У. Усмонзода “касби истиқлолият ҳеҷ вақт маънои онро 

надорад, ки ҳар як миллат барои мустақил зистан бояд даври худ ҳисоре бикашад 

ва иртиботро бо хориҷ қатъ кунад. Баръакс ба даст овардани истиқлолият боиси 

васеъ гаштани доираи муносибатҳои гуногунҷабҳа бо соири кишварҳои дуру 

 
139 Усмонзода Х.У. Амалияи ҷомеасозӣ ва муосирият.-Душанбе: “Дониш”,2020.- с.175 
140 Раҳимов С.Х. Нақши фарҳанги бадеӣ дар тарғиби идеяҳои истиқлолият// Ҳимояи манфиатҳои миллӣ,таҳкими 

истиқлолияти сиёсӣ ва масоили консептуалии рушди давлатдорӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ.Маҷмуаи маърузаҳои 

конфронс.-Душанбе:2016. с.50 
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наздик гашта, иштироки он дар ҳалли масъалаҳои мубрами сиёсати ҷаҳонӣ ва 

минтақавӣ меафзояд”.141 

  Ҳамин тариқ, дар ҷамъбаст гуфтан ҷоиз аст, ки ҷомеаи Тоҷикистон дар 

масири нави таърихи худ – таҳкими истиқлоли давлатӣ, суботи сиёсӣ ва тақвияти 

ваҳдати миллӣ қарор дорад. Дар назди ҷомеаи тоҷик вазифаи масъул, яъне эъмори 

давлати миллии муқтадир, рушдёбанда ва ҳаматарафа рақобатпазир гузошта 

шудааст. Дар ин самт бешубҳа корҳои зиёде бояд ба анҷом расонида шаванд. Пеш 

аз ҳама пойдевори ғоявӣ-назариявии фарҳанги маънавии миллӣ бояд ташаккул 

ёбад ва навъҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ фарҳангӣ бо дар назардошти раванди 

ҷаҳонишавӣ коркард шаванд. Ҷаҳонишавӣ азбаски падидаи фаромиллӣ аст, ба 

ҳама ҷанбаҳои ҳаёти инсон таъсири худро мерасонад. Низоми фарҳанг, маориф, 

илм, иқтисодиёт, тиҷорат ва тандурустии миллӣ дар зери таъсири раванди 

ҷаҳонишавӣ ба тағйирот дучор гашта дигаргун (трансформатсия) мегарданд, зеро 

дар фазои ҷаҳонишавӣ бояд рақобатпазир бошанд. Аз ин рӯ онҳо маҷбур 

мегарданд, ки ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ шаванд. Ин раванд хусусан дар 

низоми тандурустӣ ва маориф бараъло аён гардидааст. Масалан, дар давраи 

пандемияи КОВИД-19, кишвари мо мувофиқи қоидаҳои ташхис ва созишномањои 

(протоколҳои) табобати беморони гирифтори вируси КОВИД-19, ки аз ҷониби 

Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ қабул пешниҳод гардида буд, амал мекард. 

Яъне ин қоида барои ҳама кишварҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ яксон буданд. 

  Барои татбиқи сиёсат дар соҳаи маориф, давлат чунин низоми муассисаҳои 

таълимиро таъсис додааст, ки афзалияти арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ, 

аҳамияти гуманистии мундариҷаи таълим ва рушди озодонаи шахсро эътироф 

мекунад. Вақте сухан дар бораи таъмини ҳифзи иҷтимоии мардум, рушди соҳаҳои 

маорифу тандурустӣ, тавсеа ёфтани шабакаи технологияҳои иттилоотӣ, таблиғи 

тарзи ҳаёти солим, таҳсили ҷавонон ва ба воя расонидани мутахассисони ба 

талаботи замон ҷавобгӯ меравад, барои онҳо, пеш аз ҳама, муҳайё кардани 

шароити мусоид хеле муҳим аст. 

 
141 Усмонзода Х.У. (Идиев Х.У.) Истиқлолият ва таъмини рушди устувори ҷомеа// Ҳимояи манфиатҳои 

миллӣ,таҳкими истиқлолияти сиёсӣ ва масоили консептуалии рушди давлатдорӣ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ.Маҷмуаи маърузаҳои конфронс.-Душанбе:2016. с.23 
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  Дар асоси татбиқи назарияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои сершумори рушди 

соҳаи маориф, кишвар мунтазам ба сӯи расонидани сатҳи таҳсилот ба 

стандартҳои ҷаҳонӣ пеш меравад. Вуруди Тоҷикистон ба “Раванди Болония”, ки 

як падидаи байналмилалӣ аст, дастоварди асосии ислоҳоти низоми маорифи 

кишварамон мебошад ва дар кишвари мо раванди фаъоли ислоҳоти соҳаи маориф 

бо мутобиқсозии он ба стандартҳои ҷаҳонии “Раванди Болония” идома дорад. 

Бояд зикр намуд, ки “Раванди Болония” раванди мутобиқ ва ҳамоҳангсозии 

низомҳои таълимии кишварҳои Аврупо бо мақсади ташкили минтақаи ягонаи 

таҳсилоти олӣ мебошад. Дар ҳоли ҳозир “Раванди Болония” 47 кишварро 

муттаҳид мекунад. Ба ҳамин хотир, дар раванди ҷустуҷӯ ва коркарди намунаҳои 

миллии инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангӣ бояд дар назар дошт, ки ташаккули ин 

намуна дар асоси синтези анъана, арзишҳо, дастовардҳои миллӣ ва умумибашарӣ, 

байналмилалӣ имконпазир аст. Аз ин лиҳоз Тоҷикистон дар баробари собиқаи  

давлатдории худ бояд таҷрибаи давлатдорӣ, эъмори ҷомеи шаҳрвандӣ, раванди 

ислоҳоти низоми ҷамъиятиро аз кишварҳои пешқадами ҷаҳон биомӯзад ва 

дастовардҳои беҳтарини онро дар раванди давлатдории миллӣ татбиқ намояд. 
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ХУЛОСА 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Маводи рисола барои асоснок кардани фаҳмиши ҷаҳонишавӣ ҳамчун 

раванди иҷтимоию фарҳангӣ ва дарки ҳамкориҳои мураккаби омилҳои тамаддунӣ 

ва фарҳангии рушди ҷаҳон пешбинӣ шудааст. Таҳлили диди назарҳои 

ҷаҳонишавӣ нишон доданд, ки ҷаҳони муосир бо ҳамгироии соҳаҳои иқтисодӣ, 

сиёсӣ, маънавӣ ва иттилоотии ҳаёти аксарияти куллии кишварҳо, инчунин 

зуҳуроти шиддатёбии ҳама намудҳои алоқа тавсиф карда мешавад. Ҳамаи ин 

ногузир ба афзоиши таъсири баъзе кишварҳо ба кишварҳои дигар, ташаккул ва 

паҳн кардани меъёрҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва арзишҳои муштараку ягонаи ҷаҳонӣ 

боис мешавад. Ин равандҳоро ҳамчун универсализатсияи фарҳангӣ маънидод 

мекунанд.  

 Таҳлили шароит ва омилҳои ташаккули муҳити иҷтимоию фарҳангӣ вобаста 

ба равандҳои ҷаҳонишавӣ муайян намуд, ки ташаккули муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ 

ҳамчун раванди сайёравии универсализатсияи самтҳои арзишҳои умумиинсонӣ 

дар асоси суръатёбии пешрафти илмӣ-техникӣ муайян карда мешавад. Он дар 

навбати худ инқилоби илмӣ, техникӣ ва иттилоотиро дар нимаи дуюми асри ХХ 

ба вуҷуд овард. Ташдиди равандҳои коммуникатсионӣ ва муҳоҷирати ҷаҳонӣ, 

густариши фарҳанги оммавӣ дар ҳама минтақаҳои ҷаҳони муосир аксарияти 

куллии соҳаҳои ҳаёти маънавиро фаро гирифта, майлонҳои арзишии миллатҳои 

гуногунро тағйир медиҳад. Хусусияти ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар 

якҷояшавии амалияҳои иҷтимоиву фарҳангӣ зоҳир мегардад. Раванди 

ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба он мусоидат намуд, ки соҳаи технологияҳои 

иттилоотӣ, тиҷорати байналмилалӣ, ҳамкории иқтисодҳои миллӣ, институтҳои 

фаромиллӣ ва ҳукуматҳо рушд намояд.  

 Таҳлили фаъолияти фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ нишон дод, ки яке аз сарчашмаҳои он инқилоби 

иттилоотӣ мебошад. Он ба пайвастшавии компютер бо шабакаҳои 

телекоммуникатсионӣ асос ёфта, ҳамин тавр, ягонагии коммуникатсионии 

ҷаҳонро ташкил дод. Ба шарофати он фазои ягонаи иттилоотии ҷаҳонӣ ташаккул 
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ёфт. Яке аз омилҳои муҳими рушди Тоҷикистон дар асри XXI бояд сиёсати 

босамари иттилоотии давлат, алахусус дар соҳаи амнияти иттилоотӣ бошад. Ин ба 

ҷорӣ намудани технологияҳои навтарини иттилоотӣ ва рушди иқтисоди рақамӣ 

дар ҷомеаи Тоҷикистон низ дахл дорад. Ақиб мондан дар ин соҳа таҳдиди дигаре 

барои Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ аст. Исбот гардид, ки ҷаҳонишавии 

фарҳангӣ-иҷтимоӣ ба пайдоиши фарҳанги ягонаи глобалӣ мусоидат мекунад, яъне 

минбаъд фарҳанги глобалӣ фарҳанги ягонаи умумиҷаҳонӣ набуда, балки аз 

шумораи зиёди фарҳангҳои мухталиф иборат аст, ки метавонанд бо сабаби 

афзоиши алоқамандии ҷаҳон (тавассути ВАО ва ғ.) мубодила кунанд ва омехта 

шаванд. 

  Таҳлили хусусиятҳои иҷтимоӣ-фарҳангии инкишофи ҷомеаи тоҷик нишон 

дод, ки фарҳанг, бахусус тамоюли ҷаҳонишавии он аз ҷумлаи проблемаҳои 

глобалии асри ХХI буда, дар низомҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ яке аз самтҳои 

афзалиятдошта ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи 

ҷаҳонӣ ва аъзои ИДМ аз раванди босуръати ҷаҳонишавии фарҳанг, аз падидаҳо ва 

зуҳуроти мусбату манфии он дар канор буда наметавонад. Ба имзо расидани 

асноди байналмилалӣ ва созишномаҳои дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

мамолики хориҷӣ дар самти ҳамкориҳои фарҳангӣ тағйирпазирӣ ва такмили 

сиёсати фарҳангии давлатро тақозо менамоянд. Фарҳанг падидаи иҷтимоиест, ки 

ба иқтисодиёт, тараққиёти илму техника, ҳифзи муҳити зист, истеҳсолот ва сиёсат 

иртиботи қавӣ дошта, ба пешрафти онҳо таъсири амиқ мегузорад. 

Таҳқиқот муайян кард, ки раванди рушди фарҳанги миллӣ моҳиятан ба 

манфиати шахс, ҷамъият, давлат ва табиат нигаронида шуда, яке аз мақсадҳои 

асосии он тарбияи инсонест, ки дар рўҳияи суннату анъанаҳои халқи худ, 

хештаншиносию ватанпарастӣ, фарҳанги миллӣ, арзишҳои умумибашарӣ ба 

камол расида, дар заминаи донишу малака ва маҳорати андӯхта соҳиби фаросати 

олии ворисият ба ҳувияти миллӣ, арзишҳои волои ахлоқию фарҳангӣ гардида, 

барои  таҳкими рукнҳои давлатдорӣ дар Тоҷикистон кӯшиш хоҳад кард. 

Дар ҳар як ҷомеаи муосири башарият фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат ва 

рукни муҳими ташаккули дунёи маънавӣ эътироф гардида, ба ҳаёту фаъолияти 
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тамоми табақаҳои иҷтимоӣ, оини давлатдорӣ, рушду такомули эҷодиёти халқ 

таъсири амиқ мерасонад. 

Таҳлили таъсири ҷаҳонишавӣ ба тағйирёбии майлони арзишии ҷомеаи 

Тоҷикистон нишон дод, ки давраи истиқлоли он  чун дар дигар кишварҳои 

пасошӯравӣ бо эҳёи миллӣ ва барқарорсозии меъёрҳои анъанавии ахлоқ, фарҳанг, 

дин ва арзишҳо оғоз ёфт. Барои Тоҷикистон  дар солҳои аввали истиқлол бо оғози 

муноқишаи байни тоҷикон як қатор саволҳо ба миён омаданд, ки ба ояндаи 

давлатдории тоҷикон таъсир расониданд ва бо ин восита ба истиқлолияти давлатӣ 

таҳдид эҷод карданд. 

Бо ворид шудани Тоҷикистон ба роҳи истиқлол ҷараёни тағйиротҳо 

моҳияти сифатан нав пайдо намуда, онҳо алҳол дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо суръати 

баланд ҷараён доранд. Ин тағйиротҳо аслан аз табиати ташаккули воқеияти нави 

иҷтимою сиёсии ҷомеа, ки дар худ зарурати дигаргун сохтани таркиби арзишҳои 

дар заминаи муносибатҳои пештараро доранд, бармеоянд. Чунин зуҳурот табиист, 

зеро бо мурури раванди дарҳам шикастани низоми собиқи ҷамъиятӣ ногузир 

тағйирёбии ниҳодҳои пештараи иҷтимоию сиёсӣ, ки онҳо дар амал муносибатҳои 

ҷамъиятиро меъёргузорӣ ва танзим менамуданд, ба амал меояд.  

Албатта, ҳар як миллат дар раванди рушди таърихии худ фарҳанги худро 

эҷод мекунад, урфу одатҳо ва маросимҳоро парвариш медиҳад. Ин анъанаҳо 

метавонанд гуногун бошанд. Ҷаҳонишавӣ ба ҳамаи фарҳангҳои миллии 

рақобатнопазир таҳдид мекунад ва онҳо бояд ҳифз карда шаванд. Аммо, мо бояд 

арзишҳои умумиинсониро низ ба инобат гирем ва он урфу одатҳои миллиро 

дастгирӣ ва парвариш намоем, ки ба арзишҳои умумиинсонӣ мухолифат 

намекунанд. 

Таҳқиқот оид ба ҷустуҷӯи намунаи миллии инкишофи иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷомеаи Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ имкон дод, ки аз як тараф, як қатор 

масъалаҳои муҳим муайян карда шаванд, ки ҳалли онҳо барои таҷдиди фазои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиёсии тоҷикон аҳамияти калони амалӣ доранд. Аз тарафи 

дигар, он нишон дод, ки барои давлати Тоҷикистон ин назорат аз рӯи фазои 

иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон, ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати 
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давлатӣ на танҳо дар солҳои наздик, балки дар оянда низ мубрам боқӣ мемонад. 

Ҳамгироии Тоҷикистон ба фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷаҳонишавӣ ногузир аст. 

Вобаста ба ин Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд маҳсулоти фарҳангии рақобатпазир ва 

роҳҳои интиқоли онро ба фазои маҷозии ҷаҳон пайдо намояд. Дар раванди 

таҳқиқот дар ин бахши рисола исбот гардид, ки вобаста ба ивазшавии майлони 

сиёсӣ-иқтисодии ин ё он давлат низоми арзишҳо ва тамоюлҳои арзишии он низ 

тағйирпазир мебошанд. Таҳти таъсири ҷаҳонишавӣ дар ҷомеа тағйирёбии низоми 

арзишҳо дар ду самти асосӣ сурат мегирад: тақвияти аҳамияти арзишҳои қаблан 

мавҷудбуда; арзёбии арзишҳои анъанавӣ ва таҷдиди ҷузъҳои сохтории ин 

арзишҳо.  

Таҳқиқоти мо собит сохт, ки ҷаҳонишавӣ ба монанди дигар падидаҳои 

таърихӣ  ин як воқеъияти таърихӣ ва раванди амалист. Ҷаҳони муосир бояд ин 

таҷрибаро, ки маҳсули натиҷаи фаъолияти инсонҳо мебошад, аз сар гузаронад. Ин 

раванди таърихиест, ки ҳамаи падидаҳо ва арзишҳои фаъоли ҷаҳонро бо ҳам 

наздик мекунад ва онҳоро ҷаҳонӣ месозад. Арзишҳои умумимиллӣ ва 

умумидавлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҳифзи манфиатҳои кишвар бояд 

афзалтар аз ҳама гуна манфиатҳои сиёсӣ, мазҳабӣ ва гурўҳӣ бошад. Имрӯз барои 

тоҷикон доштани давлати миллӣ ва дунявии ҳуқуқбунёд арзиши олӣ мебошад. 

Дар давраи ҷаҳонишавӣ зиндагӣ дар чунин як давлат бояд дар меҳвари 

тамоюлҳои арзишии ҳар як сокини Тоҷикистон қарор гирад. Таҷрибаи 

байналмилалӣ, дар навбати аввал дар кишварҳои рӯ ба инкишоф нишон медиҳад, 

ки манбаи асосии рушди босуръати иҷтимоию иқтисодии кишвар таҳсилоти 

миллат аст. Сармоягузорӣ ба иқтисодиёте, ки аҳолии он дорои сатҳи пасти 

таҳсилот ё таҳсилоти ба талаботи замон ҷавобгӯ набуда мебошад, танҳо ба бунёди 

истеҳсолоти аз ҷиҳати технологӣ камсамару қафомонда, қафомонии ҳарчи 

бештари кишвар аз тамоюлоти ҷаҳонии рушди иқтисодиёти ба дониш асосёфта 

мусоидат карда метавонаду халос. 
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II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

Дар ташаккули арзишҳои иҷтимоӣ-фарҳангии созгори ҷомеаи демократӣ, 

ҳуқуқбунёд ва дунявӣ бояд нақши тарбиявии оила дар асоси асноди ҳуқуқӣ 

баланд бардошта шавад. Зеро  пойгоҳи асосии ташаккулёби  тамоилҳои арзишӣ 

маҳз институти оила мебошад. Муносибатҳои оилавии занону мардони ҷавон 

бояд тарзе ба роҳ монда шаванд, ки ба равандҳои ҷамъиятӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ дар 

ихтилоф набошанд ва ба таври табиӣ ба пешрафти рушди иҷтимоӣ-фарҳангии 

ҷомеаи тоҷик саҳмдор бошанд. Барои расидан ба ин ҳадаф тамоми ниҳодҳои 

иҷтимоӣ-фарҳангӣ бояд барои рушди институти оила нақши бориз гузоранд. 

Рушди фазои ягонаи иҷтимоӣ-фарҳангии мамлакат бояд дар заминаи ҳифз, 

эҳё ва рушди анъана ва суннатҳои миллӣ, дастовардҳои фарҳанги миллии замони 

истиқлол, арзишҳои умумибашарӣ, технологияи муосири иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ, ташаккули имиҷи рақобатпазири миллату давлат ва фарҳангии 

тоҷик дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангии ҷаҳон таъмин гардад. 

Дар марҳилаи кунунии тамоюлоти ҷаҳонишавии иҷтимоӣ-фарҳангӣ рушди 

устувори иҷтимоӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд тавассути таҷдиди 

инфрасохтор, таҳкими заминаи рақобатпазири моддӣ-техникӣ, тарбияи кадрҳои 

соҳа ва ба ин васила мусоидат намудан ба раванди эҷодиёти халқ, татбиқи 

самарабахши нерӯи фарҳангӣ ва маънавии афроди ҷомеа татбиқ карда шавад. 

Рушди ҷомеа, таъмини амнияти ҷамъият ва давлат, сифати зиндагии 

мардум, расидан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисодиёт, азхудкунии имкониятҳои нави 

технологӣ, умуман рушди иҷтимоӣ мустақиман ба сифати рушди устувори 

маориф, ташкили ҷараёни мураттабу босифати таълиму тарбияи хонандагону 

донишҷӯён ва дар маҷмуъ, ба сатҳи саводнокии миллат вобастагии амиқ дорад. 

Ҳамчунин барои таъмини ҳамгироии фарҳанги миллӣ ба фазои муосири 

фарҳангии ҷаҳон, муаррифии мероси таърихию фарҳангӣ ва давстовардҳои 

фарҳанги замони истиқлол дар арсаи байналмилалӣ бояд дар шабакаҳои 

иҷтимоии фазои маҷозӣ саҳифаҳои махсус кушода шаванд ва бо иттилооти нав 

мунтазам ва мудаввом таъмин гарданд. Ин амал шароити мусоидро барои рушди 

устувори муҳити рақобатпазири иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар даврони ҷаҳонишавӣ 
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фароҳам меоварад ва боиси ҳифзи соҳибихтиёрии миллӣ-фарҳангӣ, эҳё ва рушди 

фаъолияти тамоми шаклҳо ва намудҳои соҳаи фарҳанги миллӣ хоҳад гашт. 
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