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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот.  Олами муосир дар баробари он, ки 

чењраи худро дар соњањои њаёти иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва ѓайра њамеша 

таѓйир медињад, инчунин табиати муносибатњои байни миллатњо, гурўњњои 

гуногуни этникӣ (қавмӣ)-ро низ ба шиддат дигаргун менамояд. Мо дар 

муносибатњои байни кишварњои абарќудрат њам мушоњида менамоем, ки 

тамоюлоти ќавмситезї акнун бартарият пайдо менамояд ва баъзе гурўњњои 

муайяни этникӣ (қавмӣ) омили нобасомонињои кишварњои дигар дониста 

шуда, нисбат ба онњо аксари маврид амалњои хушунатомез содир карда 

мешавад. Чунин амалкардњо дар заминаи роњ ёфтанашон ба афкори омма 

боиси шиддат ёфтани њисси бадбинии миллатњои дигар нисбат ба ин 

ќавмњо мегардад. Зуњури чунин амалњо имрўзњо хеле зиёд дар мавриди 

ташаккули афкори омма нисбат ба муњољирони иљборї ва мењнатї ба 

чашм мерасад, ки бањри татбиќи он сиёсатмадорон, расонањои хабарї, 

њизбњои тамоюли миллатгароёнадошта ва ѓайра бештар сайъу кўшиш 

менамоянд. Пайомади чунин амалњо сабаби поймол шудани њуќуќњои 

аќаллиятњои миллї дар кишварњои гуногун, беэътибор гардидани 

арзишњои демократї, болоравии њисси нобоварию бадбинї байни одамон 

мешаванд. 

Бинобар ин, љустуљўи роњњои мусолињатомезу боэътимоди муносибат 

байни этносҳо (ќавмњо) аз гузашта бештар барои рушду нумуъи давлатњои 

миллї ањамияти бузурги амалию назариявї касб менамояд. Зеро њар як 

марњалаи инкишофи љомеа дар ин самт бо мазмуну диди мутобиќ ба 

шароити таърихї муносибат кардан ба масоили њассоси иртиботи 

байниќавмиро таќозо менамояд. Аз љумла, бар асари вусъатёбии бемории 

њамагири COVID-19 моњияти низоми муносибатњои анъанавии байни 

давлатњо дигаргун мегардад, таваљљуњ ба тањќиќи ин масъала аз пештара 

дида боз њам бештар меафзояд. Зеро дар баъзе њолатњо љустуљўи омилњои 

зуњури ин падида ба шиддат гирифтани ихтилофоти байниэтникї низ 

оварда мерасонад, ки пайомади ногувор дорад. Масалан, дар аксар маврид 

аз љониби сиёсатмадорони баъзе аз кишварњо падидаи COVID-19-ро 
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њамчун «вабои чинї» арзёбӣ намудан боиси худканорагирии мардумони 

кишварњои пешрафта аз намояндагони ин гурӯҳҳои этникӣ (ќавмӣ) 

мегардад, њарчанд онњо дар пањлуи якдигар солњо бе мушкилї сукунат 

доштанд, вале ин амал аз сар задани њассосияти зуњури падидањои 

ќавмситезї дар замони муосир дар шакли нав њушдор медињад. Мавриди 

зикр аст, ки ба тадриљ чунин амалњои дар назар муќаррарии эњсосотии 

суратгирифта тадриљан ба дараљаи оќилонаю бошуурона бо истифода аз 

фишангњои гуногуни сиёсию иттилоотї гузашта, боиси халалдор 

гардидани низоми дохилии давлатњои мустаќил мегарданд. Мисолњои ба 

њамин монандро метавон аз ављгирии њаракатњои гурўњњои ќавмї дар 

кишварњои ѓарбї, амрикої, ќафќозї ва ѓайра овард, ки айни замон боиси 

бесуботии низомњои гуногун шудаанд. Барои љараёни муътадилу 

сулњомези падидањои мазкури иљтимої, пеш аз њама, зарурати ба даст 

овардани њамзистии мусолињатомези байнињамдигарии гурўњњои субэтникӣ 

(ақаллияти қавмӣ) дар доираи давлати миллї барои эљоди низоми устувори 

иљтимої, мубодилаи судманди байнињамдигарии арзишњои фарњангї, 

иљтимої ва сиёсї наќши муњим мебозад. 

Њамин тавр, равандњои пуртаззоди љањони муосир барои ба дараљаи 

сифатан нав баровардани њамкории давлатњо дар баъзе мавридњо 

аломатњои тезутундсозии фазои љамъиятии давлатњои миллиро ба дунбол 

доранд. Бинобар ин, зарурати пайваста муътадил нигоњ доштани фазои 

љамъиятї, аз љумла дар арсаи муносибатњои субэтникї, дар шароити 

њозира мубрамияти худро нигоњ медорад. Аз ин бармеояд, ки дар раванди 

ташаккули давлатњои миллї рушди њамгироии байниќавмї дар заминаи 

ташаккули њувияти умумї яке аз масъалањои муњим ва њаётї барои њифзи 

пояњои давлатдорӣ ба шумор меравад. Таъмини њамзистии мутаносиб ва 

пешбурди фаъолияти баробарњуќуќи љамъиятии ќавмњои гуногун кафолати 

муттањидии љомеа ва роњ надодан ба зуњури падидањои низоъангез 

мебошад. Пайгирї аз чунин сиёсат яке аз самтњои афзалиятноки бархурди 

давлати миллии Тољикистон бо масъалањои замони њозира ба шумор 

меравад. 
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Тањќиќи масъалањои зикршуда дар доираи тањлили фалсафию 

иљтимоӣ хеле муњим аст, зеро дар партави мушкилоти имрўз бавуљудомада, 

ваќте ки амсилаи анъанавии танзими муносибатњо байни кишварњо 

муассир нест ва амсилањои нав алњол пурра ташаккул наёфтаанд, 

пешбинии эњтимолии илмии онњо афзалият пайдо мекунад. Ин муњиммият 

инчунин бо сабаби пурзўршавии љараёнњои минтаќагаройї, ё ин ки 

локализм, бар ивази љараёнњои љањонишавї, ваќте ки њаракати одамон бо 

аломатњои ќавмию њудудї аз як марзи сиёсї ба дигар кишварњо ба 

монеањои сиёсї рў ба рў мешавад, бештар аз пештар меафзояд. Њамзамон, 

набояд аз мадди назар дур созем, ки мо ба фазои тамаддуни иттилоотии 

сарњадњоро бидуни монеа убуркунанда њарчи бештар ворид мешавем, ки 

дар љараёни он хоњу нохоњ муносибатњои этникї (қавмӣ) хусусияти дигар 

ба худ мегиранд. Њамаи инро аз нигоњи зарурати таърихии њифзи суботи 

иљтимої тањќиќ намудан барои ташаккули сиёсати санљидашудаи миллии 

давлат наќши муњим дорад. Њамин тавр, далелњои овардашуда мубрамияти 

тањќиќи масъалаи мазкурро аз нигоњи фалсафаи иљтимої нишон медињанд. 

Дараљаи таҳқиқи мавзуъ. Илмҳои љомеашиносї ба таҳқиқи наќши 

њувият дар таъмини њамзистии мусолињатомези умумиятњои этникӣ 

(ќавмї), шуруъ аз миёнаи асри гузашта, диққати калон медиҳанд. Дар 

баробари афкори фалсафӣ-иҷтимоӣ, инчунин сотсиология, антропологияи 

иҷтимоӣ, психологияи иҷтимоӣ дар тањќиќи ин масъалањо сањм доранд. 

Талабот ба таҳқиқи масъалаҳое, ки бо наќши њувият дар таъмини 

њамзистии мусолињатомези умумиятњои этникӣ (ќавмї) алоқаманданд, дар 

илмҳои иҷтимоӣ бинобар зарурати таъмини робитањои зичи 

муттаҳидшавии гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) дар ҷамъиятҳои 

муосири бисёрэтникӣ дар атрофи намодҳои умумии њувият, меъёру 

қоидаҳои якхелаи рафтори иҷтимоӣ афзоиш меёбад. Бештари чунин 

тањќиќот дар илми љомеашиносии амрикої амалї гашта, омилњои худро 

доштанд, зеро болоравии тафриќаи иљтимої аз рӯи принсипи мансубияти 

этникӣ дар солҳои 60-70-ум дар этнология гузориши масъалаи табиати 
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вањдати этникӣ ва амалҳои муштараки этникӣ-фарњангиро ба миён оварда 

буд. Таҳлили он ҷанбаи амиқи иҷтимоӣ дошта, ба вазифаи ҳифзи ваҳдати 

миллӣ (шаҳрвандӣ, сиёсӣ) дар мамлакат ҷавобгӯ буд. Гузориши ин масъала 

ба навгониҳои методологӣ оварда расонид. Аз ин рӯ, агар дар этнологияи 

амрикоӣ то солҳои 60-ум консепсияи самти якҷоясозии иҷтимоии Т. 

Парсонс њукмфармо буда  ба омӯзиши ҷараёнҳои якҷоясозӣ ва «баробарӣ-и 

системаҳои иҷтимоӣ равона гардида бошад  пас дар охири солҳои 60-ум 

таҳлили ҷараёнҳои ҷудоисозӣ таҳқиқи масъалаҳоеро, ки бо амали 

муштараки иҷтимоӣ, хусусан этникӣ-фарњангӣ равона буд, оварда расонид. 

Рушди ин ғоя, пеш аз ҳама, дар асарҳои антропологҳои иҷтимоӣ А. 

Радклифф-Браун, Ф. Гребнер, Б. Малиновский ва дигарон ҷой дорад. Дар 

осори онҳо нақш ва аҳамияти амалҳои муштараки этникӣ-фарњангӣ дар 

тағйирёбии табиати иҷтимоии гурўҳҳои этникӣ (қавмӣ) дар доираи 

ҷамъиятҳои муосири миллӣ бо ҷудоисозии бенизои намодҳои умумии 

њувият ошкор мегардад. 

Барои коркарди масъалаи амали муштараки этникӣ-фарњангї 

назарияи интераксионизми намодӣ, ки дар осори олимони маъруфи Ғарб, 

Ч. Кули, У. Томас, Ҷ. Мид, М. Мосс, У. Ҷеймс, Р. Парк, Р. Блумер, Э. Хюз, 

А. Стросс, Г. Бекер, Т. Шибутани, М. Кун, Т. Партленд, К. Бёрн баён 

ёфтаанд, аҳамияти хосса доранд. 

Анъанаи устувори дарки масъалаҳои вобаста ба наќши њувият дар 

таъмини њамзистии мусолињатомези умумиятњои этникӣ (ќавмї) дар илми 

иҷтимоӣ-сиёсии Россия низ ҷой доранд. Пеш аз ҳама, дар ин самт осори 

В.А. Тишков, Л. М. Дробижева, С. Абашин, Н. Чебоксаров, В. И. Козлов, 

С. А. Токарев, С. М. Широкогоров, А. Ф. Дашдамиров, А. Арутунянро 

номбар намудан ба маврид аст1. Ба андешаи этнологи машҳури шуравӣ 

 
1Тишков ,В.А. Этнос и политика [Текст] /В.А. Тишков. –М.:  Наука,  2005;  Он же: От этнического 
к гражданскому национализму [Текст] / В.А. Тишков // Отечественная история. – 1996. – № 6.; Дробижева, 
Л.М. Об изучении этнопсихологических явлений этничности в социологическом и психологическом 
ракурсе [Текст] / Л.М. Дробижева // Этническая психология и общество. – М., 1997; Абашин, С. 
Археология среднеазиатских национализмов [Текст] / С. Абашин // «Ab Imperio”. – 2003. – №1; Он же:  
Свой среди чужих, чужой среди своих (этнографические размышления по поводу новеллы А.Волоса 
«Свой») [Текст] / С. Абашин // Этнографическое обозрение. – 2003. – №2; Чебоксаров, Н.Н. Проблемы 
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Ю.В. Бромлей: «Ҷараёни амали муштараки этникӣ бо ташаккули қолабҳои 

муайяни этникӣ-психологӣ дар ҷомеа на танҳо аломатҳои хоси этносҳои 

робитакунандаро ҷамъбаст мекунад, балки муносибатҳои ба онҳо 

арзишнокро низ ифода менамояд. Тақвияти стереотипи манфии ҳамсоя дар 

шуури умумиро метавон далели бениҳоят эътимодбахши мавҷудияти 

вазъияти низоангез байни миллатҳо дар як давраи мушаххаси таърихӣ 

донист»1. 

Дар ибтидои солҳои 90-уми асри ХХ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

афзоиши таваљљуњ ба таҳқиқи баъзе љанбањои наќши њувият дар таъмини 

њамзистии мусолињатомези умумиятњои ќавмї, бо ташхиси асосҳои 

муттаҳидшавӣ ва рушди муътадили давлати мустақил ба вуҷуд омад. Дар 

ин ҷода асарҳои И. Ш. Шарипов, А. Х. Самиев, П. Д. Шозимов, Х. У. 

Идиев, С. Ҷононов, Т. Н. Бозрикова, А. С. Саидов, З. Д. Додобоева, А. 

Мамадазимов ва дигарон аҳамияти калон доранд.2 Дар осори онҳо 

таваљљуњи муњаќќиќон на танҳо ба таҳлили масоили умуминазариявӣ, 

балки ба тањќиќи зуҳури амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї дар ҷомеаи 

тоҷикистонӣ аз љониби гурўҳҳои мушаххаси субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) 

равона шудааст. 

 
типологии этнических общностей в трудах современных ученых[Текст] / Н.Н. Чебоксаров. – М.: Наука, 
1978; Козлов, В.И. О понятии этнической общности [Текст] / В. И. Козлов. – М.: Наука, 1974; Токарев, 
С.А. Проблема типов этнических общностей [Текст] / С.А. Токарев // К методологическим проблемам 
этнографии. – М., 1964. – № 11; Широкогоров, С.М. Этнос [Текст] / С.М. Широкогоров. – М.: Наука, 
1978; Дашдамиров, А.Ф. Нация и личность [Текст] / А. Ф. Дашдамиров. – Баку: ЭЛМ, 1976; Арутюнов, 
С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие [Текст] / С.А. Арутюнов // Отв. ред. Ю.В. Бромлей. – 
М.: Наука, 1989.  
1  Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса [Текст] / Ю.В. Бромлей. – М., 1983. – С.181.  
2 Шарипов, И. Инкишофи муносибатњои миллї дар Тољикистони муосир [Матн] / И. Шарипов. – 
Душанбе: Дониш, 2002; Самиев, А.Х. Историческое сознание как самопознание общества [Текст] / А.Х. 
Самиев. – Душанбе, 2009; Джононов, С. Исторический опыт решения проблем национальных 
меньшинств и его значение для государственного строительства [Текст] / С. Джононов // 
Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и перспективы. – Душанбе, 2002; Он же: Общее 
и особенное в формировании и развитии социалистических национальных отношений [Текст] / С. 
Джононов. – Душанбе: Дониш, 1987; Касымова, Р. Проблемы развития этнических меньшинств в 
современном Таджикистане (политико-правовой аспект) [Текст] / Р. Касымова. – Душанбе: Эчод, 2004; 
Ким, В. Аналитический обзор положения национальных меньшинств в Республике Таджикистан 
[Текст] / В. Ким. – Душанбе, 2005; Бозрикова, Т.Н. Проблемы этнических меньшинств в Таджикистане 
[Текст] / Т.Н. Бозрикова. – Душанбе, 2003; Шозимов, П.Д. Таджикская идентичность и национальное 
строительство в Таджикистане [Текст] / П.Д. Шозимов. – Душанбе: Ирфон, 2003; Идиев, Х.У. Традиции 
и новации в контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана  [Текст] / Х.У. 
Идиев. – Душанбе: Ирфон, 2006; Саидов, А.С. Нация как субъект социального действия [Текст] / А.С. 
Саидов. – Минск-Душанбе, 1999. Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа. – 
Душанбе: Дониш, 2000; Дадабаева, З.А. Особенности эволюции национальных отношений в 
Республике Таджикистан: автореферат дис. док. полит. наук [Текст] / З.А. Дадабаева. – Душанбе, 2002.  
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Зимни таҳқиқи таъсири амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї ба 

соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ, масъалањои дар асарҳои Б.Х. 

Қармишева, А.Ф. Моногаров, Н. Неъматов, М. Шукуров ва дигарон 

тавзењшуда мавриди истифода қарор ёфтанд1. 

Дар таҳияи рисола ҳамаи манбаҳо ва адабиёти илмии истифодашуда, 

ки ба мавзуи тањќиќшаванда дахл доранд, ба чанд гурўњ таќсим шудаанд. 

Бахши аввалро асарњои тањќиќотии фалсафӣ-иљтимоии дарки амалњои 

муштараки этникї-фарњангї ташкил медињанд, ки онњо ба ду ќисм 

гурўњбандї шудааст: манбаъҳои илмї дар бораи этносњо (қавмҳо) ва 

назарияи (консепсияи) амалњои муштараки этникї-фарњангї. Бахши 

аввалро тањќиќоти классикии фалсафӣ-иҷтимоии проблемаи миллатњо - 

осори А.Барнав, О. Бауэр, Ж. Боден, Ҷ. Вико, Л. Волтман, Г. Гегел, И. Г. 

Гердер, Дж. А. де Гобино, И. Кант, А. Кондорсе, Г. Лебон, Д.Ж. Миля, Ш. 

де Монтеске, Ф.И. Нейман, Ф. Ратсел, Э. Ренан, А.Р.Ж. Тюрго, А. 

Фергюсон, И.Г. Фихте, K. Хаусхофер, Р. Челлен ва дигарон ташкил 

медињад2. 

Бунёди нуќтаи назари сиёсии миллатњо асоси муфассали назариявии 

худро дар асарњои Б. Андерсон, Ф. Барт, Э. Геллнер, К. Дойч, Т. Рэйнжер, 

Э.Д. Смит, Ю. Хабермас, Э. Хобсбаум, Э. Эриксон ва дигар олимони 

 
1 Кармышева, Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по 
этнографическим данным) [Текст] / Б.Х. Кармышева. – М.: Наука, 1976; Жданко,Т.А. Специфика 
этнических общностей в Средней Азии и Казахстане (ХIХ – начало ХХ в.) // Расы и народы. Современные 
этнические и расовые проблемы. Ежегодник, 4 [Текст] / Т.А. Жданко. – М., 1974; Кисляков, Н.А. Таджики 
Каратегина и Дарваза [Текст] / Н.А. Кисляков, А. К. Писарчик. – Душанбе: Дониш, 1966; Негматов, Н. 
Таджикский феномен: история и теория [Текст] / Н. Негматов. – Душанбе: Оли Сомон, 1997; Шукуров, М. 
Хуросон аст ин љо [Матн] / М. Шукуров. – Душанбе, 1996.  
2 Бауэр, О. Национальный вопрос и социал-демократия [Текст] / О. Бауэр. – М.: Ленанд, 2015. Вико, Дж. 

Основания новой науки об общей природе наций [Текст] / Дж. Вико. – М.: Киев, 1994. Вольтман, Л. 
Политическая антропология. Исследование о влиянии эволюционной теории на учение о политическом 
развитии народов [Текст] / Л. Вольтман. – М.: Белые альвы, 2001; Ге́рдер, И.Г. Идеи к философии истории 

человечества [Текст] / И.Г. Гердер. Пер. и примеч. А.В. Михайлова. – М.: Наука, 1977. Гобино́, Ж.А. 
Опыт о неравенстве человеческих рас [Текст] / Ж.А. Гобино. – М.: Одиссей, ОЛМА-Пресс, 2001. 
Кондорсе, Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума [Текст] / Ж. Кондорсе. –
 Либроком, 2011. Лебон Г. Психология народов и масс [Текст] / Г. Лебон. – М.: Академический проект, 
2011. Монтескье, Ш.Л. О духе законов [Текст] / Ш. Л. Монтескье. – М.: ЛитРес: 2019. Ратцель, Ф. 
Народоведение [Текст] / Ф. Ратцель. – СПб.: «Просвещение», 1904. Ренан, Э. О происхождении языка 
[Текст] / Э. Ренан. Пер. с фр. А.Н. Чудинов. – Воронеж,1866; Он же: Что такое нация [Текст] / Э. Ренан. 
СПб., 1888. Тюрго, А-Р-Ж. Избранные философские произведения [Текст] / А-Р-Ж. Тюрго. Перевод с фр. 
И.А. Шапиро. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. Фихте, И.Г. Речи к 
немецкой нации [Текст] / И.Г. Фихте. Перевод с немецкого А. А. Иваненко. – СПб: Наука, 2009. 
Хаусхофер, К. Границы в их географическом и политическом значении [Текст] / К. Хаусхофер. Источник 
– М.: Мысль, 2001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://velesova-sloboda.info/antrop/voltman-politicheskaya-antropologiya.html
https://velesova-sloboda.info/antrop/voltman-politicheskaya-antropologiya.html
https://velesova-sloboda.info/antrop/voltman-politicheskaya-antropologiya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://larevolution.ru/Books/Condorcet-0.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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хориҷӣ дарёфтааст1. Равишҳои мухталиф доир ба табиати (моњияти) этнос 

дар таҳқиқоти С.А. Арутюнов, Ю.В. Бромлей, У. Гранин, М.Н. Губогло, 

Л.Н. Гумилев, А.А. Дрегало, В. Малахов, В.М. Пивоев, Ю.В. Попков, С.Э. 

Рибаков, Ю.И. Семенов, В.А. Тишков, В.И. Уляновский, Н.Н. Чебоксаров 

пайдо намудаанд2. Гурўњи манбаъњои бахши дуюм тањлили фалсафӣ-

иљтимоии амалњои муштараки этникию фарњангии халќњоро дар низоми 

иљтимоии љомеа дарбар мегирад. Шарњу тафсири фалсафии амалњои 

муштараки иљтимої дар маркази диќќати тањќиќоти Г. Блумер, М. Вебер, 

Г. Гарфинкел, Г. Зиммел, М. Кун (интераксионизми рамзӣ), П. Сорокин, А. 

Шютс (этнометодология) ќарор гирифтаанд3. 

Амалњои муштараки этникию фарњангї аз мавқеи равишҳои 

гуногуни илмӣ объекти таҳқиқот дар асарњои С.А. Арутюнов, Ю.В. 

Арутюнян, М. Бахтин, Л.Ф. Бобришева, Л.Н. Гумилев, Л.М. Дробижева, Е. 

 
1 Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма 
[Текст] / Б. Андерсон. Пер. с англ. В. Николаева. – М.: Кучково поле, 2016. Барт, Ф. Этнические группы и 
социальные границы: социальная организация культурных различий [Текст] / Ф. Барт. Пер. с англ. 
Пильщиков И. – М.: Новое изд-во, 2006. Геллнер, Э. Нации и национализм [Текст] / Э. Геллнер. Пер. с 
анг. И.И. Крупника. – М.: Прогресс 1991. Karl Deutsch. Nationalism and its Alternatives. New York: Knopf, 
1969. Karl Deutsch. Nationalism and Social Communication, Cambridge: The MIT Press, 1966 . Смит, Э. Д. 
Национализм и модернизм: критический анализ современных теорий наций и национализма[Текст] / Э. Д. 
Смит. – М.: 1998. Хабермас, Ю. Техника и наука как идеология [Текст] / Ю. Хабермас. – М.: Праксис, 
2007. Он же: Философский дискурс о модерне [Текст] / Ю. Хабермас. – М.: Весь мир, 2003. Хобсбаум, Э. 
Нации и национализм после 1780 г. [Текст] / Э. Хобсбаум. – СПб., 1998. Эриксон, Э. Идентичность: 
юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 2006.  
2 Арутюнов, С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие [Текст] / С.А. Арутюнов. – М.: Наука, 
1989. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса [Текст] /Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. Губогло, М.Н. 
Идентификация идентичности: Этносоциологические очерки [Текст] / М.Н. Губогло. – М.: Наука, 2003. 
Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л.Н. Гумилев. Под ред. В. С. Жекулина. — Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1989. Дрегало, А.А. Социокультурная динамика социального пространства севера [Текст] / А.А. 
Дрегало. – Архангельск, САФУ, 2017. Малахов, В.С. Неудобства с идентичностью [Текст] / В.С. Малахов. 
// Вопросы философии. – 1998. – № 2. Пивоев, В.М. Этнос и нация: проблемы идентификации [Текст] / В. 
М. Пивоев. - Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2006. Попков, Ю. В. Северная идентичность России [Текст] / 
Ю.В. Попков // Регион: экономика и политика. — 2013. – №2. Он же. Философия этноса и 
этнофилософия [Текст] / Ю.В. Попков // Новые исследования Тувы. — 2009. – №4. Семенов, Ю.И. 
Этносы, нации, расы [Текст] / Ю.И. Семенов // журнала «Скепсис» (http://scepsis.net/library/id_75.html). Он 
же.. Этнос, нация, диаспора [Текст] / Ю.И. Семенов // журнала Этнографическое обозрение,2000. – № 2. 
Тишков, В.А. Этнология и политика: статьи 1989-2004 гг. [Текст] / В.А. Тишков. – М.: Наука, 2005. Он же: 
От этнического к гражданскому национализму [Текст] / В. А. Тишков // Отечественная история. – 1996. – 
№ 6. Чебоксаров, Н.Н. Народы. Расы. Культуры [Текст] / Н.Н. Чебоксаров / Отв. ред. Ю.В. Бромлей. – 2-е 
изд. – М.: Наука, 1985.  
3 Блумер, Г. Социальные проблемы как коллективное поведение [Текст] / Г. Блумер / Пер. И. Ясавеева. –  
Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2001. Вебер, М. Избранное. Образ общества [Текст] / М. Вебер. – М.: Юрист, 
1994. Гарфинкель, Г. Исследования по этнометодологии [Текст] / Г. Гарфинкель. – СПб., 2007. Зиммель, 
Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии [Текст] / Г. Зиммель // Теоретическая 
социология. Альманах. Т.1. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. Кун, М. Легенды и мифы Древней 
Греции [Текст] / М. Кун. – М.: Изд-во: Кристалл, 2000. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общества 
[Текст] / П. Сорокин. – М.: Политиздат, 1992. Он же.Явления взаимодействия как коллективное единство 
[Текст] / П. Сорокин // Теоретическая социология. Альманах. Т.2. – М.: Книжный дом «Университет», 
2002. Шюц, А. Избранное: Мир, светящийся смыслом [Текст] / А. Шюц. – М.: РОССПЭН, 2004.  

http://www.tuva.asia/index.php?newsid=922
http://www.tuva.asia/index.php?newsid=922
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://scepsis.net/library/id_75.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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А. Ерохина, Ч.К. Ламажаа, Ю.В. Попков, А.П. Садохин Ю. Семёнов ва 

А.А. Сусоколов гардидааст1. Азбаски асоси бунёдии амалњои муштараки 

этникию фарњангї қонеъ гардонидани талабот эътироф гардидааст, дар ин 

сурат дараљаи бунёдии зербоби дуюмро асарњое ташкил медињанд, ки дар 

онњо талабот ва манфиатњо њамчун объекти рефлексияи фалсафї аз љониби 

И. Кант, Г. Гегел, К. Маркс ва Ф. Энгелс муњокима гардиданд.  

Тибќи таълимоти диалектикию материалистї назарияи талаботро 

В.Г. Афанасев, Г.Е. Глезерман, М.В. Демин, Г.Г. Дилигенский, А.Г. 

Здравомислов, Н.М. Кейзеров, В.Ж. Келле, М.С. Коган, Б.М. Левин, А.Н. 

Леонтев, А.В. Маргулис, В.П. Мотяшов, Т.А. Марченко, К.Х. Момджян, 

А.И. Самсин, Т.Я. Силвестрова, В.А. Туев, A.K. Уледов ва В.А. Ядов 

баррасї намудаанд2. Дар илми муосири иҷтимоию психологӣ масъалаи 

 
1 Арутюнян, Ю.В. Многообразие культурной жизни народов СССР. (в соавт. с Л. М. Дробижевой) [Текст] 
/ Ю.В. Арутюнов. – М.: Мысль, 1987. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики [Текст] / М.М. 
Бахтин. – М., 1975. Бобрышова, Л.Ф. Этнокультурное взаимодействие как фактор социального развития 
региона: на примере Ставропольского края [Текст] : дисс. на соис. уч. степ. канд. социол. наук / Л. Ф. 

Бобрышова. – М., 2009. – 196 с.: Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли [Текст] / Л.Н. Гумилев. / Под 
ред. професс. В.С. Жекулина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. Дробижева, Л.М. Об изучении 
этнопсихологических явлений этничности в социологическом и психологическом ракурсе [Текст] / Л.М. 
Дробижева. // Этническая психология и общество. – М., 1997. Ерохина, Е.А. Народы Cибири: к вопросу о 
специфике межэтнических взамодействий [Текст] / Е.А. Ерохина. // Евразия: культурное наследие древних 
цивилизаций. Вып. 1. Культурный космос Евразии. – Новосибирск, 1999. Ламажаа,Ч.К. 
Демографический кризис и национальная идентичность [Текст] / Ч.К. Ламажаа. // Знание. Понимание. 
Умение. Электронный портал.  – 2008. – №1. Попков, Ю.В. Социокультурный подход к регулированию 
межэтнических взаимодействий [Текст] / Ю.В. Попков. – Новосибирск: Издательский дом «Манускрипт», 
2013. Садохин, А.П. Культурология. Теория и история культуры [Текст] / А.П. Садохин. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2007. Семенов, Ю.И. Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество. 
Ч. 1-3. [Текст] / Ю.И. Семенов. // Материалы к серии «Народы и культуры». – М., Институт этнологии и 
антропологии РАН. 1993. Сусоколов, А.А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию 
[Текст] / А.А. Сусоколов. – М.: Русская панорама, 2006. 
2 Афанасьев, В.Г. Человек: общество, управление, информация: Опыт системного подхода [Текст] / В.Г. 
Афанасьев. – М.: Изд. Стереотип, 2019. Глезерман, Е.Г. О законах общественного развития [Текст] / Е.Г. 
Глезерман. – М., 1960. Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности [Текст] / А.Г. 
Здравомыслов. – М.: Политиздат. 1986. Келле,В.Ж. Интеллектуальное и духовное начала в 
культуре [Текст] / В. Ж. Келле. – М.: ИФ РАН, 2011. Каган, М.С. Человеческая деятельность (Опыт 
системного анализа) [Текст] / М.С. Каган. – М., 1974. Он же. О формировании способностей [Текст] / М.С. 
Каган. // Вопросы психологии. – 1960. – № 1. Маргулис, А.В., Хмелев, А.М. Постановка проблемы 
потребностей в современной науке [Текст] / А.В. Маргулис, А.М. Хмелев. // Проблема потребностей в 
этике и эстетике. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. Вып. 3., 1976. Мотяшов, В.П. Потребляющий мир. За и 
против [Текст] / В. П. Мотяшев. – М.: Молодая гвардия,1976. Марченко, Т.А. Проблема потребностей в 
социологии. Уч. пособие [Текст] / Т.А. Марченко. – Ростов-на-Дону, 2015. Момджян,К.Х. 
Антропологический аспект российской самобытности [Текст] / К.Х. Момджян. // Этнос, нация, ценности. 
Социально-философские исследования. – М.: Канон, 2014. Самсин, А.И. Основы философии экономики 
[Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.И. Самсин. – М.: ЮНИТИ, 2012. 
Сильвестрова,Т.Я. Диалектика общественных потребностей, Общественные потребности и сфера 
социальных услуг, Генезис и сущность общественных потребностей [Текст]: дисс.на соис. ученой степени. 
д-ра филос. наук / Т.Я Сильвестрова. – Чебоксары, 2006. Туев, В.А. Человеческие потребности и 
проблемы их формирования [Текст] / В. А. Туев. – Иркутск, Изд-во ИГЭА, 1998. Уледов, А.К. Духовная 
жизнь общества [Текст] / А.К. Уледов. – М., 1980. Ядов, В.А. Идеология как форма духовной 
деятельности общества [Текст] / В.А. Ядов. – Л., изд. ЛГУ, 1961. 

http://www.tuva.asia/lib/books_regions/7074-popkov-kostyuk.html
http://www.tuva.asia/lib/books_regions/7074-popkov-kostyuk.html
https://www.ozon.ru/publisher/eksmo-857671/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://www.ozon.ru/publisher/molodaya-gvardiya-855994/
https://istina.msu.ru/collections/7666259/
https://istina.msu.ru/collections/7666259/
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талабот ба сифати маҷмуи ҳавасмандгардонӣ дар фаъолияти меҳнатӣ дар 

асарњои К. Алдерфер, Д. МакКлелланд, Н.А. Малшина, A. Маслоу ва Н.Ф. 

Реймерс баррасї гардидааст1. 

Ҳуқуқи инсон ҳамчун шакли қонеъ гардонидани талаботи асосӣ 

мавзуи баҳсҳои доманадор дар муњокимањои фалсафӣ-ҳуқуқии 

муҳаққиқони ѓарбї гардидааст, ки дар байни онҳо С. Босхаммер, Э. 

Винсент, Д.А. Давила, П. Ҷонс, Д. Донелли, Г. Ломан, Ж. Нарвесон, Д. 

Нюман, Ҷ. Ратс ва М. Хартниро ёдоварӣ менамоем. 

Консепсияи њуќуќњои коллективии умумиятњои этникї ва талаботи 

сиёсии онњо дар асарњои О. Бауэр, Т.Г. Бортникова, Г.С. Денисова, Э. 

Джосефсен, С.Н. Горбунов, В.Е. Козляков, Е.Ю. Кошелева, В. А. Кряжков, 

М.С. Куропятник, В.О. Миронов, Б.А. Молчанов, Ц.Ц. Надсалова, М.Б. 

Напсо, А.Г. Осипов, М.Р. Радовел, Е.В. Регеда, С. Соколовский, Ф.С. 

Файзуллин, Т.Я. Хабриева, С.Н. Харючи, А.А. Чепилко, Р. Шпрингер ва 

М.А. Южанин мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд2. 

 
1 Мальшина, Н.А. Человек и его потребности: Учебное пособие [Текст] / Н.А. Мальшина. – М., Дашков и 
К., 2020. Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – СПб.: Евразия, 1990. Реймерс, Н.Ф. 
Энергия, биосфера, человек [Текст] / Н. Ф. Реймерс. – М.: Науч. центр биол. исслед., 1981.  
2 Бауэр, О. Национальный вопрос и социал-демократия [Текст] / О. Бауэр. Пер. с нем. М.С. Панина. –

М.: Ленанд,-2015. Бортникова. Т.Г. Институционализация этнического: культурологический анализ: 
[Текст]: дисс. на соис.ученой степени доктора культурологии / Т.Г. Бортникова. – Тамбов, 2004. Денисова, 
Г.С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов [Текст] / Г.С. Денисова. – Ростов на-
Дону: Изд-во Ростов. гос. педагог. университета, 2007. Козляков, В.Е. Национальный вопрос и 
неонароднические партии. Начало ХХ в. - конец 20-х гг. [Текст] / В.Е. Козляков. – Минск: БГТУ, 2001. 
Кошелева, Е.Ю. «Этнический ренессанс» конца ХХ века.: шорский опыт этнического возрождения [Текст] 
/ Е.Ю. Кошелева. // Молодой ученый. – 2015. – № 9 (89). Кряжков, В.А. Права малочисленных народов 
России (подходы и регулирование) [Текст] / В.А. Кряжков. // Homo juridicus. –М.,1997. Куропятник, А.И. 
и Куропятник М.С. Саамы: современные тенденции этносоциального и правового развития [Текст] / А.И. 
Куропятник, М.С. Куропятник. // Социология и социальная антропология. – 1999. – №4. Молчанов, Б.А. 
Антропологическая школа уголовного права в системе научных направлений XIX – начала XX в. [Текст] / 
Б. А. Молчанов. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. Напсо, М.Б. 
Коллективное право на национальную идентичность или культурные права индивида? [Текст] /М.Б. 
Напсо. // Право и политика. – 2007. – № 12. Он же.Национальная идентичность в современном мире: 
социально-философский и политико-правовой аспекты [Текст] / М.Б. Напсо. // Право и политика. – 2008. 
– № 1. Осипов, А.Г. Концептуальные подходы к этнической политике и перспективы противодействия 
дискриминации [Текст] / А.Г. Осипов. // Вестник публичного права. – 2003. – № 3. Радовель, М.Р. 
Этносоциология: Учеб. Пособие [Текст] / М.Р. Радовель. – Ростов на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР», 2000. 
Соколовский, С.В. Права меньшинств: (антропологические, социологические и международно-правовые 
аспекты) [Текст] / С.В. Соколовский. – М., 1997. Файзуллин, Ф.С. Этнос как субъект общественных 
отношений [Текст] / Ф.С. Файзулин. – Уфа: Гилем, 2013. Хабриева, Т.Я. Современные проблемы 
самоопределения этносов: сравнительно-правовое исследование [Текст] / Т.Я. Хабриева. – М.: Контракт, 
2010. Шпрингер, Р. Национальная проблема. Борьба национальностей в Австрии [Текст] / Р. Шпрингер. – 
М.: Изд-во: УРСС, Красанд, 2010. Южанин, М.А. Социально-правовая концепция «коллективных прав» 
этносов [Текст] / М.А. Южанин. – М., 2012 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Консепсияи талабот ва манфиатҳои иљтимої-иќтисодии умумиятњои 

этникӣ дар таҳқиқоти Э.Н. Андреева, Т.Б. Бурдаева, Х.Н. Гизатуллин, А.Р. 

Гудима, А.А. Дрегало, В.М. Куриков, А.М. Kуришов, В.Н. Лексин, М.А. 

Сергеев, A.И. Сухарев, В.А. Троитский, В.И. Уляновский ва С.М. 

Широкогоров ташаккул ёфтаанд1. 

Дар бахши дуюм манбаъҳои дониши илмӣ дар бораи низомҳо ва 

механизмҳои танзими иљтимої гирд оварда шудааст. Консепсияи фалсафӣ- 

иҷтимоии танзими иҷтимої дар асарҳои А.П. Бандурин, Н.Л. Захаров 

(консепсияи танзими иҷтимоӣ), В.И. Буренко (консепсияи фалсафӣ-сиёсӣ), 

Л. В. Комарова (консепсияи танзими иҷтимоӣ ва соҳаи фаъолияти давлатӣ 

ва худтанзимкунии ҷомеа), Е.В. Самохвалова (консепсияи сотсиологӣ), О. 

В. Стегленко (консепсияи танзими давлатї ва љамъиятї), В.Н. Финогентов 

(консепсияи фалсафӣ-онтологӣ) баррасї гардидааст2. 

Ҷанбаи фалсафии ҳаёти ҳуқуқӣ ҳамчун як соҳаи низоми ҷамъиятии 

танзим њамаљониба дар осори А.В. Малко, А.Е. Михайлов, И.Д. Невважай, 

С.Ф. Палинчак (консепсияи фалсафӣ-иҷтимоӣ), М.И. Пантикина 

(консепсияи феноменологӣ), К.В. Шундиков (консепсияи синергетикии 
 

1 Гизатулин, Х. Н. Проблемы управления сложными социально-экономическими системами [Текст] / Х.Н. 
Гизатулин. – Екатеринбург.: Экономика, 2005. Дрегало, А.А. Северная провинция: трансформация 
социальных институтов [Текст] / А.А. Дрегало. – Архангельск, Поморский ун-т, 2008. Куриков, В.М. 
Перспективы развития традиционных отраслей хозяйствования на территориях сельских поселений 
Югры [Текст] / В.М. Куриков. // Вестник угроведения. –  2012. – №4 (11). Куриков, В.М. Создание малых 
инновационных производств как решение социально-экономических проблем монопрофильных и 
сельских населенных пунктов ХМАО [Текст] / В.М. Куриков. – Югры // Вестник угроведения. – №2 (5). –  
2011. Лексин, В.Н. Оценка результативности государственных программ социально-экономического 
развития регионов России [Текст] / В.Н. Лексин. // Проблемы прогнозирования. – 2016. – №3. Сергеев, 
М.А. Основы экономики труда и производства [Текст] / М.А. Сергеев. – М., 1980. Сухарев, А.И. 
Гармонизация национального развития и межнационального сотрудничества народов России: Сб. науч. 
ст. [Текст] / А.И. Сухарев. – Саранск: НИИ регионологии, 1996. Троицкий, В.А. Правовые основы 
ассиметричной интеграции в рамках соглашения о едином экономическом пространстве [Текст] / В.А. 
Троицкий. // Проблемы современной экономики. – 2005 (1/2). http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=753. Ульяновский, В.И. Социальное пространство региона: Проблема 
статусной несовместимости в локальной северной среде [Текст] / В.И. Ульяновский. Архангельск, Журнал 
Наследие. – 2014. – № 1 (4). Широкогоров, С.М. Социальная организация северных тунгусов (с вводными 
главами о географии расселения и истории этих групп) [Текст] / С.М. Широкогоров. – М.: Восточная 
литература, 2017. 
2 Бандурин, А.П. Социальная регуляция: Рациональное и иррациональное [Текст]: дисс. на соис. ученой 
степени доктора философ. наук / А.П. Бандурин. – М., 2005. Захаров, Н.Л. Управление социальным 
развитием организации. Учебник [Текст] / Н.Л. Захарова. – М.: Инфра-М. 2006. Буренко, В.И. 
Управление и политика в эпоху постмодернизма [Текст] / В.И. Буренко // Вестник национального 
института бизнеса. – 2018. – № 32. Он же. Политическая социализация в трансформирующихся обществах 
(к вопросу о патриотизме) [Текст] / В.И. Буренко. Ежеквартальный научный журнал. – 2017. – № 4. 
Финогентов, В.Н. Время, бытие, человек [Текст] / В.Н. Финогентов. – Уфа, 1992. Он же. Трагический 
гуманизм: Очерки онтологические, антропологические и аксиологические [Текст] / В.Н. Финогентов. – 
Орел, 2012. 

https://ouipiir.ru/node/343
https://ouipiir.ru/node/343
https://ouipiir.ru/taxonomy/term/214
https://ouipiir.ru/node/177
https://ouipiir.ru/node/177
https://ouipiir.ru/node/177
https://ouipiir.ru/journal-ugric/5
https://ouipiir.ru/journal-ugric/5
https://ecfor.ru/publication/08-rezultativnost-gosudarstvennyh-programm-razvitiya-regionov/
https://ecfor.ru/publication/08-rezultativnost-gosudarstvennyh-programm-razvitiya-regionov/
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=753
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=753
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://istina.msu.ru/publications/article/159518738/
https://istina.msu.ru/journals/103264420/
https://istina.msu.ru/journals/103264420/
https://istina.msu.ru/journals/3051047/
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худрушдёбанда ) ва дигарон тавзењ ёфтааст1. Моҳияти иљтимоии ҳуқуқ 

ҳамчун танзимгари иҷтимоӣ дар категорияњои сабабияти иљтимої ва 

функсияњои иҷтимоӣ ањамият пайдо менамояд. Проблемаи сабабияти 

иҷтимоии ҳуқуқ дар тањќиќоти фалсафӣ-ҳуқуқии Р. Йеринг, Б.А. 

Кистяковский, Н.М. Коркунов, Г. Радбрух ба миён гузошта шудааст2. 

Вазифаҳои иҷтимоии ҳуқуқро муҳаққиқони Русия В.К. Бабаев, М.И. 

Байтин, Г.И. Иванетс, В.П. Казимирчук, И.В. Калинский, В.В. Касянов, 

В.Н. Кудрявтсев, В.В. Лапаева, В.Н. Нечипуренко, Т.Н. Радко, В.И. 

Червонюк ва дигарон баррасӣ намудаанд3. 

Дар бораи робитаи онтологии њуќуќ ва манфиат дар раванди танзими 

ҳуқуқӣ Р. Йеринг (ҳуқуқ њамчун њамгироии манфиатҳо), Коркунов Н.М. 

(ҳуқуқ ҳамчун тафовути манфиатҳо), Максименко М.В. (ҳуқуқ ҳамчун ѓояи 

тартиботи умумӣ), Г. Радбрух (ҳуқуқ ҳамчун воќеият), Р. Паунд (ҳуқуқ 

ҳамчун ҳамоҳангии манфиатҳо), Т. Парсонс (вазифаи интегративии қонун) 

 
1 Малько, А.В. Правовая жизнь современного российского общества: уровни, срезы, сегменты [Текст] / 
А.В. Малько. – М.: Юрлитинформ, 2016. Михайлов, А.Е. Общая характеристика юридической 
ответственности в системе социальной ответственности [Текст] / А.Е. Михайлов. // Актуальные проблемы 
права: учебник для магистрантов. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО, 2020. Невважай, И.Д. Норма, 
коммуникация, творчество [Текст] / И.Д. Неважжай. // Аргументация в праве и морали. – СПб.: ИД 
«Алеф-Пресс», 2018. Палинчак, С.Ф. Закономерности правовой жизни общества [Текст] / С.Ф. Палинчак. 
// Гуманитарные науки в XXI веке. Личность и власть в трансформирующемся обществе. – Липецк: 
ЛГТУ, 2004. Пантыкина, М.И. Феноменологическая методология: опыт исследования права [Текст] / 
М.И. Пантыкина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. Он же. Феноменология права и 
интегративное правопонимание [Текст] / М.И. Пантыкина. // Общественные науки и современность. -
2014. – № 3. Шундиков, К.В. Синергетический подход в правоведении. Проблемы методологии и опыт 
теоретического применения [Текст] / К.В. Шундиков. – М., 2013. 
2 Иеринг, Р.Ф. Избранные труды. В 2 томах. Том1. [Текст] / Р.Ф. Иеринг. – М.: Юридический центр, 2006. 
Он же. Избранные труды. В 2 томах. Том 2 [Текст] / Р.Ф. Иеринг. – М.: Юридический центр, 2006. 
Кистяковский, Б.А. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права [Текст] / Б.А. 

Кистяковский. – М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. Коркунов Н.М. Общественное значение права [Текст] / 
Н. М. Коркунов. – СПб., 1892. Радбрух, Г. Философия права [Текст] / Г. Радбрух. – М.: Международные 
отношения, 2004.  
3 Бабаев, В.К. Нормы советского права. Проблемы теории [Текст] / В.К. Бабаев. – Саратов: Изд-во 
Сарат.Ун-та, 1987. Байтин, М.И. Сущность права: (Соврем. норматив. правопонимание на грани двух 
веков) [Текст] / М.И. Байтин. – Саратов: СГАП, 2001. Иванец, Г.И. Элементарные начала общей теории 
права: Учебное пособие для вузов [Текст] / Г.И. Иванец. – М.: Колос С, 2003. Казимирчук, В.П. О природе 
юридической нормы и правового отношения [Текст] / В.П. Кизимирчук. – М.: Издание РИО ВЮА, 1948. 
Калинский, И.В. Правоведение [Текст] / И.В. Калинский. – М.:Инфра-М, 2002. Кудрявцев, В.Н. Право и 
поведение [Текст] / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юридическая литература, 1978. Он же. Правовое поведение: 
Норма и патология [Текст] / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1982. Лапаева, В.В. Типы правопонимания: 
правовая теория и практика [Текст] / В.В. Лапаева. – М.: РАП, 2012. Касьянов, В.В. Социология права: 
учебник для вузов [Текст] / В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко. – М.: Изд-во Юрайт, 2020. Радько, Т.Н. 
Система права. История, современность, перспективы [Текст] / Т.Н. Радько. – М.: Изд-во: Проспект, 2019. 
Червонюк, В.И. Теория государства и права [Текст] / В.И. Червонюк. – М.: Изд--во: ИНФРА-М, 2007. 

https://www.ozon.ru/publisher/yuridicheskiy-tsentr-3066489/
https://www.ozon.ru/publisher/yuridicheskiy-tsentr-3066489/
https://www.ozon.ru/publisher/mezhdunarodnye-otnosheniya-857597/
https://www.ozon.ru/publisher/mezhdunarodnye-otnosheniya-857597/
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ва дигарон ибрози андеша кардаанд1. Дар парадигмаи фалсафии табиати 

танзими ҳуқуқӣ ҳамчун гуногунрангии танзимгари иҷтимоӣ О.Г. Данилян, 

Ю.Г. Ершов, А.Л. Золкин, Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко, В.П. Малахов, 

В.В. Надвикова, В.С. Нерсесянс, В.И. Шкатулла ва дигарон тањќиќот 

гузаронидаанд2. 

Мушкилоти фалсафӣ-иҷтимоии танзими ҳуқуқи байналмилалї 

инъикоси худро дар асарњои Г. Гегел, И. Кант, Г. Радбрух, Ю. Хабермас 

ёфтаанд3. Баррасии иљтимої-фалсафии мушкилоти танзими муќаррарї-

њуќуќии муносибатҳои ҷамъиятӣ дар фазои њуќуќии Россияи 

пешазинқилобї хоси эљодиёти В.Е. Васковский, М.Ф. Владимирский-

Буданов, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, Н.К. Ранненкампф, E.Н. Трубетской 

ва дигарон мебошад4. 

Консепсияи плюрализми ҳуқуқӣ дар асарњои К. фон Бенда-Бекман, 

Ж. Вандерлинден, Г. Вудман, Д. Гриффитс, Ж. Гурвич (назарияи «њуқуқҳои 

иҷтимоӣ»), Дж. Джиллиссен, Ж. Карбоне, Л. Ллевелин, Б. Малиновский, Л. 

 
1 Иеринг, Р. Интерес и право: Правоспособность учредителей [Текст] / Р. Иеринг.Перевод с немецкого А. 
Борзенко // Временник Демидовского Юридического Лицея. – Ярославль, 1880. Коркунов, 
Н.М. Общественное значение права [Текст] / Н. М. Коркунов. – СПб., 1892. Максименко, М.В. Право как 
фактор стабильности современного российского общества [Текст]: дисс. на соис. ученой степени канд. 
филос. наук / М.В. Максименко. – Краснодар, 2010. Радбрух, Г. Введение в науку права [Текст] / Г. 
Радбрух. – М.: Труд,1915. Pound R. Jurisprudence: In 5 vol. St. Paul, 1959. Парсонс, Т. О структуре 
социального действия [Текст] / Т. Парсонс. – М.: Академический проект, 2000. Он же.. Социальная 
система [Текст] / Т. Парсонс. – М.: Академический проект, 2018. 
2 Данильян, О.Г. Философия права.Учебник [Текст] / О. Г. Данильян. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. Ершов, 
Ю.Г. Общественный (гражданский) контроль и публичное управление [Текст] / Ю.Г. Ершов. // Вопросы 
управления. – 2016. – № 04 (41). Золкин, А.Л. Философия права [Текст] / А.Л. Золкин. – М.: Изд-во 
Юнити-Дана, 2012. Иконникова, Г.И. Философия права: Учебник для бакалавриата и 
магистратуры [Текст] / Г.И. Иконникова. – М.: Изд-во Юрайт, 2019.  Малахов, В.П. Актуальные 
проблемы теории государства и права: Учебное пособие [Текст] / В.П. Малахов. – М.: Юнити, 2015. 
Надвикова, В.В. Социология права: Учебник для магистров [Текст / В.В. Надвикова , В.И. Шкатулла. – 
М.: Прометей, 2017. Нерсесянц, В.С. Право в системе социальной регуляции [Текст] / В.С. Нерсесянц. – 
М.: Знание, 1986. 
3 Гегель. Г. Философия права [Текст] / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1990. Кант, И. Антропология с 

прагматической точки зрения [Текст] / И. Кант. // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии 
РАН. – М.: Мысль, 2010. Радбрух, Г. Философия права [Текст] / Г. Радбрух. – М.: Междунар. отношения, 
2004. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне [Текст] / Ю. Хабермас. – М.: Весь мир, 2003.  
4 Васьковский, Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные 
отношения и действия [Текст] / Е.В. Васьковский. – М.: Статут, 2016. Владимирский-Буданов, М.В. Обзор 
истории русского права [Текст] / М.В. Владимирский-Буданов. Изд. 2-е. – СПб - Киев.: Изд-во Издание 
книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1888. Коркунов, Н.М. Международное право: Лекции, читанные в 
Военно-юридической академии [Текст] / Н.М. Коркунов. – СПб.: Издание Лейтенанта Шидловского, 

1886. Мейер, Д.И. Русское гражданское право [Текст] / Д.И. Мейер. – М.: Статут, 

2003. Ренненкампф, Н. К. Юридическая энциклопедия [Текст] / Н.К. Ранненкампф. – Киев: Типография 
Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1913. Трубецкой, Е.Н. Труды по философии права [Текст] / Е.Н. 
Трубецкой. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. 

http://journal-management.com/issue/2016/04/03
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=245084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=245084
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96369
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_363
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96369
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=96370
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0163c5ec001b7f20d8c1e763
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH0163c5ec001b7f20d8c1e763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=13154
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15791
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15791
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Поспишил, Н. Рулан, Е. Хоббел баррасї гардидааст1. Мушкилоти ҳуқуқи 

этникӣ ҳамчун танзимгари иҷтимоии амалњои муштараки этникию 

фарњангї дар шарњу тафсирњо ва вариантњои гуногуни муаллифон A.В. 

Журавский («њуќуќи самоедњо»), И.Б. Ломакин («њуќуќи этникии 

муќаррарї»), Ю.В. Попков («њуќуќи аборигенҳо») баён гардидаанд2. 

Фасли алоҳидаи тањќиќоти анљомёфта аз манбаъҳои ҳуқуқӣ ва меъёрӣ 

иборат аст, ки онњо меъёр ва равишҳои консептуалиро дар соҳаи танзими 

иҷтимоӣ дар муносибатҳои байниќавмї, инчунин ќатъномањои форум ва 

ҳаракатҳои умумимиллиро дар бар мегиранд, ки ба зарурати риояи 

талаботу манфиатҳои халќњо нигаронида шудаанд. 

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки ҷанбаҳои алоҳидаи масъалаҳои 

гузошташуда доир ба наќши њувият дар таъмини њамзистии 

мусолињатомези умумиятњои ќавмї дар замони пурихтилофи имрўза ҳанӯз 

пурра таҳия нашудаанд. Бинобар ин, дар раванди тањќиќоти мазкур кўшиш 

намудем, ки танњо ба тањлили намунањои фарњангии хоси гурӯҳҳои 

субэтникӣ (ақаллияти ќавмӣ) мањдуд нагардем. Зеро зимни масъалагузории 

афзалиятдињї ба намунањои фарњанги хоси гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти 

ќавмӣ) беихтиёр зарурат ба миён меояд, ки бештар ба вижагињои 

фарќкунандаи гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти ќавмӣ) диќќат дињем ва 

њалќаи ба њамдигар пайвасткунандаи онњоро аз мадди назар то андозае 

канор гузорем. Баръакси ин равиш тањлили њаёти иљтимоии гурӯҳҳои 

субэтникӣ (ақаллияти ќавмӣ) аз нигоњи омодагии онњо ба њамзистии 

осоишта бо дигар этносҳо (ќавмњо) имконият фароњам меорад, ки занљираи 

ба њамдигар пайвасткунандаи онњоро пайдо намуда, онро њамчун заминаи 

созгор барои таъмини вањдати иљтимоии љомеа минбаъд инкишоф дињем. 

 
1 Бенда-Бекман, К. Правовой плюрализм [Текст] / К. Бенда- Бекман. //«Человек и право: Книга о летней 
школе по юридической антропологии». – М.: Стратегия, 1999. Гурвич, Г.Д. Введение в общую теорию 
международного права [Текст] / Г.Д. Гурвич. – Прага: Типография Русского юридического факультета, 
1923. Малиновский, Б. Научная теория культуры [Текст] / Б. Малиновский. – М.: ОГИ, 2005. Рулан, Н. 
Юридическая антропология. Учебник [Текст] / Н. Рулан. – М., 1999.  
2 Ломакина, И.Б. Обычное право: институциональный аспект [Текст] / И.Б. Ломакина. // Государство и 
право. – 2007. – № 11. Журавский, А.В. Народы России: Атлас культур и религий [Текст] / А.В. 
Журавский. – М.: Феория, 2011. Попков, Ю.В. Аборигены Канады: современное положение в основных 
сферах жизни [Текст] / Ю.В. Попков. – Новосибирск: ИФиП СО РАН, 1994.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A4%D0%B8%D0%9F_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Ин маънои онро надорад, ки зимни баррасии њаёти иљтимоии гурӯҳҳои 

субэтникӣ (ақаллияти ќавмӣ) аз таъсиру љойгоњи авомили фарњангї сарфи 

назар намоем, зеро ин номумкин аст. Дар рисола ба хотири расидан ба 

маќсади зикргардида саъй ба амал омадааст, ки дараљаи чунин таъсирро аз 

њад зиёд нишон надода, раванди ташаккули падидањои фарњангиро тањти 

таъсири њаёти иљтимоии љомеа нишон дињем. Интихоби чунин роњи 

воќеъбинона муфид ва маќсаднок ба назар мерасад. Мањз барои њамин 

файласуфи амрикоӣ Сайло Бенњабиб дар асари бунёдии худ «Иддаои 

фарњангњо. Баробарї ва гуногунї дар даврони глобалї» менависад: 

«Фарњангњо сиёсатзадаанд»1. Бо чунин хулоса метавон њар гуна муносибат 

намуд, вале инкори ин воќеият мушкил аст. Яъне њарчанд фарњангњо бо 

њамдигар њамкорию таъсиргузорї мекунанд, аммо чунин мавќеъгирии 

онњо зимни муќобили якдигар ќарор гирифтанашон зери ливои 

њувиятсозињо ошкоро ба амал мепайвандад. 

Бо такя аз муњокимаи ёдоваршуда ќобили зикр аст, ки фарњанг дар 

бештари тањќиќоти фалсафаи иљтимоии солњои охир анљомёфта њамчун 

муродифи њувият ќарор мегирад. Зеро гурўњњои иљтимої зимни ташаккули 

ҳувияти этникии (қавмӣ) худ аслан атрофи аломатњои хоси ба фарњангњо 

тааллуќдошта муттањид мешаванд ва дар асоси њамин гуна аломатњо 

тафовуташонро аз њамдигар нишон медињанд. Дар навбати худ ба дараљаи 

мутлаќ баровардани маќоми аломатњои фарњангї дар ташаккули 

њувиятњои ќавмї њамеша шоистаи ќабул нест. Чунин диди сањлангорона 

метавонад фазои њамкории иљтимоию сиёсии гурўњњои этникӣ (ќавмӣ)-ро 

дар баъзе њолатњо мањдуд ва марзњои сунъиро эљод созад. Бинобар ин 

зимни омўзиши адабиёт ба мавзуи тањќиќотї бахшидашуда мо кўшиш 

намудем, ки равиши тањлили худро аз ин маљро берун орем ва онро ба 

самти ќаблан зикршуда равона созем. 

 Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъҳои илмї. 

Тањќиќоти мазкур мутобиќи лоињаи илмї-тањќиќотии кафедраи фалсафа ва 

 
1 Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру [Текст] / С. Бенхабиб. – 
М.: Логос, 2003. 
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фарҳангшиносии МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 

Хусрав» барои солҳои 2016-2021 дар мавзуи «Сохторёбии муносибатњои 

нави љамъиятї дар љомеаи таѓйирёбандаи Тољикистон» иљро гардидааст.  

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

  Мақсад ва вазифаҳои тањқиқот. Муайян намудани хусусиятњои 

њамзистии мусолињатомези байниќавмї дар заминаи ташаккули њувияти 

чандсатњї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи асосњои назариявӣ-

методологии консепсияи танзими иљтимоии амалњои муштараки этникию 

фарњангї, асоснок намудани наќши танзими иҷтимоии амалњои муштарак 

мақсади таҳқиқот мебошад. Барои татбиқи мақсади мазкур дар раванди 

тањќиќот вазифаҳои зерин гузошта ва ҳал карда шудаанд: 

- асоснок намудани шарҳи фалсафии мафҳумҳои «њамзистии 

мусолињатомези иљтимої», «њувияти бисёрсатњї», «амали муштараки 

иҷтимоӣ» ва омилњои ташаккули онњо; 

- таҳлили фазои зуњури њамзистии мусолињатомези иљтимої, њувияти 

бисёрсатњї, амали муштараки иҷтимоӣ дар шароити ҷомеаҳои дорои 

таркиби гуногуни ќавмї; 

- ошкор сохтани тамоюлҳои ташаккул ва рушди њамзистии 

мусолињатомези иљтимої, њувияти бисёрсатњї ва амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангї дар ҳаёти ҷамъияти муосири Тоҷикистон. Муайян 

намудани чигунагии маҷмуи арзишҳои нави ташаккулёбанда ва 

мутобиқсозии онҳо барои гурӯҳҳои этникӣ дар ин равандњо; 

- муайян намудани нуктањои асосии фазои муштараки умумияти 

арзишии сокинони кишвар дар соҳаҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, меъёрию рафторї, 

иҷтимоӣ-психологӣ ва муқаррарсозии сарҳадҳои ба њамдигар 

таъсиррасонии онњо; 

- нишон додани хусусияти диалектикии рушди ҷараёни амалҳои 

муштараки этникӣ–фарњангӣ дар самтҳои гуногун ва ихтилофоти дохилии 

онҳо, ошкорсозии диалектикаи умумӣ ва хусусӣ дар рушди амалҳои 
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муштараки этникӣ-фарњангї, нишон додани диалектикаи объективӣ ва 

субъективӣ дар ин падида; 

- омӯзиши ҳудудҳои этникӣ бо мақсади муайянсозии зарфияти 

мусоидати онњо ба ташаккули њисси њамзистии мусолињатомези иљтимої, 

њувияти бисёрсатњї ва амалҳои муштараки этникӣ-фарњангӣ ва 

мутобиќшавии умумиятњои мазкур ба муносибатњои нави љамъиятї; 

- таҳлили иҷтимоию фалсафии консепсияи умумияти миллӣ ҳамчун 

субъекти амалњои муштараки этникию фарњангї; 

- аз љињати назариявї асоснок намудани истифодаи дастовардҳои 

илмї дар бораи этнос (ќавм) дар ќаринаи танзими иҷтимоии муносибатњои 

мубрами байниќавмї; 

 - таҳия ва асоснок намудани консепсияи амалњои муштараки 

этникию фарњангї, дар њамдигар мукаммалгардонии равишњои тамаддунї 

ва форматсионї; 

- асоснок намудани консепсияи иљтимої-фалсафии талаботи этникї 

ба сифати асоси субстансионалии низоми амалњои муштараки этникию 

фарњангї; 

- тањќиќи асосҳои консептуалии танзими иҷтимоӣ дар маљмуи 

механизмҳои давлатӣ ва љамъиятии танзим; 

- пешнињоди тањлили таърихї-тамаддунии низоми танзими давлатии 

амалњои муштараки этникию фарњангї дар ќаринаи намунаи сиёсати 

миллї; 

- ба амал баровардани таҳлили фалсафию иҷтимоии консепсияи 

танзими љамъиятии талаботи этникии умумиятњои миллӣ.  

Объекти тањќиќот – ташаккули њувияти чандсатњї дар фазои 

бисёрфарњангї, имконоти њамзистии мусолињатомези ќавмї дар љањони 

муосир. 

Предмети тањќиќот – омилњои иљтимоии ташаккули њувияти 

чандсатњї, њамзистии мусолињатомези ќавмї дар њаёти љамъиятии 

Тољикистон.  
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Марњалањои тањќиќот. Доираи таърихии тањќиќот давраи муосирро 

дар бар гирифта, таљассумкунандаи инкишофи парадигмањо-маҷмуи 

муайяни мафҳумҳо, назарияҳои фалсафї ва шаклҳои тафаккур, аз ҷумла 

назарияҳо, усулҳои таҳқиқот ва стандартҳои тањќиќотиро доир ба асосњои 

ташаккули њамзистии мусолињатомези этникӣ (ќавмӣ) дар љомеањои 

муосир, аз љумла љомеаи тољикистонї, мавриди тањлил ќарор дода, дар 

заминаи таълимоту назарияњои навини илмњои иљтимої, инчунин манобеи 

эмпирикї омилњои таъсиргузори гуногунсатњаро ба ташаккули њамзистии 

мусолињатомези ќавмї дар љомеањои муосир, тафсири иљтимоию фалсафии 

њувият њамчун падидаи мураккаби бисёрсатҳа дода мешавад, ки тањќиќи он 

љанбањои иљтимої, равонї, фарњангї, динї, этникии муносибро дарбар 

мегирад.  

Асосҳои назариявии диссертатсия ба дастовардҳои илмии олимон ва 

мутафаккирони гузаштаи тољику форс ва аврупої, инчунин ба тањќиќоти 

мутахассисони шўравї, муњаќќиќони муосири ватанї ва хориљї дар соњаи 

фалсафаи иљтимої, сиёсатшиносї, фарҳангшиносї ва љомеашиносї, ки ба 

тањлили моњияти амалҳои муштараки этникӣ-фарҳангӣ, ҳамзистии 

мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ), омилҳои ташаккули ҳувияти чандсатҳӣ ва 

сарҳади этникӣ (қавмӣ) дар шароити љањонишавї бахшида шудаанд, асос 

ёфтааст. Аз ин лињоз, муаллифи диссертатсия, пеш аз њама, асарњои 

классикони афкори фалсафї-иљтимоии даврањои гуногун, аз љумла ба 

таълимоти фалсафии Маркс, Энгелс, Ч. Кули, У. Томас, Ҷ. Мид, М. Мосс, 

У. Ҷеймс, Р. Парк, Р. Блумер, Э. Хюз, А. Стросс, Г. Бекер, Т. Шибутани, М. 

Кун, Т. Партленд, К. Бёрн,   В.А. Тишков, Л. М. Дробижева, С. Абашин, Н. 

Чебоксаров, В.И. Козлов, С.А. Токарев, С.М. Широкогоров, А.Ф. 

Дашдамиров, А. Арутунян, Ю.В. Бромлей,   И.Ш. Шарипов, А.Х. Самиев, 

П.Д. Шозимов, Х.У. Идиев, С. Ҷононов, Т.Н. Бозрикова, А.С. Саидов, З.Д. 

Додобоева, А. Мамадазимов ва дигарон такя намудааст. 

Асосњои методологии тањќиќотро принсипҳои зерин ташкил 

медиҳанд: принсипи системанокӣ зимни муайянсозии шарҳҳои фалсафии 
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мафҳумҳои «њамзистии мусолињатомези этникӣ (ќавмї)» ва «амали 

муштараки этникӣ-фарњангӣ», принсипи байнифаннӣ зимни таҳлили 

плюрализми фарњангӣ, принсипи алоқаи байниҳамдигарии таҳлили 

таърихӣ ва мантиқӣ, ки ба таҳқиқи ҷанбаҳои алоҳидаи беназирии амали 

муштараки этникӣ-фарњангї имкон медиҳад, инчунин принсипи гузариш аз 

абстракт ба мушаххас истифода шудаанд. 

Ба сифати методи умумиилмӣ методи таҳлили сохторӣ, ки ба таҳқиқи 

унсурҳои алоҳидаи амали муштараки этникӣ-фарњангї имкон медиҳад, 

истифода мегардад. Илова бар ин, методу усулҳои умуминазариявӣ 

(таҳлил, таркиб, ҷамъбасткунӣ) истифода шудаанд, ки барои 

системаноксозӣ, банизомдарорӣ ва даќиќтар тањќиќ намудани мавзуъ 

мусоидат менамоянд.  

Заминањои эмпирикии тањќиќотро далелњои ба илм асосёфта, натиљањои 

тањќиќот ва хулосаҳои таҳқиқоти сотсиологӣ  ташкил медињанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот бо муносибати муаллиф ба таҳқиқи маҷмуи 

омилњои муњимми таъмини њамзистии мусолињатомези ќавмї дар шароити 

бунёди љомеаи њуќуќбунёду демократї, ташаккули амали муштараки 

этникӣ–фарњангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосноккунии он ба сифати 

стратегияи иҷтимоии муносибати байни тамаддунҳо муайян мегардад. 

Рисола яке аз аввалин кўшишњои тањќиќи мушкилоти фалсафӣ-иљтимоии 

танзими иљтимоии амалњои муштараки этникию фарњангї дар фазои 

иљтимої-фарњангии љомеаи тољикистонї ба шумор меравад. Асоси 

консепсияи њамзистии мусолињатомези этникӣ (ќавмї) ва танзими 

иҷтимоии амалњои муштараки этникию фарњангї, ҳамкорӣ ва ҳамгироии 

методологии тањќиќоти илмҳои гуногун дар бораи моњияти танзими 

равандњои муосири байниќавмї, ки дар монографияҳо, таҳқиқоти 

диссертатсионӣ, мақолаҳои фалсафӣ-иҷтимоӣ ва дигар мубоњисањои илмї 

баён шудаанд, ба шумор мераванд. Дар робита бо ин корҳои нави зерин ба 

самон расонида шудаанд: 
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 - ба мафҳуми «њамзистии мусолињатомези ќавмї» чун категорияи 

заминавии фалсафаи иҷтимоӣ, ки бо амали муштарак ва ҳамзистии 

бенизоъ, худсобиткунии фарҳангҳои сершумор дар ҳавзаҳои воҳидҳои 

гуногуни иҷтимоӣ-сиёсӣ тавсиф меёбад, таърифи муаллифӣ дода шуд; 

- муқаррар гаштааст, ки сарҳадҳои амалҳои муштараки иҷтимоии 

гурўҳҳои субэтникии (ақаллияти қавмӣ) –и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

аксари соҳаҳо амсоли сиёсат, иқтисодиёт, дин ва ғайра шаффофанд ва ин 

ба рушди босуботи ҷомеа, алоқаҳои байни гурӯҳҳои этникӣ (қавмӣ) 

мусоидат менамояд. Вижагиҳои зуњури амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангӣ дар шароити ташаккули меъёру арзишҳои нави рафтори иҷтимоӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил карда шуд. Қайд мегардад, ки дар 

баробари ҳифз ва устуворсозии гуногуншаклии фарњангї, коркарди 

заминањои меъёрӣ-ҳуқуқї, ки ҳимояи ҳар як фарњангро таъмин менамояд, 

масъалаҳои ҳалнашуда вуљуд доранд, ки бо воридсозии унсурҳои фарњанги 

этникӣ (қавмӣ) ба фазои ягонаи фарњангии мамлакат алоқаманд мебошанд 

ва татбиќи он ба дохилкунии намодҳои айнияти умумӣ ба сохтори 

худмуайянкунии онҳо мусоидат менамоянд; 

- вижагиҳои дарки ташаккул ва рушди њамзистии мусолињатомези 

этникӣ (ќавмї) ва амали муштараки этникӣ-фарњангӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки барои наздикшавии афзалиятҳои худогоҳии миллии 

тоҷикон ба ҷараёнҳои муттаҳидшавии гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти 

қавмӣ) шароит фароҳам меоранд, ошкор карда шуданд; 

- нақшаи методологие асоснок карда мешавад, ки методологемњои 

муносибати форматсионї ва тамаддуниро њангоми тањќиќи мушкилоти 

танзими иљтимоии амалњои муштараки умумиятњои миллї ба ҳам наздик 

менамояд; 

- консепсияи фалсафӣ-иљтимоии амалњои муштараки этникию 

фарњангї асоснок карда мешавад, ки асоси субстансионалии онро 

эътирофи якљояшавии талабот ва манфиатњои умуми этникии (қавмӣ) 

субъектњои амалњои муштарак ташкил медињанд, ки ба таљдиди 
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умумиятњои миллї равона гардидааст. Таърифи истилоҳи «амалњои 

муштараки этникию фарњангї» дар маҷмуи тасаввуротҳои тамаддунї дар 

бораи фарҳанги миллӣ ва аломатҳои форматсионии умумияти иљтимої 

баён карда шудааст;  

- тасаввуроти мухтасар дар бораи моњият ва низоми талаботи этникї 

(қавмӣ) баён гардидааст, ки он ба сифати аломати маќсадноки амалњои 

муштараки этникию фарњангї баромад мекунад;  

- таҳлили фалсафию иҷтимоии ба доираи бањси илмї ворид намудани 

амсилаҳои сиёсати миллии давлатӣ ба амал бароварда шудааст; 

- тасаввуроти илмї-назариявї дар бораи низоми љамъиятии танзими 

амалњои муштараки этникию фарњангї тартиб дода шудааст, ки объекти 

он талаботњои этникии(қавмии) умумиятњои миллї дар соњањои гуногуни 

фаъолияти њаёти љамъиятї ба шумор мераванд;  

- асосњои консептуалии танзими амалњои муштараки этникию 

фарњангї дар маљмуи се объекти танзимкунанда: манзараи (ландшафт)-и 

этникию фарњангї, низоми давлатии танзими амалњои муштараки 

фарњангњои миллї дар ќаринаи сиёсати миллї ва механизми танзими 

љамъиятии низоми талаботњои этникї (қавмӣ) ба амал бароварда шудааст. 

                         Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд: 

1. Таҳлили хусусияти чандсатњии њувияти инсон нишон медињад, ки 

мансубияти шахс танњо ба як умумияти иљтимої мањдуд нагардида, инсон 

њамзамон метавонад ба чанд умумияти иљтимої мансуб бошад ва бо 

мурури васеъ шудани доираи амалу фаъолияташ доираи дарки мансубияти 

иљтимоии ў низ васеътар мегардад. Ҳувияти чандсатҳии аъзоёни ҷомеа на 

омили зиддият, балки дар шароити муносиб омили ҳамзистии 

мусолиҳатомези онҳо ба шумор меравад. Ҳамзистии мусолиҳатомез ин 

амали муштарак ва ҳамзистии бенизоъ, худсобиткунии фарҳангҳои 

сершумор дар ҳавзаҳои воҳидҳои гуногуни иҷтимоӣ-сиёсӣ мебошад;  

2. Дарки њамзистии мусолињатомези этникӣ (ќавмї) дар љомеаи 

муосири тољикистонї аз он бармеояд, ки тўли таърих њамвора дар љомеаи 
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тољик танаввўи ќавмї љой дошта, онњо бо њамдигар њамзистии осоишта 

доштанд. Дар вазъияти ҳозира бо такя ба ин таљрибаи иљтимої амсилаи 

амали муштараки этникӣ-фарњангӣ ба болоравии фаъолнокии иҷтимоӣ ва 

ҳисси масъулиятшиносии фард берун аз сарҳади гурӯҳи худ бо мақсади 

нигоҳдории афзалиятҳо ва манфиатҳои умумимиллӣ бояд мусоидат 

намояд. Маҳз дар ин ҷо мавқеи шаҳрвандии фард нисбат ба ҷомеа ва 

рушди он зоҳир мегардад; 

3. Васеъшавии сарҳади амалҳои муштараки этникӣ-фарњангӣ ба 

субэтносҳо (ақаллиятҳои қавмӣ) дар татбиқи ҳуқуқҳои худ, аз љумла 

ҳуқуқҳои инфиродии инсон ва шаҳрванд, ки аз тарафи давлати миллӣ, 

новобаста аз тафовути фарњангї, шакли хоҷагидорӣ ва ғайра якхела 

эътироф мешавад, имкон медиҳад. Ин бо воридшавии намодҳои ҳувияти 

умумиллӣ ба сохтори ҳувияти иҷтимоии тамоми аъзоёни ҷомеа, новобаста 

аз мансубияти субэтникии онҳо, асос меёбад; 

4. Фароҳам овардани шароити мусоид барои татбиќи амали 

муштараки байниэтникӣ дар сатҳҳои конститутсионӣ ва қонунгузорӣ 

барои рушди натанҳо соҳаи сиёсӣ, балки иқтисодӣ, иљтимоӣ ва фарњангии 

ҷомеа замина мегузорад ва илова бар ин, омили асосии боздорандаи ҷомеа 

аз зуҳури шаклҳои гуногуни идеологияњои ифротгароии сиёсӣ ва динї 

мебошад; 

5. Ҷанбаи фалсафӣ-иҷтимоии консептуализатсияи амалњои 

муштараки этникию фарњангиро дар ду парадигмаи маърифатии рушди 

љамъиятї дар назар дорад. Мутаносиб ба назари тамаддунї амалњои 

муштараки этникию фарњангї ин амалњои муштараки умумиятњои миллї 

буда, дар натиљаи он таѓйироти муњим дар соњањои моддї ва маънавии 

амалњои муштараки фарњангњои миллї ба вуљуд меояд; 

6. Аз нуқтаи назари муносибати форматсионї амалњои муштараки 

этникию фарњангиро мебояд њамчун шакли амали муштараки иљтимої 

муайян намуд, зеро ки дар раванди он умумияти миллї фаъолияти 

маќсаднокро доир ба ќонеъ намудани талабот ва манфиатњои этникї 
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(фарњангї) ба амал мебарорад. Ҳамин тариқ, эҳтиёҷоти этникӣ (қавмӣ) 

заминаи субстансионалии амалњои муштараки этникию фарњангї ба 

шумор меравад, ки бе он њама гуна амалњои муштарак маънои худро гум 

мекунад. Андешаи эвристикї, ки равишҳои дар боло зикршударо муттаҳид 

мекунад, ҳадафи амалњои муштарак – таљдид ва рушди фарњанги миллї 

мебошад; 

7. Дар ташреҳи фалсафию ичтимоӣ мафҳуми «умумияти миллї» 

субъекти амалњои муштараки этникию фарњангиро ифода карда, чун 

мафњуми умумиятёфтаи фалсафию иљтимоӣ баромад менамояд. Дар 

маънои тамаддунї умумияти миллӣ ба сифати фарҳанги миллӣ бањо дода 

мешавад. Дар парадигмаи форматсионї умумияти миллӣ чун умумияти 

иљтимої ифода ёфта, дар модуси иљтимоиёт бо субъктњои гуногуни низоми 

иљтимої дар амалњои муштарак ќарор дорад; 

8. Амсилаи назариявии танзими иҷтимоии амалњои муштараки 

байниэтникї ду низомро дар бар мегирад: танзими давлатї (идоракунӣ) 

дар ќаринаи сиёсати миллии давлат ва танзими љамъиятии амалњои 

муштараки этникию фарњангї. Низоми танзими давлатї дар худ низоми 

танзими маъмурии (идоракунии) равандҳои этникию фарњангї ва низоми 

давлатии худтанзимкуниро дорад. Танзими ҷамъиятӣ низ аз ду зернизом 

иборат аст: низоми љамъиятии танзими идоракунии давлатї ва низоми 

љамъиятии худтанзимкунї; 

9. Робита ба равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ нақши арзишҳои 

маънавии дар муҳитҳои муайяни иҷтимоӣ риояшаванда дар таъмини 

ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) ва миллию байналмилалӣ 

нишон дода шудааст. Пайгирӣ аз чунин талошҳо ҳамчун омили ҳифзи 

чеҳраи ҳувияти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ арзёбӣ мегардад. Инчунин 

ба сифати унсури худмуаррификунии фарҳангӣ истифода шудани 

вижагиҳои зуҳури арзишҳои маънавии мансуб ба ин ё он умумияти 

иҷтимоӣ дар доираи рушди тамоили сайёҳӣ таъкид шудааст; 
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10. Дар шароити олами муосир аксар маврид доираҳои муайян саъй 

бар он меварзанд, ки ҳисси худогоҳии этникиро (қавмӣ) дар нуқтаҳои 

гуногуни сайёра ба манфиатҳои худ истифода баранд. Вале кӯшишҳои 

мазкур наметавонанд аксар маврид барои ҳифзи манфиатҳои аслии 

гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) хидмат намоянд. Бинобар ин барои 

низомҳои сиёсии бисёрқавмӣ зарурати таваҷҷуҳ ба ин масъала бо такя аз 

падидаҳои навин эътимодбахш нишон дода шудааст.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Консепсиясозии фалсафии 

њамзистии мусолињатомези ќавмї ва амали муштараки этникӣ-фарњангї 

чун назари амиқу васеъ ба хусусияти ҳаёти фарњангии ҷомеаи муосири 

тоҷикистонӣ хизмат мерасонад. Фалсафаи њамзистии мусолињатомези 

этникӣ (ќавмї) ва амалҳои муштараки байнифарњангї дар методологияи 

таҳқиқи масъалаи амали муштараки этникӣ-фарњангї ҳам дар илми ҷаҳонӣ 

ва ҳам дар илми ватанӣ банди асосӣ мебошад. Натиља ва хулосаҳои 

тањқиқоти гузаронидашуда ба сифати асоси методологӣ барои таҳқиқи 

минбаъдаи масъалаи амали муштараки этникӣ-фарњангї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таҳлили ҷараёнҳои дар ҷомеа рӯйдиҳанда корбурд мегарданд. 

Натиҷаҳои тањқиқот барои ташаккули назарияи умумии фалсафа, 

фарњангшиносӣ ва фалсафаи фарњанг хеле муҳиманд. Инчунин зимни 

таълими фанҳо ва таҳияи курсҳои лексионӣ, ки масъалаи амали муштараки 

этникӣ-фарњангї, робитаи байни фарњангҳо, њусни тафоњум ва 

таҳаммулпазириро дарбар мегиранд, аз онҳо истифода бурдан мумкин аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои тањќиќоти диссертатсиониро 

эътимоднокии натиљањои тањќиќоти диссертатсионї бо мазмуни баланди 

ахборотии матн, маълумотҳои саҳеҳ, ҳаҷми кофии маводи тањќиќотї ва 

интишороти муаллиф асоснок менамояд. Дар асоси таҳлили илмии 

мушкилоти дар диссертатсия гузошташуда натиҷаҳои таҳқиқоти 

назариявию амалӣ ва хулосаҳо пешниҳод карда шудаанд. Муқаррароти 

илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия баёнгардида бо маълумоти 

эмпирикӣ тасдиқ карда шуда, бо истифодаи асарҳои бунёдии олимон ва 
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муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ, ки ба масъалаҳои амали муштараки этникӣ-

фарҳангӣ, њамзистии мусолињатомези этникӣ (ќавмї), сарҳади этникӣ, 

ҳувияти чандсатҳӣ  бахшида шудаанд, тасдиқ карда мешаванд. 

Соњаи тањќиќот. Мавзуи тањќиќот ба шиносномаи ихтисоси 09.00.11 – 

фалсафаи иљтимої (илмњои фалсафї) мувофиќат менамояд. 

Сањми шахсии унвонљўи дараљаи илмї. Дар раванди тањќиќоти илмї 

муаллифи диссертатсия асосњои ташаккули њамзистии мусолињатомези 

этникӣ (ќавмӣ)-ро дар љомеањои муосир, аз љумла љомеаи тољикистонї, 

мавриди тањлил ќарор додааст. Дар заминаи таълимоту назарияњои навини 

илмњои иљтимої, инчунин манобеи эмпирикї муњаќќиќ омилњои 

таъсиргузори гуногунсатњаро ба ташаккули њамзистии мусолињатомези 

ќавмї дар љомеањои муосир нишон додааст.  

Тасвиби ва амалисозии натиљањои тањќиќот. Диссертатсия дар 

ҷаласаи кафедраи фалсафаи  Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» (суратмаҷлиси №9 аз 

20.04.2022с.) муҳокима ва ба ҳимоя тавсия карда шудааст. Натиљањои 

тањќиќоти илмї дар конференсияњои њарсолаи устодону профессорони 

ДДБ ба номи Носири Хусрав ва байналмилалї дар шакли маърўза 

пешнињод шудаанд. Аз љумла, маводи конференсияи илмӣ - назариявии 

байналмилалӣ таҳти унвони «Рушди илмҳои таърих ва ҷомеашиносӣ дар 

замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон», бахшида ба 70-солагии Ғалаба дар 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ (17-18 апрели соли 2015), Ќўрѓонтеппа, 2015, маводи 

конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Истифодаи маводи 

кишваршиносї њамчун воситаи тарбияи ифтихори миллї ва ватандўстї 

зимни тањќиќ ва омўзиши фанњои таълимии муассисањои тањсилоти миёна 

ва олии касбї», Бохтар-2018, конференсияи илмї-назариявии љумњуриявї 

«Тољикистон-кишвари беназири сайёњї ва њунарњои мардумї». Кўлоб, 

2018, маводи конференсияи љумњуриявии илмї- назариявї «Наќши 

институтњои сиёсї дар ташаккули љомеаи шањрвандї». Душанбе, 2018, 

конференсияи љумњуриявї дар мавзуи «Неруњои моњиятии инсон дар 

фалсафаи инсоншиносии профессор С. Наврўзов», Душанбе, 2019. 
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Интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия. Натиљаю дастовардњои 

тањќиќоти диссертатсионї дар 2 монография ва 26 номгӯи  таълифоти 

илмии диссертант ифода ёфтаанд, ки 16-тои он дар маљаллањои 

таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон ва КОА-и Вазорати маориф ва илми Федератсияи 

Россия ба нашр расонида шудаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз мундариља, муќаддима, 

се боб, ки дувоздаҳдањ зербобро дар бар мегирад, хулоса ва рўйхати 

адабиёти истифодашуда (бо 440 номгўй) иборат буда, дар њаљми 343 

сањифаи матни чопї иљро карда шудааст.  
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БОБИ I. ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ МАСЪАЛАИ 

ЊУВИЯТИ ЧАНДСАТЊЇ ДАР ФАЗОИ БИСЁРФАРЊАНГЇ 

1.1. Шарњу тавзењи мафњумњои асосї ва равишњои тањќиќи онњо дар 

фалсафаи иљтимої 

Тањќиќоти илмњои љомеашиносї дар даҳсолаҳои охир дар атрофи 

љанбањои гуногуни масъалаи њувият бањсњои амиќу љиддиро ба вуљуд 

овардаанд, ки иртиботи мустаќим бо дигаргунињо дар соњањои гуногуни 

њаёти љамъиятии олами муосир доранд. Ин бањсњо, бахусус дар атрофи 

масоили марбут ба мушкилоти ташаккули њувияти умумиятњои иљтимої 

имрўз аз доираи пажӯњишњои умумии љомеашиносї берун баромада, 

мавзуи омўзиши илмњои мухталиф - фалсафа, таърих, равоншиносї, 

филология ќарор гирифтаанд. Бо бардошт аз баррасии чунин тањаввулот 

љомеашиноси олмонї З. Бауман мегӯяд, ки фазои интеллектуалї тағйир 

ёфта, ҳоло масъалаи асосӣ дар он «мушкилоти њувият» мебошад1. Аз ин рў 

метавон гуфт, ки проблематикаи њувият гуногунљабња аст ва баррасии он 

ба кор гирифтани равишњои гуногуну муносибро таќозо менамояд. Ин пеш 

аз њама, мушкилоти њувияти шахсӣ ва коллективӣ, гуногунрангии њувият 

(вақте ки саљияи њувияти шахс чандин зина дорад), инчунин мушкилоти 

муносибати байни хотира ва њувият, њувият ва анъана мебошад. Њамчунин 

бояд ќайд намуд, ки дар байни муҳаққиқони масъалаи зикршуда назари 

ягона оид ба вижагињои ташаккули саљияи њувиятњои марбут ба 

вобастагињои этникї (қавмӣ), субэтникию (ақаллияти қавмӣ) фарњангї ва 

ѓайра вуљуд надорад.  

Дар луғатномањо таъбирњои гуногуни мафҳуми «њувият» вуљуд дорад 

ва ин таърифњо ба аломату вижагињои серпањлуи ин падида асос меёбанд. 

Баъзе аз ин таърифҳо агар њувиятро аз назари вобастагии психологӣ ошкор 

намоянд, дигаре онро дар муносибатҳои психофизиологӣ, иҷтимоӣ ва бар 

асоси бисёр дигар назарњо муайян мекунанд2.  Њувият - мафњумест, ки дар 

 
1 Бауман, З. Индивидуализированное общество [Текст] / З. Бауман – М.: Логос, 2002. – 390 с. 
2 Николаев, В.Г. Идентичность [Текст] / В.Г. Николаев. // Культурология. ХХ век: энциклопедия: в 2-х т. / 
гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. Т.1. – 
С.238-239. 
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худ идеяи субот, худшиносии шахсї, дарки мансубият ба гурӯҳҳои муайяни 

иҷтимоиро дар назар дорад. Ин ҳисси мансубияти худ (қисман бошуурона 

ва ќисман бешуурона) бо ҷинс, синну сол, нақш, амсила, меъёр, гурӯҳ, 

фарҳанг ва ғайра вобаста мебошад. 

Дар таърихи фалсафаи иљтимої дер боз падидае чун њувият мавриди 

бањсу мунозира ќарор гирифтааст. Ин падида таърихи тањаввулоти худро 

дорад ва барои дарки мушкилоти ин масъала солњои охир асарњои зиёде 

эљод шудааст. Аслан мавзуи њувият аз љониби аксари мутафаккирон - аз 

Арасту то Ф. Шеллинг ва аз M. Хайдегер то В. Адорно ва M. Хоркхаймер, 

Э. Смит, Б. Андерсон, Э. Геллнер ва дигарон баррасӣ гардидааст. Аксари 

муњаќќиќони имрўза барои дарки он мафњуми дигар - «айният»-ро 

истифода мебаранд, ки ин, ба назари мо, сањењ нест. Файласуфони муосир 

ин падидаро омўхта, аксар вақт мафњуми «худшиносӣ»-ро њамчун мафњуми 

маќоми љинсидошта истифода намудаанд, ки дар асл худшиносї нисбат ба 

њувият маќоми мафњуми навъиро доро мебошад1. Яъне њувият дар шаклњои 

гуногуни зоњиршавияш дарки худшиносии инсонро ба миён мегузорад. 

Мушкилоти шабењсозии тамоюлоти самтњои гуногуни худшиносї бо 

раванди ташаккули њувият дар марҳалаи имрўзаи инкишофи љомеањои 

анъанавї бештар зоњир мегардад. Зиддиятњои хоси ҷомеањои анъанавӣ бо 

зуњуроти равандњои љањонишавї робитаи ногусастанї доранд. Бешубња, 

њолати воқеии ќатъ гардидани робита бо гузашта, ки дар раванди таърихї 

зоњир гардида, ба номутобиќатии таљрибањои њаётї, тарзи зиндагї ва аз 

байн рафтани гурўњњои томи иљтимої (масалан, аз байн рафтани дењќонон 

њамчун табаќаи мустаќили иљтимої, ки ҳамеша нигоҳдорандаи анъана 

буданд) ба тадриљ ба зиддиятњои арзишї оварда мерасонад. Хотира дар 

бораи гузашта афзалияти пештараашро аз даст медињад, њол он, ки анъана 

ҳамеша як шакли муњимми хотира дар љомеа буд. Дар ҳаёти иқтисодӣ 

љањиши бузурги саноатӣ ба вуҷуд омада, раванди муњољирату 

 
1 Малахов, В.С. Неудобства с идентичностью [Текст] / В.С. Малахов. // Вопросы философии. – 1998. – №2. 
– С.43-53. Джононов, С. Общее и особенное в формировании и развитии социалистических национальных 
отношений [Текст] / С. Джононов. – Душанбе: Дониш. 1987.  
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шањришавиро тезонида, сабаби ба арсаи таърихї ворид гардидани ќишрњо 

ва наслњои нави иљтимої мегардад. Минбаъд эњтимол меравад, ки ин 

омилњо сабаби аз таъсири шадиди афзалиятњои мафкураи динї озод 

гардидани љомеа гашта, фазои анъанањои миллї васеътар мешавад. 

Таъсири меъёру арзишњои фарњангї ба ҳаёти ахлоќии ҷомеа паст мегардад. 

Мавќеи инсони љомеаи анъанавиро инсони љомеаи муосир ишѓол 

менамояд. Олами ботинии инсон дар ин давраи тањаввул ва таѓйирёбињо ба 

куллї дигаргун гардида, ўро эњсоси изтироб барои оянда такону ташвиш 

медињад. Мањз дарки зарурати эљоди анъанањои нав ҷомеа ва инсонро аз 

њама гуна мушкилоти равонї акнун то андозае њифз менамояд.  

Њамин тавр, имрӯз олам лањзањои хеле њассоси воридшавии худро ба 

мадори робитањо ва равандњои љањонишавї аз сар мегузаронад. На танҳо 

љомеа, балки инчунин ҳаёти муќаррарї низ аз таъсири бевоситаи анъанаҳо 

рањо меёбад. Давраи љањонишавї бо марњалаи заволи анъанаҳо мувофиқ 

меояд, ҳарчанд, ки анъанаҳо барои ҷомеа ва инсон то андозаи муайян 

заруранд. Агар дар љомеа анъанањо ќавї (тавоно) бошанд, љомеаҳо 

давраҳои буҳрониро ба осонї аз сар гузаронида метавонанд. Фаъолияти 

бар асоси арзишњои ҳуқуқӣ устуворбуда дар давлате бењтар сурат мегирад, 

ки дар он барои ба танзим даровардани муносибатњои љамъиятї дар 

баробари дигар омилњо, инчунин маќоми анъанањо низ устувор бошад. 

Агар дар давлат тағйироти инќилобї сурат гирифта, сабаби пошхўрии 

анъанаҳо гардад, пас аҳолӣ зарбаи љонкоњи равониро сахт эњсос менамояд. 

Ҷомеаи анъанавӣ навовариҳо ва тағйиротро мепазирад ва мављудияти 

анъанаҳо далели бе такони низомшикан сурат гирифтани љараёни 

навсозињо дар њаёти љамъиятї мебошад. Вижагии муҳимми дар раванди 

ташаккулёбии њувияти аз худ даракдињанда ин раванди иљтимоишавї 

мебошад. Њувияти шахс азалї нест ва он пайваста дар раванди 

муносибатҳои шахсӣ ва иҷтимоӣ таѓйир ва ташаккул меёбад. Инсон, фард 

худро бо чашми дигарон мебинад ва дар љараёни муносибату 

барќарорсозии робитањои гуногунљанба пойдевори њувияти худро устувор 
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месозад. 

Я. Ассман менависад, ки њувият њамчун натиҷаи дарки тасаввуротњои 

қаблї дар бораи худ мебошад. Чунин зуњуроти њувият њам ба ҳаёти фардї 

ва ҳам ҷамъиятӣ дахл дорад1. Аз нуќтаи назари З. Бауман бошад, 

мушкилоти њувият вақте зуњур менамояд, ки олам пеши назари фард бо 

тарзи дигар кушода мешавад ва механизми тасаввури раванди муќаррарии 

падидаҳо халалдор мегардад. Тасаввурнопазирии ин тағйиротњо тадриљан 

бо мурури замон ба оқибатҳои муайян оварда мерасонад. Замоне ки 

табиати инсонӣ натиљаи устувору таѓйирнопазирї, офаридаи илоњї 

дониста мешуд, бо дигар офаридањои илоњї ба деги љўшон андохта шуда 

буд. Ҳеҷ чиз аллакай њамчун додашуда ба эътибор гирифта намешуд. 

Баръакс, ҳар як ҷанбаи ҳаёт чунин вазифае мегузошт, ки инсон барои њал 

накардани он интихоби дигар надошт ва барои њалли он тамоми 

ќобилиятњояшро истифода менамуд. «Таќдири азалї» ба «нақшаҳои 

рўзмарра», таќдир ба майлу раѓбат, «табиати инсон», чї навъе, ки бо он 

таваллуд шуда буд, ба «њувият» иваз гардид, ки онро бояд назорат намуд 

ва дар шакли мувофиќ нигоҳ дошт»2.  

Яке аз самтҳои илмии дар дониши гуманитарӣ љойдошта тањќиќи 

муаммои њувиятро бо таѓйири наќши анъана дар љомеаи муосир алоќаманд 

менамояд. Агар З. Бауман бар он бовар бошад, ки њувият чун мушкилот 

ваќте зуњур менамояд, ки олам дар намуди нав ошкор ва рафти муќаррарии 

чизњо халалдор мегардад, пас Э. Гидденс робитаи анъана ва њувиятро бо 

њаёти инсони муосир дар њолати мустаќилият, ошкоро ва озодии ў 

алоќаманд медонад. Ба инсони ба љомеаи дар он анъана устуворбуда 

робита надошта, лозим меояд, ки мустаќилона ќарор ќабул намояд. 

Озодии аз њад зиёд боиси пайдоиши мушкилоти нав - мушкилоти 

«вобастагї» - вобастагї аз воқеаҳои ҳаёти ҳаррӯза, аз љумла падидаю 

ашёњои хусусияти тафрењї дошта мегардад. Ин машрубот, маводи 

 
1 Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 
культурах древности [Текст] / Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с. 
2  Бауман, З. Индивидуализированное общество [Текст] / З. Бауман. – М.: Логос, 2002. – 390 с. 
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нашъаовар, шањват ва шавќу њавас ба бозиҳои компютерӣ мебошад. Э. 

Гидденс чунин вобастагиро њамчун соњибихтиёрии «шахшуда» медонад. 

Агар дар ҷомеа анъанањои гузашта, њозираро тавассути пайравї ба 

эътиқодот ва ҳиссиётҳои коллективї муайян намояд, пас инсони ҷомеаи 

муосир, ки ба вобастагї рў ба рў гардидааст, низ пойбанди онњо мегардад. 

Ў аз он одатҳое, ки худ ихтиёрона интихоб кардааст, љуръату мадори рањої 

ёфтанро надорад1. 

Дар ҳалли мушкилоти вобастагии инсон аз зуњуроти рўзмарра, 

назарияи психоанализ худро фаъолона нишон медињад. Мактаби 

психоаналитикии З. Фрейд, бо истифода аз усулҳои психоанализ њангоми 

табобати беморињои невроз (љунунї), дар асл ба њимояи њувияти мариз 

машѓул гардиданд. Њарчанд мафњуми «њувият» дар ин назария мубрамият 

надошт, вале З. Фрейд онро як маротиба ба маънои анъанавї-њамчун 

њувияти этникї (қавмӣ) истифода намуда буд. Психоаналитикњо раванди 

пайдоиши неврозро мушоњида намуда, сабаби онро дар пошхўрии 

анъанањо дидаанд. Дар психоанализ њаммонандї яке аз унсурњои муњимми 

муҳофизат дониста мешавад2. 

Дар ташаккули њувият, анъана ва хотира, анъана ҳамчун шакли 

хотира наќши муњим мебозад. П. Хаттон шавќу раѓбати умумиро ба 

мавзуъ ва мушкилоти хотира ва зуњуроти хомўшшавии хотираи коллективї 

дар натиљаи «таќсим шудани анъанаҳо» иртибот медињад. Дар фарҳанги 

муосир, ин тарзи фаҳмиши ақидаҳои алтернативӣ дар бораи гузашта буд. 

П. Хаттон боварӣ дорад, ки айни замон вазифаи асосї ҷустуҷӯи он 

падидањои дар гузашта маъмул мебошад, ки ба фард ва коллективњо 

(махсусан гурўњњои маргиналї) дар дарёфти њувияти худ кумак мерасонад3. 

Одат, расму оинҳо, ки анъанањоро инъикос менамоянд, чун 

механизми таъинкунандаи њамгироии ҷомеа хизмат мекунанд. Дар 

 
1 Гидденс, Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь [Текст] / Э. Гидденс.– М.: Весь 
мир, 2004. – 120 с. 
2 Фрейд, З. Забывание впечатлений и намерений [Текст] / З. Фрейд. // Хрестоматия по общей психологии. 
Психология памяти / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1979. – С.134-148.  
3  Хаттон, П. История как искусство памяти [Текст] / П. Хаттон. – СПб.: Владимир Даль, 2003. – 423 с. 
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фарҳангҳои ќадима (архаикї), ба низом (тартибот) аҳамияти вижа дода 

мешуд. Тарзи ташкили њаёти анъанавӣ дар худ ноогоњона њалќаи 

тартиботи кайњонї ва ҷаҳониро айнан такрор мекунад. Ин механизми 

айнан такрорсозї дар марњалаи муќовимат ба бесарусомонӣ мусоидат 

мекунад ва тавассути маросимҳо, расму одат мављудияти низоми 

иљтимоиро таъмин намуда, дар навбати худ иртиботи хотираи иҷтимоӣ ва 

фарҳангиро ташаккул медињад1. Я. Ассман бар он бовар аст, ки њувият 

кори дониш, шуур ва рефлексия мебошад. Дар љомеањои бехату алифбо 

вазифаи одат, ба тарзи дигар гўем «иртиботи расму одат» гардиш ва 

азнавњосилшавии дониш мебошад, ки ташаккули њувиятро таъмин 

менамояд. Аз нуќтаи назари Я. Ассман одатњо барои он вуљуд доранд, ки 

ба низоми њаммонанднамоии гурӯњњо мусоидат намоянд. «Иртиботи расму 

одат ва њувият дар низоми ягона устувор мебошад. Одатњо - ин роњњо ва 

«раг»-њое мебошанд, ки онњо њувиятро таъмин намуда ва инфрасохтори 

низоми њаммонандсозиро устувор месозанд. Њувияти иљтимої бо иртиботи 

муназзами одатии олї, болобардошташуда бар рўзмарра таьмин карда 

мешавад…»2. 

Раванди таҳлили робитаи анъана ва њувият мушкилоти муайян 

кардани намудњои њувият-њувияти фардї ва ё коллективиро ба вуљуд 

меорад. Муњаќќиќон ба хулосае омадаанд, ки њувият падидаи мураккаб 

буда, барои хулосаи дуруст баровардан, муайян намудани самти амали 

иљтимої зарур аст. Њувияти фардї њамчун тасаввурот дар бораи 

вижагињои такрорнашавандаи худ дар шуури фард, ки бо беназирї ва 

бењамтоии худ фарќ мекунад, маънидод карда мешавад. Њувияти шахсї 

таљассуми наќшњо, нишона ва вижагињои инсони алоњида мебошад. 

Њувияти фардї дар асоси сарнавишти зиндагии фардї ба вуљуд омада, 

њувияти шахсї бошад, ин зуњури тавсифи иљтимоии фард мебошад. Ҳарду 

љанбаи њувият - њам фардї ва њам шахсї асоси иљтимої ва фарњангї 

 
1 Романовская, Е.В., Фоменко Н.Л. Идентичность и коммеморация [Текст] / Е.В. Романовская, Н.Л. 
Фоменко. // Власть. – 2015. – № 7. – С.81-84. 
2 Ассман, Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких 
культурах древности [Текст] / Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с. 



34 

доранд. Ин ҷанбањо дар заминаи шуур ба вуљуд меоянд, ки он ба таври 

махсус дар забон, ақидаҳо, арзишҳо ва меъёрҳои фарҳангии њамин давра 

ташаккул меёбанд ва муайян мешаванд. Ҳамин тариқ, ҷомеа на ҳамчун 

бузургии ба фард дар таззод, балки њамчун омили махсусиятњои фардро 

муайянкунанда баромад менамояд1. Дар ќаринаи иҷтимоӣ, њувият њамчун 

натиљаи дарки тасаввуротњои ќаблан дарк нашуда дар бораи худ ташаккул 

меёбад. Ин таъриф барои ҳаёти фардї ва коллективї хос аст. Агар сухан 

дар бораи њувияти иљтимої дар љомеаи муосир равад, пас дар тањќиќоти 

иҷтимоӣ-гуманитарӣ њувияти иҷтимої ҳамчун худмуайянкунї, мансубияти 

фард ба гурӯҳи муайян (миллат, синфњои иҷтимоӣ, гурӯҳҳои этникӣ, љинс 

ва ғайра) ташхис мешавад2. Њаммонандсозї метавонад на танҳо фардї, 

балки коллективӣ буда, њамчун робитаи муассир дар гурўњ, љомеа ва 

миллат хидмат намояд. Чунин њаммонандсозї дар ҳизбҳои сиёсӣ, 

ҳаракатҳои иҷтимоӣ, иттињодияњои миллӣ имконпазир аст. Дар ҷомеаи 

анъанавӣ худњаммонандсозї аз њисоби устувории ҷомеа ва такя ба одату 

анъанаҳо рушд меёбад. Бо вайроншавии асосњои љомеаи анъанавї дар 

инсон эњсоси беназир будани шахсияти худ аз байн меравад. Ӯро мебояд 

фаъолона дар бораи осудањолии худ ғамхорӣ намояд ва ба касе такя 

накарда, њувияти худро эҷод кунад ва аз нав офарад.  

Муҳаққиқон чунин як шакли муњимми њувият - њувияти шахсиро 

(персональный) низ муайян кардаанд3. Буҳрони њувияти шахсӣ ҳамчун 

буҳрони муттасили инсони муосир фањмида мешавад. В. Куренной 

мушкилоти њувияти шахсиро дар вайроншавии ҷомеаи анъанавӣ ва 

вижагињои сохтории ҷомеаи муосир мебинад. Мувофиқи назари ӯ, 

мушкилоти њувияти шахсӣ дар баъзе аз стратегияҳои асосӣ зоҳир мешавад. 

Ба туфайли стратегияи тарљумаињолї инсон худро дар асоси таърихи 

гузаштааш муайян мекунад. Ҳангоми сохтани он, инсон аз интернет, 

 
1  Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 2006. – 141 с.  
2 Николаев, В.Г. Идентичность [Текст] / В.Г. Николаев. // Культурология. ХХ век: энциклопедия: в 2-х т. / 
гл. ред., сост. и автор проекта С.Я. Левит. – СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. – Т.1. – 
С.238-239. 
3 Куренной, В. Персональная идентичность [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/faq/10442 
(дата обращения: 10.09.2017). 

https://postnauka.ru/faq/10442
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шабакаҳои иҷтимоӣ, рӯзномаҳо ва дигар усулҳои муќаррар намудани 

тарљумаи њоли худ истифода намуда, хотираро дар бораи худ ва њаёти худ 

ҳифз менамояд. Шакли дигари стратегия «партисипатсивї»1 мебошад, ки 

мансубияти худро дар робита ба ин ё он гурўњ (гендерї, синнусолї, касбӣ) 

дар назар дорад. Партисипатсия дар ду шакл - функсионалӣ ва сегментивї 

вуљуд дошта метавонад. Функсионалї бо раванди људошавї дар асоси 

тақсимоти меҳнат (табиб, омўзгор, рӯзноманигор) алоқаманд аст. 

Хусусияташ аз он иборат аст, ки агар шумо табиб бошед, пас бо бемор, 

агар омўзгор бошед, пас бо донишҷӯ сару кор доред, яъне на бо намояндаи 

гурӯҳи худ, балки гурўњи дигар муошират мекунед. Сегментивї њолате аст, 

ки шумо дар байни «худињо» ҳастед. «Худињо» аз рўи мансубият ба дин, 

миллат, давлат, синф дар назар дошта мешавад. Мушкилоти ин 

типологияи њувият аз он иборат аст, ки аввалан, он дар шакли соф буда 

наметавонад, сониян, њељ кадоме аз шаклњои номбаршуда инсонро ќонеъ 

намегардонанд ҳамеша эҳсос мекунад, ки вай мураккабтар ва тавонотар, 

нисбат ба он шакле аст, ки ба вай нисбат медињанд2. Ин зуњурот бо 

мушкилоти бегонашавї, ки К. Маркс тавсиф карда буд, шабоњат дорад. 

Аљиб он аст, ки њувияти сегментивї, ки инсон худро ба дин, миллат ва 

давлати муайян мансуб медонад ба чунин тамоюли афзоянда ҳамчун 

миллатгарої ва боз аз нав афзудани шавқу раѓбат ба динро дар назар 

дорад. 

Инсоне, ки робитаро бо анъана гум кардааст, ба вазъияти душвор рў 

ба рў мешавад. Аз маҳдудиятҳои гузашта озод гардида, ба ӯ лозим меояд 

мустаќилона ќарор ќабул намояд. Дар инсон мушкилоти вобаста аз 

зуњуроти њаёти муќаррарї ба вуљуд меояд. Ќатъшавии робита бо анъана ба 

аз байн рафтани суннатҳои устувори ҷомеа бастагї дошта, ин раванд ба он 

оварда мерасонад, ки дар инсон эњсоси шахсияти худ аз байн меравад ва 

 
1 Партиципация ва ё партисипатсия (кал. лот. participatio – шарикї, англ. participation — иштирок)- 

мафҳумест, ки фарҳанги шарикї ва ё иштироки одамонро ифода мекунад, дар соҳаҳои гуногун, аз ҷумла 

дар воситањои ахбори омма ва фарҳангшиносӣ истифода мешавад.  
2 Куренной, В. Персональная идентичность [Электронный ресурс]. URL: https://postnauka.ru/faq/10442 
(дата обращения: 10.09.2017). 

https://postnauka.ru/faq/10442
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ўро лозим аст дар бораи худ ѓамхорї намояд, њувияти худро њифз ва аз нав 

созад.  

Новобаста аз он ки њувияти этникӣ (ќавмї) яке аз масоили 

бањсбарангез дар авзои мураккаби љањони имрўза аст, мо ба хотири 

афзоиши таъсиргузории он ба њаёти љамъиятї ба он ањамият медињем. 

Аммо кўшиш менамоем то њадде ба љои такрори андешањои муњаќќиќони 

ќаблї бештар ба воќеиятњо ва зарфиятњои мављудаи љомеа дар ин самт 

андешаи худро баён созем. Зеро таърихи имрўзаи кишварамон чун мањсули 

таъмини иштироки умумї ва њамзистии мусолињатомези кулли сокинони 

он аст, бинобар ин, мусоидат ба идома додани чунин сармояи иљтимої 

муњим аст1. 

Барои дарки муњтавои истилоњи њувият ба назари мо лозим ба таъкид 

аст, ки он реша дар фалсафаи арастўї дорад. Чун Арасту мегўяд, ки: 

«Ваќте моњиятро ба эътибор ва лињоз мушаххас кунанд «њувия» гўянд». Бо 

пайравї аз ин ќазоват дар истифодаи минбаъдаи маънои тањтуллафзии 

мафњуми њувият ба решаи аслии он «мо њува њу» ё «он чї њаст» ишора 

намудаанд. Вале дар илмњои иљтимої вобаста ба гурўњњои муайяни 

иљтимої мансуб донистани шохиси маъноии ин мафњум усули корбурди 

истилоњии он дигаргун шуд. Яъне он «айнияти» арастуиро дар арсаи 

мантиќї боќї гузошта, дар арсаи иљтимої истилоњи мазкур љойгоњи 

махсус пайдо кард. Акнун бо истифодаи васеи мафњуми мазкур он чи 

муљиби шинохти шахс, авлод, ќавм, миллат ва ѓайра мегардад, дар назар 

дошта мешавад. Љузъњои ташкилдињандаи он дар фарќият аз айнияти 

мантиќї вобаста ба замону шароити сиёсї ва иљтимоию фарњангї 

дигаргун мешаванд. Бо шарофати њувият умумиятњои иљтимоии муайян ба 

сифати воњидњои шинохташавандаю аз њамдигар фарќкунандаи устувор 

табдил ёфта, дар байни худ ва умумиятњои дигар њамбастагї пайдо 

мекунанд. Њамбастагии умумиятњои этникӣ (ќавмї) агар такя ба аломатњои 

фарњангї дошта бошанд, пас њамбастагии миллї дар тўли замон ба вуљуд 

 
1 Раҳмон, Эмомалӣ. Суханронӣ дар вохӯрии сатҳи баланди маҷмааи умумии СММ бахшида ба 75-

солагии таъсис ёфтани Созмони Миллали Муттаҳид [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. // Минбари халқ. – 2020. – 
№39 (1280). 
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омада, ба аломатњои иќтисодї, сиёсию шањрвандї устувор аст.  

Назарияњои гуногуни марбут ба тафовути таркиби љузъњои 

ташкилдињандаи њувияти умумиятњои ќавмию миллї, пеш аз њама ба он 

ишорат мекунанд, ки њувияти ќавмї ба худшиносии ќавмї ё нажодї такя 

мекунад. Вале њувияти миллї фаротар аз мањдудањои нажодї ќарор дошта, 

дар њудуди эътирофшудаи сиёсї ба татбиќи манфиатњои иќтисодию сиёсї, 

њуќуќию амниятї ва ѓайра нигаронида шудааст. Нињоди асосии пуштибони 

ин манфиатњо давлат аст ва бинобар ин, онро рукни асосии њувияти миллї 

меноманд1. Умумиятњои этникию (ќавмӣ) мардумоне, ки ќодир ба ташкили 

давлат нашудаанд, наметавонанд дар олами имрўзаи сиёсат ба сифати 

миллат шинохта шаванд ва дорои њувияти миллї бошанд.  

Њувияти этникӣ (ќавмї), чуноне ки ќаблан зикр кардем, ба аломатњои 

њудудию фарњангї вобаста буда, бидуни воњиди сиёсии муштарак низ 

вуљуд дошта ва ташаккул меёбад. Мардумоне, ки аз доираи вобастагии 

њувияти авлодї берун меоянд, эњсоси ҳувияти қавмияшон, ки марбут ба 

мансубияти сарзаминӣ, муњити фарҳангӣ, ягонагии мазњабию забонӣ аст, 

ташаккул меёбад. Дар даврони қабл аз «сармоядории саноатӣ» ин ҳувият 

вусъати зиёд дошт ва он чунон ки ќаблан ишора шуд, ҳанӯз бо ҳувияти 

миллӣ ағлаб иштибоҳ мешавад. Ҳамон иштибоҳе, ки фарҳанги қавмї ва 

суннатиро бо фарҳанги миллӣ ношӣ аз равобити иқтисодию сиёсию 

ҳуқуқии сармоядории саноатӣ аз ҳам фарќ намекунад. 

Дар таркиби њарду навъи њувияти ќаблан зикршуда инчунин 

силсилаи њувияти фардї ва иљтимої љой дорад. Тавассути мубрамгардонии 

њувиятї шахс худро аз дигарон фарќ мекунад, талаботи 

худтатбиќкунияшро амалї месозад2. Он мањсули робитањои устувори 

иљтимої буда, аз натиљаи рушди худогоњї ва дараљаи инкишофи  љомеа 

низ вобаста аст. Инчунин њар фард ба сифати узви љомеаи муайян аз 

њувияти хешутаборї, динї, табаќотї, љинсї, касбї ва ѓайра бархурдор аст. 

Бинобар ин, мо дар тањќиќоти худ барои ифодаи чунин сатњњои њувияти 

 
1 Геллнер, Э. Нация и национализм [Текст] / Э. Геллнер. – М.: Прогресс, 1991. 
2 Маслоу, А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу.– СПб.: Евразия, 1990. 



38 

инсон мафњуми њувияти чандсатњиро истифода намудаем ва ин мафњум ба 

тадриљ дар илмњои иљтимої роњ ёфта аст.  

Њамин тавр, њувият дар кадом сатње воќеъ нагардад, вазифаи 

иљтимоии он марбут ба љустуљўи љавоб ба саволи «кистии» инсонњо њамоно 

мубрам боќї мемонад. Мањз дар њамин замина он иттињоди иљтимоии 

одамонро ба вуљуд меорад. Иртиботи этникӣ (ќавмї) ва эљоди заминањои 

њампайвандии гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллиятҳои қавмӣ) бо умумиятњои 

миллї яке аз чунин навъи иттињоди иљтимої ба шумор меравад. Ин 

масъаларо дар тањлилњои фалсафї-иљтимоии муосир тањти мафњуми 

таљрибаи амалњои муштараки иљтимої бештар баррасї намудаанд.  

Маълум аст, ки ин амалҳои муштарак дар тамоми ҷамъиятҳо дар 

давраҳои гуногуни рушди онҳо баробару якхела нестанд, баръакс, 

таҳаррук ва вижагиҳои онҳо аз шароиту талаботи мушаххаси он 

ҷамъиятҳое, ки дар онҳо рӯй медиҳанд, вобастаанд. Чунки баќои ҳаёти 

иҷтимоӣ ҳамеша ба шаклҳои самараноки амали муштарак байни воҳидҳои 

таркибии ҷамъияти муайян асос меёбад. Дар фалсафаи иҷтимоӣ табиати 

иҷтимоиётро аз шаклҳои дигари иттињоди дастаљамъона фарқ мекунанд. 

Чи тавре ки Ф.И. Минюшев қайд мекунад: «дилхоҳ ҷараёни иҷтимоӣ бо 

саъю кӯшиши одамон дар қонеъгардонии талаботи ҳаётӣ, хоҳ шахсӣ 

бошаду хоҳ гурӯҳӣ ё ҷамъиятӣ ба вуҷуд меояд. Дар пайгирии маќсадҳои 

мушаххаси худ дастаљамъона амал карда, онҳо ба ташаккули 

парадигмаҳои типӣ, стандартии чунин амали муштарак, алгоритмҳои 

махсуси амали муштарак мусоидат менамоянд. Онҳоро бо мафҳуми 

иҷтимоиёт ном мебарем. Муносибати байниҳамдигарии одамон дар чунин 

ҳолатҳо мувофиқи талаботи навъҳои гуногуни иҷтимоиёт роҳандозӣ 

мегардад. Муаллим ва хонандагон дар ҷараёни таълим, корфармо ва 

коргар дар ҷараёни меҳнат, ҳокимият ва шаҳрванд дар соҳаи корҳои 

давлатӣ, фурўшанда ва харидор дар ҳолати мубодила ва истеъмол ва 

ҳоказо ба интизориҳо - талаботи дутарафаи бавуҷомада, ки муносибатҳо 
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ва амалҳои дутарафаи онҳоро ба тартиб ва эътидол медароранд, такя 

мекунанд»1. 

Агар ба таърихи ташаккули ҷамъияти инсонӣ назар афканем, пас 

мебинем, ки ҳудудҳои фазои иҷтимоии чунин амалҳои муштарак дар 

шароити мусоид малакаҳои ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ ва рушди бевоситаи 

фарҳангро дар заминаи њувияти низомманд ҳамеша такмил медоданд. Аз 

ин сабаб, майлу рағбат ба амалҳои муштараки этникї-фарњангї ҳам дар 

дохили худи системаҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва ҳам бо нигаронӣ ба 

истифодаи дастовардҳои ҷомеаҳои дигар ҳамеша меафзуд. 

Дар миёнаи асри ХIХ консепсияҳои дигар муқаррар гаштанд, ки 

афзалияти арзишҳои фарњангҳои мутараққиро зимни амали муштараки 

онҳо бо фарњангњои дигар нишон медоданд. Ин дар самти омезиш баръало 

зоҳир гашта, ба ҷараёни вусъатёбии ҳодисоти фарњангӣ тавассути 

робитаҳо, иқтибосҳо, интиқоли унсурҳои фарњангии ҷамъиятҳои мутараққӣ 

ба заминаи фарњангҳои дигар ишора мекунад. Аммо мунсифона бояд қайд 

кард, ки дар оғози ташаккулёбї ин назария бартарии як фарњангро ба 

фарњанги дигар дар назар надошт ва саъй мекард механизмҳои тағйирёбии 

фарњангро пайдо кунад.  

Лео Фробениус дар асари бунёдии худ «Пайдошавии фарњангҳои 

африкоӣ» дар асоси омӯзиши мушаххаси фарњангҳои маҳалии африкоӣ ба 

хулосае меояд, ки фарњанг чун шакли мутобиқшавии ҷамъияти инсонӣ ба 

олами атрофи худ натанҳо ба такрористеҳсоли дохилии унсурҳои 

мавҷуднабуда, балки ба интиқоли мукаммал аз фарњангҳои дигар асос 

меёбад. Ақидаҳои мутафаккирро таҳлил намуда, муҳаққиқони муосири рус 

А.П. Садохин ва Т.Г. Грушевитская менависанд: «Фарњангро чун ҷисмҳои 

зинда баррасӣ карда, муҳаққиқ ба хулосае омадааст, ки тағйирёбии онҳо ба 

қонунҳои умумии ҳаёт тобеъ мебошанд. Дар асари худ Фробениус қайд 

мекунад, ки омӯзиш ва қиёси фарњангҳои африкоӣ ва мелонезӣ 

 
1 Минюшев, Ф.И. Социальная антропология [Текст] / Ф.И. Минюшев. – М.: Международный 
Университет Бизнеса и Управления, 1997. – С.38. 
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муқаррарсозии тағйирёбии фарњангро натиҷаи паҳншавии на унсурҳои 

алоҳида, балки маҷмуи ҳодисоти фарњангї баррасӣ намуда, онҳо на ҷамъи 

бетартиби унсурҳои тасодуфан муттаҳидшуда, балки сохтори мукаммал 

медонанд»1. 

Баъдан аксари этнологҳо, ки механизмҳои бардоштњои унсурҳои як 

фарњангро аз тарафи фарњанги дигар ва омилҳои ба ин ҷараён 

мусоидаткунандаро тањќиќ мекунанд, бо ин консепсия мусаллаҳ мегарданд. 

Бардошт дар раванди амали муштарак танҳо бо унсурҳои фарњанги моддӣ 

маҳдуд намегашт, балки унсурҳои фарњанги маънавӣ - анъанаҳо, 

маросимҳо, устураҳо ва ѓайраро дар бар мегирад. 

Дар тасвири назарияњои шаклгиранда ҷустуҷӯи доираи амалҳои 

муштараки фарњангҳо ба ҷудо намудани гурӯҳҳои фарњангї, ки ҳар яке аз 

онҳо ба сифати сарчашмаи интиқоли арзишҳои муайяни фарњангї ба 

фарњангҳои дигар хизмат менамояд, мусоидат мекунад. Яъне, дар ин асос 

доираҳои фарњангие ҷудо мешаванд, ки ба паҳншавии унсурҳои муайяни 

фарњангї байни фарњангҳои дигар саҳм гузоштаанд. Ҳар як доираи 

фарњангии давраи тодавлатии рушди инсоният чун пањнкунандаи намунаи 

мушаххаси унсури фарњангї хидмат мерасонд. Дар натиҷа, баъдан дар ҳар 

як доира падидаҳои мушобеҳи фарњангиро пайдо намудан мумкин буд, ки 

минбаъд ҳудудҳои паҳншавии худро ба заминаҳои фарњанги дигар тавсеа 

доданд. Дар ин асос таъкид менамоянд, ки созандагони падидаҳои 

фарњангї инфиродӣ шудаанд, бинобар ин, сарфи назар аз ҳудудҳои 

паҳншавии онҳо, дар рафти амалҳои муштараки байнифарњангӣ ҷудо 

намудани ҳар як фарњанг аз доираи фарњангҳои дигар осон аст. 

Чи тавре ки аён аст, консепсияҳои амалҳои муштараки 

байнифарњангї, ки дар асоси омезиш ташаккул ёфтаанд, падидаҳои 

фарњангиро на чун натиҷаи тағйирёбии оддӣ, балки чун ҷараёни 

воридшавии падидаҳои фарњангии як доира ба доираи дигар, интиқоли 

 
1 Садохин, А.П., Грушевицкая, Т.Г. Этнология [Текст] / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. – М.: 
Академия, 2003. – С.39. 
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онҳо, тақлид ба онҳо ва ғайра баррасӣ мекунанд. Моҳияти ин амалҳои 

муштарак гуногун аст ва онҳо метавонанд аз омилҳои сершумор ҷараён 

гиранд. Ба ин омилҳо муҳоҷират, бардоштњо, иттиҳодияҳои фарњангї- 

сиёсӣ, тақлид, ҳисси таваҷҷуҳ ва ғайрањо мутааллиқанд. Бешубҳа, ин 

омилҳо на ҳамеша ҷудогона, балки муштарак зоҳир мегардиданд, бинобар 

ин, амали муштараки фарњангї аксар чун падидаи серомил муаррифӣ 

мешавад. Суръату самти ин амалҳои муштарак дар ҳар як доираи фарњангӣ 

хусусияти худро доштанд. Агар дар як ҷомеа он босуръат рӯй медод, пас 

дар ҷомеаи дигар он суръати паст дошта, бетартибона сурат мегирифт. 

Сабаби он баъзан маҳдудияти дохилифарњангї, таъсирнопазирии беруна, 

нобоварӣ ба дигарон буда метавонист. Агар таҷрибаи андӯхтаи фарњанги 

тоҷикро дар доираи амали муштараки байнифарњангї аз ин нуқтаи назар 

таҳлил кунем, пас ба осонӣ ошкор менамоем, ки дар шароити муколамаи 

мунтазам бо тамаддунҳои дигар ва арзишҳои фарњангии худ он амсилаҳои 

сершумори фарњангиро дар худ қабул намудааст. Ин барои ташаккули 

чунин тавсифномаи сифатии ҷомеаи тоҷик, мисли лоқайдӣ ва 

тањаммулпазирӣ ба халқҳои дигар ва арзишҳои онҳо замина фароҳам 

овард. Бинобар ин, ба он муяссар гашт, ки натанҳо арзишҳои фарњангии 

дигарро қабул кунад, балки онҳоро таҷдид намуда, ба халқҳои дигар 

интиқол диҳад1. 

Зуҳуроти чунин вижагиҳо дар заминаи ҳаёти ҷамъиятӣ ва этносҳои 

(қавм) сершумори дигар дар асри ХХ дар назди олимон вазифаи таҳлили 

амиқи табиати амалҳои муштараки этникӣ-фарњангиро гузошта, диққати 

асосиро ба вижагиҳои ташкили ҳаёти иҷтимоии онҳо равона намуд. 

Консепсияҳои ибтидоӣ ба ин саволҳо ҷавобҳои қонеъкунанда дода 

наметавонистанд, зеро тасаввуроти анъанавии дар онњо бартаридошта, дар 

бораи шаклҳои амали муштараки байниэтникӣ асосан бар усули монизм 

асос меёфт ва сохта мешуд. Принсипи асосии шаклташаккулдиҳанда, ки 

 
1 Стар, Ф. Маърифати гумшуда - асри тиллоии Осиёи Марказӣ аз истилои араб то Темурланг [Матн] / Ф. 
Стар – Душанбе, 2017. 
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тамоми тарафҳои дигари амалњои муштараки этникӣ-фарњангиро муайян 

менамуд, дар муносибати омехтасозии фарњанг буд. Таъсири шакли 

ташкили сохторҳои ҷамъиятӣ дар ин ё он этнос ба вижагиҳои амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангӣ на ҳамеша дар маркази диққат қарор меёфт. 

Ҳамзамон, аҳамияти ночизи онҳо дар ҷорисозии менталитети додашуда 

дар муколамаи мунтазам ва ғайримунтазам бо фарњангҳои дигар ва қабули 

арзишҳои худу бегона мумкин нест. 

Аз охири асри ХIХ сар карда, омӯзиши таъсири њувиятњо ба табиати 

амалҳои муштараки иҷтимоӣ ҳаматарафа гашта, аҳамияти хоссаеро касб 

намуд. Дар ин давра, бинобар аз тарафи ҷомеаи Ғарб ҷустуҷӯ кардани 

асосҳои таъмини ҳамраъйии гурӯҳҳои гуногуни этникӣ дар доираи 

ҳудудҳои миллии худ, зарурат ба баррасии табиати амалҳои муштараки 

иҷтимоӣ дар доираи васеътар ба вуҷуд омад. Дар таълимоти 

мутафаккирони иҷтимоӣ таҳлили шаклҳои зуҳури амалҳои муштараки 

иҷтимоӣ моњияти тамоман дигари баррасиро пайдо намуд. Дар бањс бо 

консепсияҳои қаблӣ дар масъалаи табиати амалҳои муштараки иҷтимоӣ ва 

шаклҳои зуҳури онҳо ду назарияи иҷтимоии баъзан бо ҳамдигар 

рақобаткунанда ба миён омад. Яке аз онҳо ба принсипи кумаки ҳамдигарӣ 

ва њамгирої, дигаре бошад ба ѓояи сотсиал-дарвинизм асос меёфт. 

Аз мавқеи таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ консепсияи Г. Зиммел, ки ба 

пешниҳоди ҷустуҷӯи шаклҳои дигари амали муштарак дар ҷомеаи Ғарб 

равона буд ва ба рақобати арзишҳои дутарафа ва ба њамкорї 

нигаронидашуда афзалият медод, ҷолиби диққат маҳсуб меёбад. Ба ақидаи 

Г. Зиммел дар ҳаёти иҷтимоӣ талабот ба ташкили шаклҳои амали 

муштарак, ки бар хилофи усули рақобату ҳарифӣ ба ҳамфикрӣ ва ҳамраъйӣ 

нигаронида шуда буданд, ҷой дошт. Азбаски амалҳои муштараки иҷтимоӣ 

моҳиятан ҳастии ҷомеаро муайян сохта, мазмуни ҳастии он мебошанд ва 

дар шаклҳои гуногун зоҳир меёбанд. Онҳо аз татбиқи талаботи гуногун ва 

манфиатҳои аъзоёни ҷомеа ба вуҷуд меоянд: «...Ҷамъият амали муштараки 

фардҳоро дар бар мегирад. Амали муштарак ҳамеша дар натиҷаи майлу 
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раѓбат ва ё мақсади муайян ташаккул меёбад....Майлу рағбати корӣ, шавќу 

њаваси динӣ, муњофиза ва ё ҳамла, бозӣ ё соҳибкорӣ, кӯшиши расонидани 

кумаку ёрӣ, инчунин далелҳои дигари сершумор инсонро ба фаъолият 

барои дигарон, бо дигарон, ба муқобили дигарон, бо тавъам ва 

мувофиқасозї бо вазъияти дохилӣ, яъне ба таъсиррасонӣ ва дар навбати 

худ, ба дарки онҳо водор менамоянд. Ин таъсиррасонии дутарафа маънои 

онро дорад, ки аз фардҳо, мақсаду маромҳои водоркунанда ягонагӣ, 

«ҷамъият» ташаккул меёбад»1. Яъне, тибқи гуфтаҳои Зиммел, майлу рағбат 

ва саъю кӯшишҳои инсонӣ худ ба худ хусусияти иҷтимоӣ надоранд ва ин 

хусусиятро зимни ҳамбастагӣ бо майлу рағбат ва саъю кӯшишҳои аъзоёни 

дигари ҷомеа ба даст меоранд, яъне ба он шакли ҷамъиятӣ медињанд. Дар 

асоси чунин амалҳои муштараки иҷтимоӣ табодули шаклҳои номавзуни 

муносибатҳои иҷтимоӣ бо шаклҳои мавзуну муҳаррик ба вуҷуд меояд. 

Қобили қайд аст, ки ба ақидаҳои Зиммел нисбат ба табиати амалҳои 

муштараки иҷтимоӣ таълимоти П. Сорокин мувофиќ аст. Ба андешаи 

Сорокин, амали муштараки иҷтимоӣ асоси нигоҳдории фаъолияти ҷомеа 

ва танаввӯи муносибатҳои иҷтимоиро ташкил медиҳад. Амали муштараки 

иҷтимоӣ ҳамзамон бар асоси ҳастии ҷомеа гузошта шуда, барои таҳлили 

воқеият дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон доираи васеъ мекушояд. 

«Равандҳои амали муштарак – фардӣ ва оммавӣ, давомдор ва 

яклаҳзаина, яктарафа ва дутарафа, муттафиқ ва оштинопазир ва ғайрањо - 

он риштаҳоеанд, ки аз маҷмуи онҳо таърихи инсоният ба вуҷуд меоянд. Аз 

маҷмуи фардҳои муштарак амалкунанда дилхоҳ гурӯҳи иҷтимоӣ, дилхоҳ 

«ҷамъият» аз омма оѓоз карда, то чунин коллективҳо, амсоли давлат, 

«Интернатсионал», калисои католикӣ ва «Лигаи халқҳо» ташкил карда 

мешавад... Тамоми муносибатҳои иҷтимоӣ аз муносибатҳои истеҳсолӣ ва 

 
1 Зиммель, Г. Общение. Пример чистой, или формальной, социологии [Текст] / Г. Зиммель // 
Теоретическая социология. Альманах. Т.1. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – С.334. 
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иқтисодӣ сар карда, то муносибатҳои эстетикӣ, динӣ, ҳуқуқӣ ва илмӣ ба 

муносибатҳои амали муштарак тақсим мешаванд»1.  

Шарҳи нақши амали муштараки иҷтимоӣ байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, 

ҷамъиятҳо, аз ҷумла этникӣ (қавмӣ), бо такя ба андешањои дар боло 

баёншуда, бо таваљљуњи диққат ба иқтидори амалҳои коллективӣ, 

таассуроти дутарафа, ки ягонагии онҳоро дар фазои муайяни иҷтимоӣ-

сиёсӣ ташаккул медиҳанд, ба вуҷуд меоянд. Пас, мавҷуд набудани амали 

муштарак сустшавии пояҳои иттињоди мувофиқи иҷтимоӣ, аз тариќи 

худмуайянкунӣ тавассути намодҳо ва меъёрҳои умумии рафтор оварда 

мерасонад: «Амали муштарак, ҳамин тариқ, низоми муайян мебошад, ки 

дар он дар давоми ҷараёни амали муштарак алоқаи зичи функсионалӣ 

байни марказҳои зерини амали муштарак вуҷуд дорад: рафтор ё ҳолати 

дигарон, тағйирёбии яке дар рафтору ҳолати дигаре инъикос меёбанд, 

тағйирёбии як фард ин ё он тағйирёбиро дар рафтору ҳолати контрагентии 

он ба бор меорад... »2. 

Ақидаҳои дар боло зикршуда дар чунин консепсияҳо, амсоли 

бихевиоризм, назарияи мубодила, интераксионизми намодии Ҷ.Г. Мид ва 

назарияи драматургии Ирвинг Гофман баръало зоҳир ёфтанд. Ба ақидаи Ҷ. 

Г. Мид: «Фард ба таҷрибаи шахсии худ на чун субъект, балки чун объект 

дохил мешавад; танҳо дар асоси муносибатҳои иҷтимоӣ ва амалҳои 

муштарак, танҳо тавассути трансаксияҳои таҷрибавии худ бо фардҳои 

дигар дар муҳити ташаккулёфтаи иҷтимоӣ чун объект метавонад дохил 

гардад... Берун аз амалҳои муштараки иҷтимоии худ бо фардҳои дигар 

хусусӣ ва ё «субъективӣ» ва мазмуни таҷрибаи худро бо худ алоқаманд 

карда наметавонад; худро чун фард, шахс, бо ёрии ин мазмуни таҷрибаи 

худ ё дар истилоҳоти он дарк намекунад; барои дарки худ бояд барои худ 

объект гардад ва ё чун объект ба таҷрибаи худ ворид шавад, аммо барои 

 
1 Сорокин, П. Социальная аналитика [Текст] / П. Сарокин // Теоретическая социология. Альманах. 
Т.2. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – С.139. 
2 Сорокин, П. Явление взаимодействия как коллективное единство [Текст] / П. Сарокин. // 
Теоретическая социология. Альманах. Т.2. – С.157. 
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объекти худ шудан ӯ ба ёрии воситаҳои иҷтимоӣ, танҳо бо роҳи қабули 

пешниҳодҳои дигарон нисбати худ қодир аст»1. Дар ақоиди намояндагони 

ин назарияҳо доир ба табиати амалҳои муштараки этникӣ-фарњангӣ 

эътирофи оне, ки рафтори иштирокдорони ин амалҳои муштарак ба 

интизорӣ аз рафтори мувофиқи ҷавоби ба шахс нигаронидашуда равона 

аст. Инро дар доираи майлу рағбати тањқиқотии мо асосан дар таълимоти 

намояндагони назарияи мубодила, ки дар он мафҳуми амали муштарак ба 

ғояи тарафайн, њамкорї ва саъю кӯшиш алоқаманд аст, мушоҳида 

мегардад. Парадигмаи мазкур аз тарафи намояндагони ин назария аз 

таҷрибаи омӯзиши хусусияти иҷтимоидоштаи амалҳои муштарак, ки байни 

гурӯҳҳои алоњидаи этникӣ (қавмӣ) ба вуҷуд меояд, гирифта шудааст. Ба он 

асарҳои Б. Малиновский, М. Мосс, К.Л. Стросс ва муҳаққиқони дигар, ки 

шаклҳои гуногуни амали муштараки гурӯҳҳои омӯхташавандаро аз мавқеи 

ташаббусу таассурҳои аз ҳамдигар интизоршаванда таҳлил кардаанд, 

мансуб мебошанд. Ин хусусан дар тањќиќоти Б. Малиновский, ки ба 

таҳлили табиати амалҳои муштараки иҷтимоии халқҳое, ки дар ҷазираҳои 

Полинезия њаёт ба сар мебаранд, хеле равшан аён аст. 

Ҳамин тариқ, дар илмҳои иҷтимоии асри ХХ ба таҳлили масъалаи 

дар боло зикршуда корҳои зиёди тањқиқотӣ, ки дар асоси таълимоту 

консепсияҳои гуногун эљод шудаанд, бахшида шудааст. Дар онҳо зимни 

таҳлили масъала арзёбии нақши сохторҳои ҷамъиятӣ дар расидан ба амали 

муштараки босуръат ва ошкоро бо этнос (қавм) -ҳои алоҳида ба муколама 

мавқеи хосса дода мешавад. Яъне ба он ишора мешавад, ки аксари 

натиљањо аз амали муштараки этнос (қавм)-ҳо аз нињодҳои иҷтимоӣ 

вобаста аст. Пештар ақидае ҳукмфармо буд, ки амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангӣ нисбат ба нињодҳои иҷтимоӣ мустақилияти бештаре 

нишон медоданд ва онҳо аз ҳама бештар аз амалҳои умумии тамаддунӣ 

бармеоянд. Аммо ҷаҳони муосир нишон медињад, ки амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангӣ дар ҳудудҳои давлатҳои бисёрэтникӣ бо мақсади расидан 

 
1 Мид, Дж.Г. Избранное: Сб. переводов [Текст] / Дж.Г. Мид.  РАН ИНИОН. – М., 2009. – С.181-182. 
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ба ҳамгироии аъзоёни ҷомеа дар асоси вазифаҳои нињодҳои иҷтимоии 

мавҷуда аз нав сохта мешаванд. Ин амсиларо ҳоло аксари давлатҳо 

истифода мекунанд ва он ба воридшавии намодҳои њувияти умумӣ ба 

сохтори ягонаи аъзоёни ҷомеа, новобаста аз мансубияти этникӣ (қавмӣ)-и 

онҳо ва иштироки баробари намояндагони гурӯҳҳои гуногуни этникӣ 

(қавмӣ) дар идоракунии ҳаёти ҷамъиятӣ ва дастрасии баробар ба 

сарчашмаҳои асосии рушд мусоидат менамояд.  

Консепсияҳои дар боло номбаршуда ба дарку таассури эҳсосоти 

ягонагии иҷтимоӣ-сиёсӣ, яъне њувият аз тарафи шаҳрвандони давлатҳои 

бисёрэтникӣ, иштироки онҳо дар ҳаёти умумии ҷамъиятӣ новобаста аз 

мансубияти этникӣ (қавмӣ), равона буданд. Ин консепсияҳо асосан дар 

доираи тафаккури иҷтимоӣ-сиёсии амрикої ташаккул ёфтанд ва баъдан 

дар мамлакатҳои дигар паҳн шудаанд. Ба чунин таҳқиқоти назариявӣ, ки 

ба таҳлили табиати ташаккули амалҳои муштараки иҷтимоӣ, аз ҷумла 

этникӣ-фарњангӣ бахшида шудаанд, чандфарњангї низ мансуб аст, 

ҳарчанде дар ин ҷанба ақидањои намояндагони алоҳидаи фалсафаи 

иҷтимоии муосир аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, С. Хантингтон 

таъкид менамояд, ки танаввўи фарњангњо дар ҷомеаҳои бисёрэтникӣ на 

ҳамеша ба воридшавии намодҳои њувияти умумӣ ба сохтори 

худмуайнкунии намояндагони гурӯҳҳои субэтникӣ (ақаллиятҳои қавмӣ) 

мусоидат менамояд, баръакс, дар аксар маврид имконияти мавќеъгирии 

фаъоли иҷтимоӣ ва ҳисси масъулияти фардҳоро берун аз ҳудуди ҷамъият ва 

гурўҳи худ маҳдуд месозад. Бинобар ин, ӯ таъкид менамояд: «Дар тўли 

таърихи амрикоӣ одамоне, ки ба протестантҳои сафедпӯсти англосанксонӣ 

мансуб набуданд, танҳо баъд аз қабули фарњанги англопротестантӣ ва 

арзишҳои сиёсӣ амрикоӣ шуда метавонистанд. Пазируфтани чунин 

падидањо ҳам ба манфиати аъзоёни нави ҷомеа ва ҳам ба манфиати 

мамлакат дар маљмуъ буд...Принсипҳои динӣ ва сиёсии нухбагон, анъанаҳо 

ва муносибатҳои иҷтимоӣ, меъёрҳои табъу завќ ва ахлоқи он дар давоми 
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сесад сол дар Амрико ҳукмрон буданд ва то ҳол ҳукмрон мондаанд. 

Ҳарчанде, ки мо борҳо таърифу тавсифи «гуногуншакли-ро шунидаем»1. 

Дар давраҳои муайяни муносибатҳои байниэтникӣ дар соҳаи амали 

муштараки фарњангии этносҳо (қавмҳо) мафҳуми «сарҳадҳои этникӣ» 

аҳамияти хосса дорад. Сарҳади этникӣ на ба маънои аслӣ, чун тақсимоти 

ҳудудии халқҳо, балки чун фосилаи аз ҷиҳати субъективӣ даркшаванда ва 

дар доираи муносибати байни этносҳо (қавмҳо) баррасишаванда дарк 

мегардад. 

Дар хусуси мафҳуми «сарҳад» ба маънои этникӣ-фарњангӣ дар 

адабиёти илмии давраи шӯравӣ П.И. Кушнер ва М.М. Бахтин тањќиќот 

бурдаанд2. Ин мафҳум дар адабиёти илмӣ бо нашри асари Ф. Барт ба таври 

васеъ машҳур гашт. Барт сарҳадҳои этникиро дар робита бо мансубияти 

этникї ё ќавмият баррасӣ менамояд. Мансубияти этникї (қавмӣ) барои ӯ 

шакли сиришти (табиат) - и иҷтимоӣ ва тафовутҳои фарњангӣ мебошад. Ба 

ақидаи Барт, сарҳади этникӣ гурӯҳро муайян мекунад, аммо ањамияти 

аввалиндараља њамон тавсифњои фарњангие доранд, ки ба гурӯҳҳо 

нишонањои муайянкунанда медињанд. 

Ба андешаи мо, мулоҳизаи Ф. Барт дар хусуси он ки тавсифи 

ҷудокунандаи гурӯҳҳои этникӣ (қавмӣ) натиҷаи шароити таърихӣ, сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва вазъияти мушаххас мебошад, мунсифона аст. Дар баъзе 

ҳолатҳо шароити таърихӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои дигар 

вазъияти мушаххас, пеш аз ҳама, вазъияти орому манфиатноки гурӯҳҳо ва 

ё баръакс, низоъҳо нақши асосиро бозида метавонад. Дар аксари мавридҳо 

маҳз вазъият таъсири таҷрибаи гузашта ва ё амалҳои иҷтимоӣ - сиёсиро, ки 

тавсифи ба гурӯҳҳо ҷудокунандаро ҳавасманд месозад, муайян менамояд: 

«Механизме, ки бо ёрии он сарҳадҳо сохта мешаванд, тасаввурот мебошад. 

Маълум аст, ки на ҳамеша ихтилофоти иҷтимоӣ бо шарҳи зинаҳои 

 
1 Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / С. Хантингтон. 
– М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С.107-108. 
2 Кушнер, П.И. Национальное самосознание как этнический определитель [Текст] / П. И. Кушнер. – 
М., 1947; Бахтин М.М. Вопросы литературы и этики [Текст] / М. М. Бахтин. – М., 1975. – С.25. 
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иҷтимоӣ, ба дарки маъмул ва дар мифологемҳои мувофиқ љойдошта асос 

меёбад. Мифологемҳо чун тасаввурот дар бораи бахшҳои алоҳидаи 

воқеияти иҷтимоӣ, табиист, ки на танҳо маҷмуи шарҳи инфиродии ба 

таҷриба асосёфтаи воқеияти ҷории иҷтимоӣ мебошад. Тамомият ва 

аҳамияти иҷтимоӣ ба онҳо нуфузи пешво ва аксаран пешвоёни 

ғайрирасмиро медиҳанд»1. 

Дар назарияи амалњои коллективӣ, ки низоъҳои этникиро шарњу эзоњ 

медињад, масоили марбут ба наќши њувиятњо дар муносибати одамон 

баѓоят тезиси паҳншуда мебошад. Он борҳо дар таҷрибаи сиёсии Россия 

(масалан, дар Чеченистон) аз тарафи онҳое, ки дар сохторҳои ҳокимият 

зиддиятҳои байниэтникиро ба танзим медароранд, истифода шудааст. Аз 

мавқеи назариявӣ ин муносибатро аввалин шуда этнологи рус В.А. Тишков 

баррасӣ кардааст2. Ҳамчунин дар таҳлили нақши нухбагон дар ҳаракатҳои 

миллӣ ин нуќтаи назар аз тарафи сотсиолог-этнологи рус Л.М. Дробижева 

истифода гардидааст3. 

Аммо, маҳз таҳлили таърихӣ, андешањои сотсиологи рус Л.М. 

Дробижева ва натиљаи маводи тањқиқоти этносотсиологї, моро муътақид 

ба он сохтанд, ки пешвоёни самарабахш ба сафарбар намудани оммаи 

васеи одамон танҳо дар ҳолате қодиранд, ки агар заминаҳои мувофиқ ҷой 

дошта бошанд; аз тарафи гурӯҳњо ба ин ё он андоза манфиатҳои 

мушаххасе, ки аз тарафи пешвоён баён мегарданд, дарк мешаванд, дар акси 

ҳол онҳо чун тарғибгарон дар майдони холӣ худ ба худ танҳо мемонанд. 

Инчунин, ба он таваљљуњ менамоем, ки бидуни консепсияи 

фарқиятҳои фарњангї (кросс-культура) дар сатҳи баланд дар сиёсатшиносӣ 

солҳои охир сарҳадҳои фарњангї, фосилаи фарњангї дар психологияи 

иҷтимоӣ мавриди муҳокима қарор дорад. Мансубияти гурӯҳҳои этникӣ ба 

 
1 Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность [Текст] / под ред. Л.М. 
Дробижевой. – М.: Academia, 2002. – С.15. 
2 Тишков, В.А. Этнический конфликт в контексте общественной теории [Текст] / В.А. Тишков. // 
Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып.2. Ч.1. – М., 
1992. – С.26. 
3 Дробижева, Л.М. Интеллигенция и национализм. Опыт постсоветского пространства [Текст] / Л.М. 
Дробижева. // Этничность и власть в полиэтнических государствах. – М., 1994. – С.71-84. 
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фарњанги «коллективӣ» ва ё «инфиродӣ», устувории њувияти 

анъанапарастии гурӯҳи калони халқҳо, имконияти бартарафсозии 

сарҳадҳои фарњангиро дар сатҳи шахсӣ назари санҷидакоронаро дар 

маводи љомеаи тоҷикистонӣ талаб мекунанд. 

Этносотсиологи рус Л.М. Дробижева менависад, ки мафҳуми 

«фосилаи иҷтимоӣ» аз тарафи этносотсиологҳо асосан ба маънои васеъ- 

чун андозаи мувофиќат ва ё фарқият натанҳо аз мавқеи иҷтимоӣ, балки аз 

рӯи тамоюлҳои макросистемавии иҷтимоӣ ва иҷтимоӣ-сиёсии гурӯҳҳои 

этникӣ (қавмӣ) истифода мегардад. Доираи ҷустуҷӯи сарҳадгузориро васеъ 

карда, мо норозигии олимон, сиёсатмадоронро, ки аз «таркиши этникӣ», аз 

истифодаи мансубияти этникї (қавмӣ) аз тарафи гурӯҳҳои ифротгароӣ, ки 

майл ба ҳокимият доранд ва ғайра, ба вуҷуд меорем. Кӯшишҳои алоқаманд 

кардани мансубияти этникї (қавмӣ) танҳо бо тавсифи фарњангї, ки тамоми 

савияи умумии мансубияти этникиро фаро намегираду соҳаҳои дигарро 

низ дар фазои ҳастии худ дар бар мегирад, ба мо фаҳмост. 

Ҳамин тариқ, пас аз тавзењоти густурда аз мафњумњои калидии 

тањќиќотї ба хулосае омадан мумкин аст, ки тибқи гуфтаҳои боло, мо 

акнун дар тањқиқоти хеш бо дарки моњияти аслии њувияти иљтимоии инсон 

муњтавои мафҳумҳои калидии «амали муштараки иҷтимоӣ» ва «амали 

муштараки этникӣ-фарњангї»-ро муайян карда метавонем. Мафҳуми 

«амали муштарак» ҳам дар бањсу мунозирањои умумифалсафї ва ҳам дар 

доираи дарки падидањои иҷтимоӣ дар илмҳои мувофиқ васеъ истифода 

мегардад. Ба маънои умумифалсафӣ мафҳуми «амали муштарак» чун яке аз 

принсипҳои асосӣ ва муҳимми диалектикии ҷараёни таъсири 

байниҳамдигарии љисмро бо роҳи интиқоли материя ва ҳаракат ва шакли 

универсалии тағйири ҳолатҳои ҷисмро мефаҳмонад: «Амали муштарак 

категорияи фалсафиест, ки ҷараёнҳои ба ҳамдигар таъсиррасонии 

объектҳои гуногун, вобастагӣ ба ҳамдигар, тағйири ҳолат, 

баҳамтабдилёбї, инчунин пайдоиши як объектро аз объекти дигар инъикос 

менамояд. Амали муштарак намуди алоқаву муносибати бевосита ё 
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бавосита, берунӣ ё дохилӣ мебошад. Хусусиятҳои объект танҳо дар амали 

муштарак бо объектҳои дигар зоҳир мегардад ва дарк карда мешавад»1. 

Мазмуни мафҳуми «амали муштарак»-ро бо мафҳумҳои «ба ҳамдигар 

таъсиррасонӣ», «таъсир», «ҳамдигарғанигардонӣ», «муошират» якхела 

мешуморанд, ки ин, ба ақидаи мо, чандон дуруст нест. Чунки, ба андешаи 

мо, мафҳуми «амали муштарак» назар ба мафҳумҳои дар боло номбаршуда 

маънои васеътар дорад. Олими муосири рус Н.В. Кокшаров низ ба ин 

ақида ҳамфикр аст: «Категорияи «робитаи мутақобила» тобиши маънои 

устуворӣ, њолати сукунатро дорад, бинобар ин, тамоми гуногуншаклӣ ва 

самараи муносибати байни фарњангҳоро пурра инъикос карда 

наметавонад. Агар «робитаи мутақобила» муносибати байни фарњангҳоро 

муайян намояд, пас «амали муштарак» ҷараёни фаъоли ин муносибатњоро 

дар назар дорад. Аҳамияти методологии категорияи «амали муштарак» 

дар он аст, ки он ба дарки тамоми ҷараёни ташаккули њувиятњои иљтимої 

имкон медиҳад. Категорияи «ба ҳамдигар таъсиррасонӣ» чун яке аз 

тарафњо ва натиҷаҳои «амали муштарак» дарк мегардад... Амали 

муштараки фарњангҳо ҷараёни дутарафаест, яъне тағйири ҳолат, мазмун ва 

функсияи як фарњанг дар натиҷаи таъсири дигар бояд ҳатман боиси 

тағйирот дар фарњанги дигар гардад»2. 

Мувофиқан, бо иловаи таърифи «иҷтимоӣ» ба мафҳуми «амали 

муштарак» мазмуни он ба инъикоси натиҷаҳои зуҳури фаъолнокии 

субъектҳои иҷтимоӣ, вобастагӣ, ҷараёни тағйирёбии онҳо ва ғ. равона 

мегардад. Дар илмҳои иҷтимоӣ «амали муштарак чун асоси ҳастии ҷамъият 

(ба ақидаи К. Маркс, «ҷамъият - маҳсули амали муштараки одамон») 

баррасӣ мегардад ва дар доираи онҳо амале дар назар дошта мешавад, ки 

ба њамдигар нигаронида шудаанду бо мубодилаи баъдинаи амалҳо 

алоқаманданд... Ҳамзамон, як шахс бо такя ба шахси дигар амал мекунад, 

баъд ин шахси дигар бо такя ба шахси аввалї амал мекунад ва ҳоказо. Бо 

 
1 Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – С.88. 
2 Кокшаров, Н.В. Взаимодействие культур: диалог культур [Текст] / Н.В. Кокшаров. // CREDO NEW, 
2008. URL: www. Credo new.  
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ҳамин роҳ онҳо навбат бо навбат амалҳои худро тағйир медиҳанд, таҷдид 

менамоянд ва ба амали шарики худ мутобиқ мегарданд. Дар ин ҷо аллакай 

на танҳо дарки қаблии ҷавоб ва ташаккули амали шахсӣ вобаста ба 

таассури интизоршавандаи шарик, балки тасҳеҳи мунтазами рушд ва 

таҷдиди амал вобаста аз оне, ки ҳариф чӣ кор мекунад ва чӣ мегӯяд, лаҳзаи 

калидӣ мебошад. Чунин пайдарпайии мунтазами муќаррарї, ки дар он 

амалҳо ба ҳамдигар нигаронида шудаанд, дар сотсиология «амали 

муштарак» ном дорад»1. 

Амали муштараки иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун, сатҳҳо, намудҳои 

нисбатан умумӣ дар муносибатҳое, ки дар соҳаҳои асосии ҳаёти ҷамъиятӣ 

ба вуҷуд меоянд, зоҳир мегардад. Он аз муносибати байнишахсӣ оғоз ёфта, 

амалҳои муштаракеро, ки дар дараљаи тамаддунї иҷро мешаванд, фаро 

мегирад. Яке аз шаклҳои муҳимми амалҳои муштараки иҷтимоӣ, ки байни 

намояндагони этносҳои (қавмҳо)-и гуногун рӯй медиҳад, амали муштараки 

этникӣ-фарњангӣ дар маљмуъ чун алоқаҳои мақсадноки субъект- субъектӣ, 

ки моҳияти онҳо аз мубодила, ҳамдигарғанигардонӣ бо дастоварду 

арзишҳо иборат аст, муайян карда мешавад. Амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангӣ ба ҳамдигарғанигардонии субъектҳое, ки муштарак амал 

мекунанд, оварда мерасонанд. Ҳамин тариқ, амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангӣ дар љомеаҳои бисёрэтникӣ яке аз шартҳои муҳимми 

танзимикунандаи муносибати лоқайдона байни аъзоёни умумиятњои 

гуногуни субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) мебошад. Ин ба дарки хосу умумї 

дар идоракунӣ ва муътадилгардонии муносибати байни гурӯҳҳои 

субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) мусоидат менамояд. Дар навбати худ дарки 

дурусти тавъамсозии хос ва умумї дар ин муносибатҳо воситаи 

идоракунии самараноки равандҳои ҷамъиятӣ, ташкили мақсадок ва 

бошууронаи фаъолияти нињодҳои иҷтимоӣ, амалигардонии дурусти 

усулҳои амали муштараки этникӣ-фарњангӣ дар доираи давлати муттаҳиди 

миллӣ мебошад. Бо ин роҳ, барои дар аъзоёни ҷомеа, новобаста ба 

 
1  Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. Т.27. – С.402. 
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мансубияти этникии онҳо, ташаккул додани майлу кӯшишҳо ва таъмини 

њамзистии мусолињатомез бо ќавмњои дигар шароит фароҳам оварда 

мешавад. 

  

1.2. Тањќиќи масъалаи хусусияти ташаккулёбии њувияти чандсатњї 

дар назарияњои муосири иљтимої 

Ҷаҳонишавӣ ҳамчун як раванди объективӣ, ки бештар тарҳи (ангора) 

- и тартиботи ояндаи ҷаҳониро муайян мекунад ва равандҳои фаъоли 

интегратсионӣ онро ҳамроҳӣ намуда, мушкилоти ҳувиятро равшан ошкор 

менамояд. Дар ибтидои ҳазораи сеюм инсоният «дар сарҳад»-и олами 

иҷтимоӣ ва фарҳангии бешуморе қарор гирифтааст, ки ангораҳои он бо 

иллати ҷаҳонишавии фазои фарҳангӣ, иртиботот ва гуногунандешии 

фарҳангии забонҳо ва рамзҳо торафт «норавшан» мегарданд. Мансубияти 

худро ба маҷмуи гурӯҳи калони аз ҳам ҷудошаванда дарк ва эҳсос намуда, 

инсон барандаи ҳувияти мураккаби бисёрсатҳа гардидааст. 

Тағйироти сиёсии  дар ҷомеаҳои дар ҳоли рушд қарордошта аз рӯи 

оқибатҳои худ боиси буҳрони ҳаммонандсозӣ шуд. Дар назди ҷомеа бо 

тамоми шиддатнокӣ ва ҷиддият масъалаҳое, ки хоси давраи 

дигаргунсозиҳо,  монанди: «мо дар олами муосир кистем?», «мо дар кадом 

самт инкишоф ёфта истодаем?» ва «арзишҳои асосии мо кадомҳоянд?» ба 

миён омадаанд. 

Набудани ҷавобҳои возеҳ ва якхела ба ин саволҳо боиси ба вуҷуд 

омадани тафовутҳои гуногуномил дар ҷомеаҳои дар ҳоли рушд қарор 

дошта гардид, ки он ба аз байн рафтани амсилаи пешини низоми 

ҳаммонандсозӣ вобаста буд. Раванди ин заволи тамоми маҷмуи сатњњои 

мављудаи ҳувиятро муҳим гардонд, ки қолаби низоми пештараи 

ҳаммонандсозиро мустањкам намуд, ки боиси пайдо шудани таваљљуњи зиёд 

ба мушкилоти ҳаммонандсозии љомеањои гуногун гардид. «Кишварҳо, 

ҷомеаҳо ва одамон имрӯзҳо «бемор»-и мушкилоти ҳувият мебошанд. 

Мушкилоти худҳаммонандсозӣ ҳамбастагии сатҳҳои гуногуни ҳувиятро 
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инъикос мекунад ва инсон метавонад дар худ  ҳувиятҳои зиёдеро муттаҳид 

намояд»1. Мушкилоти дарки ин падидаи иҷтимоӣ бо гуногунии зуҳуроти 

он аз сатҳи микро то сатҳи макро робита дорад. 

Ҳувияти бисёрсатҳаи муосир қабатҳо ва зинаҳои асосии ҳувият 

мебошанд ва хусусияти собиқавӣ дорад. Вобаста ба вазъияти мушаххаси 

таърихӣ, ҳар яке аз дилхоҳ асосҳои ҳаммонандсозӣ фаъол бошад ва ё 

мувофиқати  онҳо ба вуҷуд меояд. Сохтори ҳувият дорои пӯёии динамикӣ 

буда, вобаста ба он, ки вазни унсурҳои онро ташкилдиҳанда меафзояд ё 

баръакс, кам мешавад, тағйир меёбад. Ба ақидаи С. Хантингтон 

муҳиммияти њувиятњои сершумор (зиёд) бо мурури замон  аз як вазъият ба 

вазъияти дигар таѓйир меёбад, дар њоле ки ин њувиятњо њамдигарро пурра 

мекунанд ё бо њам дар мухолифат қарор доранд2. 

Проблемаи ҳувияти бисёрсатҳа имрӯз ниҳоят мураккаб ба назар 

мерасад, зеро ки дар баробари сатҳҳои анъанавии ҳувият сатҳҳои навро 

дар худ муттаҳид мекунад. Тавре ки таҷрибаи таърихию фарҳангӣ нишон 

медиҳад, ҷомеаҳои бисёрмиллата наметавонанд ҳувияти «оддӣ» дошта 

бошанд: ҳувияти онҳо метавонад танҳо бисёрсатҳа бошад. Чунин сатҳҳои 

зерини  ҳувиятро ҷудо намудан мумкин аст: этникӣ, минтақавӣ, миллӣ, 

геополитикӣ ва тамаддунӣ. Сатҳҳои ишорашуда бо ҳам зич алоқаманданд 

ва як низоми иерархии  сохторӣ ва дар айни замон мураккабро ташкил 

медиҳанд. 

Гарчанде дарку тањлили проблемањои марбут ба ҳувият дар 

анъанањои фалсафаи Ғарб дар ибтидои асри ХХ аз ҷиҳати назариявӣ шакл 

гирифта бошад ҳам, он решаҳои амиқи таърихӣ дорад. Дар таърихи 

афкори фалсафӣ дидгоҳҳо оид ба мушкилоти ҳувият бо амалияи 

њувиятљўйии иҷтимоӣ муайян карда мешуд, ки дар давраҳои мушаххаси 

таърихї ташаккул меёфт. Аз ин рӯ, таҳлили таърихӣ-фалсафии њувият 

 
1 Жаде, З.А. Многоуровневая идентичность [Текст] / З.А. Жаде, Е.С. Куква, С.А. Ляушева, А.Ю. Шадже. – М., 

2006. – С.241. 
2 Хантингтон, С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / С. Хангтингтон. – М., 

2004. – С.52. 
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тақрибан ба омӯзиши дарки моҳияти ин мушкилоти давраи таърихӣ, ки ба 

он ин ё он андешаи фалсафӣ тааллуқ дорад, яксон аст. Маълум аст, ки 

њувият ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, раванди мутобиқшавии субъекти 

худогоњро ба фазои муайяни иҷтимоӣ-фарҳангӣ инъикос мекунад. Тањќиќи 

вижагињои зуҳури ќаринаи иҷтимоию фарҳангии ҳувият барои дарки 

заминаҳои объективии ташаккули он аҳамияти усулї дорад, ки дар 

навбати худ ин дар маљмуъ имкон медиҳад, қонуниятҳои умумии рушду 

такомули он муайян, шароити умумӣ ва махсуси њаммонандсозии иҷтимоӣ 

ошкор карда шуда, онро дар алоќамандӣ бо тамоилҳои имрўзаи 

ҷаҳонишавӣ ва ташаккули гуногуншаклии фазои муоширату њамкорињои 

густурда тасвир намоем. 

Дар адабиёти иҷтимоию фалсафӣ зимни такя ба ќазовати фавќуззикр 

се равишу низоми мухталиф, мустаќил ва нисбат ба якдигар 

муқоисашаванда доир ба дарки ҳувият вуљуд дорад, ки он дар мантиқ, 

фалсафа ва донишҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ (сотсиология, антропология, 

психология) ташаккул ёфтааст. Аз солҳои 80-уми асри ХХ тамоюли 

умумигардонии мафҳуми ҳувият ва рафъи монеаҳои ташаккули дидгоњњои 

байнисоҳавӣ дар дурнамои пасосохторї ба вуљуд омад1. 

Дар мантиқ анъанае ташаккул ёфтааст, ки аз Г. Фрег ва Б. Рассел оѓоз 

мегардад ва истилоҳи «ҳувият»-ро дар ќаринаи муносибатҳои таъйину 

номгузорӣ, таносуби ном ва ашё, дар асоси принсипҳои якрангӣ, моддї-

объективӣ, таѓйирёбандагї (ду номе, ки њамон як ашёро ифода мекунанд) 

баррасї карда мешавад. Дар ќаринаи нисбатан васеътар, мафҳуми ҳувият 

ҳангоми тањќиќи ибораҳои ишоратӣ дар самти муқаррар намудани 

баробарии онҳо (муносибати баробарӣ, монандї) истифода мешавад, ки 

мувофиқати онҳоро ба аксиомаи рефлексия (баробарии предмет ба худи 

предмет), симметрия ва гузаранда будани онро дар назар дорад. Ҳамин 

тавр, ҳувият дар дурнамои тањќиќи мантиқї бо мафҳуми айният пайванди 

 
1 Абушенко, В. Идентичность [Текст] В. Абушенко. / Всемирная энциклопедия: Философия // Главн. науч. 
ред. и сост. А. Грицанов. – М.: ВСТ, Мн.: Харвест, Современный литератор. – М., 2001. – С.382. 
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ногусастанӣ дорад ва натанҳо амали монанд кардан, балки таљриди 

табъизӣ (монанд набудан)-ро низ дар назар дорад. 

 Ҳамчун масъалаи тањлили фалсафї њувият падидаи ниҳоят 

гуногунҷанба буда, бо ёрии мафҳумҳо, категорияҳо, истилоҳоти гуногун 

ошкор карда мешавад. Сарфи назар аз он, ки дар марҳалаҳои гуногуни 

инкишофи афкори фалсафӣ мафҳуми «ҳувият», беш аз пеш, мазмуни навро 

касб мекард, дар фалсафа давраи тўлонї тамоили умумӣ дар фаҳмиши он 

ҷой дошт. Он куллияти њастиро тавсиф мекард ва бо мафҳуми «айният» 

робитаи зич дошт: дилхоњ мавҷуд бо худ шабеҳ аст, аммо азбаски он 

мавҷуд аст, пас он ба дилхоњ мављуди дигар шабеҳ мебошад. Ҷамъияти 

дунёи қадим ягона роҳи мавҷудияти инсон монанд кардани онро бо ягон 

чизи умумӣ афзалият медод. Чунин тартиб дар аксари ҳолатҳо ҳамчун роњи 

табиї ва ягонаи имконпазир фањмида мешуд, ки ба њељ гуна коркарди 

рефлексивӣ эњтиёљ надошт. Гарчанде дар фалсафаи қадим дар ошкор 

намудани љанбањои зоњирӣ ва ботинии он як гардиши муайяне ба 

субъктивизм ба вуљуд омада буд, вале мушкилоти ҳувият дар заминаи 

иҷтимоӣ аз љониби Афлотун мавриди таҳлил қарор гирифт. Мањз ӯ дар 

муколамаҳои худ раванди аз даст додани њувияти иҷтимоиро аз ҷониби 

юнониҳо инъикос намудааст. Дар муколамаи «Федр» Афлотун сабаби 

буҳрон ва аз байн рафтани ҳувияти иҷтимоиро тавассути дугонагии «Ман» 

- и инсонӣ, ки онро ду манбаъ: некї ва бадї рањнамої мекунад, асоснок 

менамояд1. Барои файласуф аён аст, ки аксарияти шаҳрвандони Афина, 

беш аз пеш, зери таъсири барои руҳ харобкори тан, вуљуди љисмонї 

меафтанд. Барои чунин ашхос чашмгуруснагӣ ва хасисӣ дар ҷои аввал 

меистад. Онҳо эҳсоси ҳувияти иҷтимоии худро аз даст медињанд, ки чунин 

амал ба мавҷудияти њама гуна давлат таҳдид менамояд. 

Дар фалсафаи Арасту «айният» дар таносуб бо тафовутњо ањамияти 

бунёдї дорад. Дар замони Нав ин тамоил дар мафҳуми «ҷавҳари 

 
1 Галазюк, А. Проблема социальной идентичности в философии Платона [Текст] / А. Галазюк. // 
Идентичность в современном социуме : матералы Межнародной научно-теоретической конференции. – 
Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – С.191-193. 
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тафаккур»-и Р. Декарт, дар мубоњисаи Г. Лейбнитс бо Ҷ. Локк ва 

мувофиќан њамаљонибаю пурра дар транссендентализми «фалсафаи 

айнияти»-и Ф. Шеллинг инъикос ёфт. Агар Ҷ. Локк чунин мешуморид, ки 

айнияти инсон бо «бунёди комили тан, ки дар як лаҳзаи муайян гирифта 

шуда ва минбаъд ин бунёди њаётию заруриро тавассути тағйирёбии 

зарраҳои гуногуни модда нигоҳ медорад»1, пас Г. Лейбнитс, дар интиќод 

ба ӯ ќайд менамояд, ки «айнияти њамон як ҷавҳари инфиродӣ метавонад 

туфайли ҳифзи руҳ зоњир гардад, зеро бадан дар тағйироти доимӣ аст...»2. 

Дар ин анъана «њувият ҳамчун айнияти (шабењи худ) сохторҳои тафаккури 

«хос», «идеали хоси Ман», ҳамчун асос барои аз байн бурдани њама гуна 

амалҳои субъективӣ (инсонӣ) аз онҳо тафсир карда мешуд. Њувият 

мустақим ва худ аз худ додашуда, новобаста аз субъекти маърифат, 

шаффофияти олами субъект, шинохт ва шаффофияти охирин барои худ, ба 

вуљуд омадааст»3. Саҳми назаррас дар ин муколама идеяи Гегел дар бораи 

ташаккули субъекти маърифат мебошад, гарчанде ки дар маҷмуъ ӯ дар 

бањси азнавбаҳодиҳї ва ба худ монандсозї амалишавии идеяи мутлақро 

дар назар дорад4. Дар маҷмуъ, дар парадигмаи фалсафаи классикї 

проблемаи ҳувият номуайян боқӣ монда, мубрамияти он танҳо бартараф 

кардани «бартарияти айният»-ро дар фалсафаи классикӣ ба миён мегузошт. 

Аз байн бурдани мушобењсозии ҳувият бо падидаи айният ба ҳувият 

ҳамчун баробар ба худ, аз нав равона кардани вектори ҳувият аз омилҳои 

беруна ба олами ботинии худи инсон бо як қатор консепсияҳои иҷтимоӣ-

фалсафӣ, ки барои онҳо мушаххасоти ҳувият муайянкунанда мебошад, 

робита дорад. Дар фалсафаи ғайриклассикӣ, ин мушкилот мавзуи таҳқиқот 

аз ҷониби М. Хайдеггер гардид, ки дар асари худ «Ҳувият ва фарқият» 

ҳувиятро њамчун куллияти њастї баррасї менамояд. Тибқи назари М. 

 
1 Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. [Текст] / П. Бергер, 
Т. Лукман. Перевод с англ. Е. Руткевича. – М.: «Медиум», 1995. – С.233. 
2 Там же. – С. 233. 
3 Абушенко, В. Идентичность [Текст] / Всемирная энциклопедия: Философия // Главн. науч. ред. и сост. А. 
Грицанов. – М.: ВСТ, Современный литератор, 2001. – С.382-386. 
4 Гегель, В.Г. Система наук. Часть 1. Феноменология духа [Текст] / В.Г. Гегель. Пер. Г. Шпета. – СПб.: 
Наука, 1999. – С.9-13. 
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Хайдеггер, ҳама чизи мавҷуда ба худ шабеҳ аст ва азбаски он мавҷуд аст, 

пас ҳама чизи дигар низ вуљуд дорад. Ҳамин тавр, ҳувият фарқиятро 

ҳамчун мавҷудоти дигар истисно мекунад ва дар баробари ин, фарќият ва 

таѓйиротро низ. Ҳамзамон, ҳувият дар анъанаи фалсафаи классикӣ њамчун 

мањсули маърифати шахс монанд карда шуда, аммо ба ҷанбаи худшиносии 

шахсї дар таносуб бо дигар таъкид карда шуд, ки он рушди муносибатҳои 

байни шахсиро дар назар дошт (мавҷуда, чунин аст, ки метавонад «ман»-ро 

эълон намояд), ки дар ғамхорӣ аст ва худшиносии шахсии касро эълон 

кунад1. 

Наздик ба чунин фаҳмиши њувият нуќтаи назари Э. Гуссерл ва давраи 

идеализми трансенденталӣ ҳамчун кӯшиши «рахна» задан ба шуури 

«холис» буд, ки ба ҳеҷ ваҷҳ ба дигарон, ба ҷараёни шуур дахл надорад. Ҳеҷ 

чиз наметавонад ба ҷараёни шуур аз берун ворид шавад, ҳамон тавре ки 

чизе аз ҷараёни шуур берун баромада наметавонад. Маҳз тавассути 

коҳиши трансенденталӣ, ба гуфтаи Э. Гуссерл, метавон ба шуури ба худ 

монанд, шуури «пок» «расид». Байни шуур ва воқеият «як олам маъноҳо» 

вуљуд дорад, ки ба шарофати он ташаккули таркиби олам, њаммонандсозї 

имконпазир мегардад. Барои рушди минбаъдаи мушкилоти ҳувият идеяҳои 

Э. Гуссерл дар бораи «ҷаҳони зиндагӣ» ва «муносибати табиӣ» самаранок 

буданд, ки ба шогирди ӯ А. Шютс имкон дод фаҳмиши феноменологии 

ҳувиятро сотсиологӣ намояд. 

Дар аввали асри ХХ «тарзҳои» тањлили ба њам рақобаткунандаи дар 

боло зикршуда доир ба айният дар дарки ҳувият бо нуқтаи назари 

пасоклассикӣ дар ҷустуҷӯи моњияти он дар фазои байнисубъективии 

муколамавї-коммуникатсионӣ рост омад, ки ба танқиди васеи фалсафаи 

ҳувият ва субъекти трансенденталӣ дар фалсафаи ғайри классикӣ мусоидат 

намуд. Барои мубрам гардидани проблемаи ҳувият фалсафаи зиндагӣ 

нақши муҳим дошт, зеро ки ҳуқуқҳои «субъекти заминӣ»-ро барқарор кард 

 
1 Абушенко, В. Идентичность [Текст] В. Абушенко / Всемирная энциклопедия: Философия // Главн. науч. 
ред. и сост. А. Грицанов. – М.: ВСТ. Современный литератор, 2001. – С.383. 
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ва муќобилгузории антиномияи «ҳаёт» ва «фарҳанг» («љамъият»)-ро 

ҳамчун принсипи репрессивӣ нисбат ба аввалї ҷорӣ намуд. Ҳамин тавр, 

муќобилгузории байни «ҷисмият», «табиият»-и шахс ва «ориятї»-и 

ҳувиятҳое, ки ба он таҳмил шудаанд, гузошта шуд. Чунин ба назар 

мерасид, ки фард дар њастии худ аз худ људо шуда, ҳам дар ботин ва ҳам 

дар муносибатҳояш ба олам мушкилот эҷод карда, ба як доми сунъии 

худэљодкардааш меафтод1. 

Њамин тавр, њувият ҳамчун падидаи мураккаби бисёрсамта ва 

бисёрсатҳа дар ваҳдати ҷузъҳои ботинӣ ва зоњирӣ, љисмонӣ-физиологӣ, 

равонӣ, иродавӣ, зеҳнӣ, иҷтимоӣ ва маънавии он дар фалсафаи асрҳои XIX-

XX њамаљониба баррасӣ шудааст. Масалан, А. Шопенгауер ба мушкилоти 

ҳувият равишеро пешниҳод кардааст, ки он мустақиман ва танҳо тавассути 

хосиятҳои шахсӣ амалӣ карда мешаванд. С. Керкегор имконияти 

њаммонандсозиро дар ба даст овардани озодӣ аз ҷониби субъект медид. 

Дар таълимоти Ф. Нитсше бошад, беҳамтоии комил ва 

такрорнашавандагии ҳар як инсон исботи он аст, ки ҳувият воситаи 

зарурии ошкор кардани ин беҳамтої ва маънои вуруди ӯро ба олам дар 

назар дорад. 

Ин нукта бебањс аст, ки дар фалсафаи асри ХХ мушкилоти 

пайгирикунандаи дарку тавсеаи ҳувият бо равишҳои мухталиф ва ҳатто 

муқобил рў ба рў гардид. Дар фалсафаи зистгаройї аз љониби инсон 

дарёфти њувият тавассути эҷоди тарњи мавҷудияти дилпазири худ 

имконпазир дониста мешуд. А. Камю, К. Ясперс њувиятро тавассути 

таҳлили механизми раванди худњаммонандсозї баррасӣ кардаанд. 

Мавриди таваҷҷуҳи М. Хайдеггер фардият, мавҷудияти (экзистенсия)-и 

бевосита дар куниши интихоби озоди мавҷудияти худ сурат мегирад. 

Файласуфон-антропологҳо ба субъективизми экзистенсиалистҳо ва 

беэътиноӣ нисбат ба дастовардҳои илмҳои мушаххасро интиқоди шадид 

намуда, рафтори инсонро таҳқиқ кардаанд. М. Бубер, А. Гелен, А. Плеснер, 
 

1 Абушенко, В. Идентичность [Текст] В. Абушенко./ Всемирная энциклопедия: Философия // Главн. науч. 
ред. и сост. А. Грицанов. - М .: ВСТ, Современный литератор, 2001. – С.382-386. 
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М. Шелер ва пайравони онҳо гуногунии намудҳои рафтори одамонро қайд 

карда, дар асоси ин, дар бораи мутобиқати бемаҳдуди фард ба муҳити 

иҷтимоии худ хулоса баровардаанд. 

Дар пасманзари фалсафаи пасоструктурализм-герменевтика, бањс дар 

атрофи масъалаи ҳувият василаи муассири боздиди мероси фалсафаи 

классикӣ ва қисман пасоклассикӣ гардида, њаммонандсозї бошад ҳамчун 

амалияи ошкор ва шинохти фардият, ки инсонро њамчун «Ман» дар 

фарқияти худ аз «тан» ва «симо» аз барои маҳдудиятҳо дар интихоби 

навъҳои имконпазир, муќаррар менамояд1. Дар маҷмуъ, дар мубоњисањои 

пасоклассикӣ њувият на ҳамчун воқеият, ки онро метавон ќайд намуд, 

балки ҳамчун муттасилї ва томият ба назар мерасад. Инсон ҳамчун томият 

худ аз худ ба вуҷуд намеояд, «муаллифи» он ба њувияти худ ба таври 

назаррас маҳдуд аст, зеро, аз як љониб, «мукаммалї»-и томияти онро 

марњалаҳои таваллуд ва марг ҷудо мекунанд (ки дар он танҳо «тан» 

намояндагӣ мекунад) ва аз љониби дигар, он метавонад, пеш аз ҳама, дар 

фазои муколамаи коммуникатсионии байнисубъективӣ амалӣ шавад. Дар 

натиҷа мафҳуми «њувият» натанҳо тасаввуроти анъанавиро дар бораи 

«айният» баланд бардошт, балки воситаи ба ҳадди аксар мутлаќ 

гардонидани мафҳуми «Худ» ва равона сохтани проблемаи фалсафаи 

пасоклассикӣ ба фазои байнисубъективӣ, ки дар он њувият пайваста кӯшиш 

мекунад, ки «ѓайб» занад ва намехоҳад «пайдо шавад», хидмат намуд. 

Дар пасманзари ин љустуљўњо пажӯњиши масъалаи ҳувият асоси 

асарҳои файласуф ва сотсиологи немис Э. Фроммро ташкил медињад, ки 

дар онњо таҳлили хусусиятҳои муосири муносибати инсон ва ҷомеа баррасӣ 

гардидааст. Аслан, маҳз ба шарофати анъанаи иҷтимоию фалсафӣ 

масъалаи ҳувият дар муқоиса бо ќаринаи ибтидоии психологии он хеле 

васеътар шудааст. Э. Фромм ба проблемаи њувият таваҷҷуҳ намуда, 

робитаи диалектикии таносуби фардї ва умумиро дар табиати инсон 

таҳлил намуд. Ӯ њувияти шахсиро њамчун натиҷаи фардисозии инсон, 
 

1 Абушенко, В. Идентичность [Текст] В. Абушенко. / Всемирная энциклопедия: Философия // Главн. науч. 
ред. и сост. А. Грицанов. - М .: ВСТ, Современный литератор, 2001. – С.383. 
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оқибати ҷудошавии инсон аз неруҳои табиат ва одамони дигар муайян 

намуд, ки он бори аввал танҳо дар замони Нав имконпазир мегардад. Ба 

аќидаи Э. Фромм, яке аз талаботи муайянкунанда, ки моҳияти мавҷудияти 

инсонро ташкил медиҳанд, ин талабот ба зарурати худдорӣ аз танҳоӣ 

мебошад, ки тавассути худайниятсозї бо ғояҳо, арзишҳо, ќолабҳои 

иҷтимоӣ, ё худ тавассути ташаккули њувияти иҷтимоӣ ба даст оварда 

мешавад1. Имконияти эҳтимолии интихоби иҷтимоӣ, ки бо пайдоиши 

муносибатҳои сармоядорї имконпазир мегардад, ба андешаи Э. Фромм, бо 

омода набудани инсон дар қабул карда натавонистани танњоии худ рў ба 

рў мегардад, ки ин боиси ҷустуҷӯи чунин робитаҳо бо олам гардида, 

фардияти ўро мањдуд ва асоси њаммонандсозии иҷтимоӣ мегардад. 

Тањти партави ин равиши тањлилї пас аз солњои 70-80-уми асри ХХ 

дар омўзиши масъалаи њувият ва умумигардонии он як таконе ба вуљуд 

омад, ки аз ҷониби равоншиноси амрикоӣ Э. Эриксон ба амал бароварда 

шуд. Вай њувиятро ҳамчун падидаи махсуси иҷтимоию фарҳангӣ бо 

истифода аз равишҳои психоаналитикӣ ва фалсафӣ-сотсиологӣ тањќиќ 

намуда, дар ниҳоят мақоми мафҳуми «њувият»-ро ҳамчун категорияи 

донишҳои байнисоҳавӣ муайян намуд. 

Муҳаққиқи амрикоӣ њувиятро ҳамчун раванди бунёди таҷрибаи ҳаётӣ 

дар фардияти «Ман» маънидод намуда, пўёии динамикии инкишофи онро 

дар тӯли ҳаёти инсон пешбинї намуд. Э. Эриксон њувиятро дар маљмуъ бо 

таҷрибаи инфиродии инсон пайваст намуда, онро ҳамчун баробарии 

доимии ботинӣ бо худ дар раванди њаёти фард муайян кардааст. Ў ба 

аҳамияти бунёдии талабот дар эътироф ва мансубият ба чизеро барои 

инсон таъкид менамояд. Раванди мустақими ташаккул ва рушди ҳувият, ба 

ақидаи ӯ, ба инсон имконият медиҳад, ки мавќеи худашро муайян, томият 

ва фардияташро таъмин ва ниёзҳои шахсиашро дар шаклҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ маќбул амалї намояд. Ҳувият ба инсон имкон медиҳад, ки 
 

1 Байрачный, С. Становление проблематики социальной идентичности в теориях Э. Фромма и Э. 

Эриксона [Текст]  / С. Байрачный. // Идентичность в современном социуме: материалы Международной 
научно-теоретической конференции. – Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2006. – С.189.  
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таносуби қобилиятҳои худро бо имкониятҳои иҷтимоие, ки ҷомеа фароҳам 

меоварад, муайян намояд. Аз ин рӯ, њувият ҳамчун сохтори ташаккули 

шахс ба вуљуд омада, ҳамбастагии ботинии инсонро бо идеалҳо ва 

ќолабҳои иҷтимоӣ инъикос менамояд. 

Умуман, мутафаккири амрикоӣ њувиятро ҳамчун бунёди мураккаби 

шахсї муайян менамояд, ки дорои сохтори бисёрсатҳа буда, бо се дараљаи 

асосии моҳияти инсон: фардӣ, шахсӣ ва иҷтимоӣ робита дорад. Э. Эриксон 

асосан њувияти фардиро таҳқиқ намуда, истилоҳи «эго-њувият» (ман њамон) 

ва «буҳрони ҳувият»-ро ба илм ворид намуда, се самт ё ҷанбаҳои асосии 

баррасии мафҳуми ҳувият: а) эњсоси ҳувият; б) раванди ташаккули њувият; 

в) њувият ҳамчун тарњ ва натиҷаи ин равандро муайян намуд. Илова бар 

ин, аз назари Э. Эриксон, сухан дар бораи њувияти шахсӣ ва коллективӣ аз 

як љониб, мусбат ва манфӣ аз љониби дигар меравад. Инсон дар маҷмуъ 

худро њамчун томият дарк намуда, аммо тамоми амалњо ва хулосањои 

худро на тасодуфӣ ва ё аз ҷониби касе таҳмилшуда, балки ҳамчун ботинан 

асоснокшуда ќабул менамояд. Ҳувият дар байни дигар муносибатњо, 

вазифањо назаррас эҳсос мешавад ва барои њимоя ва инкишофи ҳисси 

ҳамгироии инсон, ки дар њувият ифода ёфтааст, кумак мерасонад1. 

 Дар муқоиса бо нуқтаи назари анъанавӣ доир ба мавҷудияти 

фарқияти сифатии њувияти фардї ва дастаљамъї Э. Эриксон таъкид 

мекунад, ки беназирии фардӣ ва ҷудоии коллективиро ҳамчун як андозаи 

ба њам наздик, ҳатто агар яксон набошад њам, ду тарафи як раванд дарк 

кардан мумкин аст. Дар мавриди њувияти фардӣ, хусусиятҳои 

фарқкунандаи фардњо ва дар мавриди коллективӣ - баръакс таъкид карда 

мешаванд. Аммо ин фарқият нисбї мебошад. Як ҳувият бидуни дигаре 

вуҷуд надорад, ҳарду аз ҷиҳати пайдоишашон дорои сифатњои иҷтимоӣ 

мебошанд. Ба аќидаи муҳаққиқ, агар њаммонандсозӣ - шарти зарурии ҳаёти 

иҷтимоӣ бошад, пас баръакси он низ дуруст аст. Устувории њаммонандсозӣ 

 
1 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. пер. с англ.общ. ред. и предисл. А. В. 
Толстых. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 2006. – С.54-80. 
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қобилияти инсонро барои ба даст овардани мувофиқати байни тасаввуроти 

худ дар бораи худ ва тасаввуротҳои дигарон, байни «Ман»-и иҷтимоӣ ва 

инфиродиро таъмин менамояд. Бо вуҷуди ин, мутобиқшавӣ як раванди 

пўёии динамикӣ аст, зеро дар раванди рушди одамон њувияти онҳо гўё ки 

воқеияти ҷаҳони тағйирёбанда «санљида» шуда истодааст. Аз ин рӯ, ин 

эҳтимоли њамон буҳроне мебошад, ки Э. Эриксон қайд кардааст. 

Буҳрони рушди ҳам фард ва ҳам гурӯҳи иҷтимоӣ-ин ноумедӣ, 

руњафтодагї, хашмгинӣ ва низои дохилӣ мебошад. Гузашта аз ин, буҳрон 

як марҳала дар роҳи худинкишофёбии шахс ва ё ҷомеа барои ба даст 

овардани ҳувияти нави нисбатан баркамол аст. Ҳамин тариқ Э. Эриксон 

робитаи наздики буҳрони ҳувиятро бо буҳрони рушди иҷтимоӣ таъкид 

мекунад. Яъне, буҳрони ҳувият ҳангоми аз байн рафтани идеалҳо ва 

арзишҳо, ки онњо заминаи фарҳанги қаблан бартаридошта буданд, рух 

медиҳанд1. Ѓайриоддї будани буҳрон дар он аст, ки дар шароитњои муайян 

он манбаи дигаргуниҳои мусбат шуда метавонад. Дар робита бо ин, Э. 

Фромм қайд мекунад, ки пароканда гардидани иттињодияњои анъанавӣ ва 

аз њам људошавии ҷомеа шахсро маҷбур мекунад, ки озодии 

бадастовардаро ба эҳсоси (ҳатто назарфиреб њам бошад) амният ва 

мансубият ба гурӯҳ иваз намояд2. Тибқи назари Э. Фромм, маҳз талаботи 

куллї ба њувият асоси муттањид гардидани одамон барои ба даст овардани 

мақоми иҷтимоӣ, яке аз механизмҳои «гурехтан аз озодӣ» мебошад. 

Дар доираи интераксионизми намодї ва феноменологияи иҷтимоӣ 

шакли дигари фањмиши ҳувият пешниҳод шудааст. Пеш аз ҳама, асарҳои Ҷ. 

Мид ва К. Кули, гарчанде онҳо истилоҳи «ҳувият»-ро истифода набаранд 

ҳам, дар бораи «Худ» (Self) ҳамчун падидае сухан меронанд, ки аз ҷиҳати 

мазмун бо ҳувият айният дорад, аҳамияти калон касб менамояд. Онҳо 

боварӣ доранд, ки ҳувият («худ»-self) аз рӯи табиати худ бунёди иҷтимоӣ 

 
1 Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. пер. с англ.общ. ред. и предисл. А. В. 
Толстых. – 2-е изд. – М.: Прогресс, 2006. 
2  Фромм, Э. Бегство от свободы [Текст] / Э. Фромм. // Пер. с англ. Г. Шийника – М.: Програм, 1990. – С. 
20. 
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аст1. Ҳувиятро Ҷ. Мид ҳамчун бунёди ибтидоии иҷтимоӣ баррасӣ 

менамояд: фард ба туфайли руҳ худро ташаккул медиҳад, тавре ки дигарон 

ӯро мебинанд. Нақши каси дигарро ќабул карда, фард ба худ бо чашми 

инсони дигар менигарад, хислати робитавии ҳувиятро нишон медиҳад: 

ҳувият ва амали муштарак пайваста ба ҳам мегузаранд. Њамзамон, сухан 

дар бораи интихоби зинањои тасаввури њувият ва зарурати тасдиќи онњо аз 

љониби «дигарон» дар раванди амалњои муштарак меравад. 

Андешаҳои интераксионизмро асосгузори сотсиологияи тафсирӣ 

Ирвин Гофман боз ҳам инкишоф дод. Мушкилоти умдаи ин мактаб амали 

муштараки иҷтимоӣ (мутақобила) ва ҳувияти иҷтимоӣ дар робита бо 

тафсири субъективӣ буданд, ки онро як намуди хоси барпо кардани 

воқеияти иҷтимоӣ ҳисоб мекарданд. П. Бергер низ ҳамон мавқеъро 

тарафдорї мекард, ки ба ақидаи ӯ «њувиятро равандҳои иҷтимоӣ ташаккул 

медиҳанд. Як маротиб устувор гардида, онро муносибатҳои иҷтимоӣ нигоҳ 

медоранд ё ҳатто аз нав ташаккул медињанд»2. Аммо Р. Мертон таъкид 

менамояд, ки њувияти фард дар натиҷаи муносибати ӯ бо коллектив 

ташаккул меёбад, ки барои ӯ муњим аст3. Умуман, њувият дар назарияњои 

муосири иҷтимоӣ ҳамчун тавсифи фард аз нуќтаи назари мансубият ба ин ё 

он умумият ва ё гурўњи иљтимої баррасї мешавад. Ҳамин тариқ, ҳамаи 

тавсифњои шахсӣ, посух ба саволи «Ин кист?» мебошад, ки бевосита бо 

ҳувият вобастагӣ доранд ва онро равшан менамоянд. Дар ин ҳолат, ҳар як 

шахс дорандаи якчанд ҳувият мегардад. Рушди ин андешаҳо ба хулосае 

меоварад, ки фард на як, балки чанд ҳувият дорад (назарияи нақш). 

Дар байни назарияҳои муосири њувият дар фалсафа ва 

фарҳангшиносӣ, пеш аз ҳама, андешањои К. Поппер, Ю. Хабермас, В. 

Хесле, Э. Гидденс ва М. Серторо зикр кардан ба маврид аст. Файласуфи 

олмонї Ю. Хабермас пешниҳод менамояд, ки истилоҳи «Ман-ҳувият» бояд 
 

1 Кули, Ч. Социальная самость [Текст] / Ч. Кули // Американская социологическая мысль / Под. ред. В.И. 
Добренькова. – М.: Издание Международного университета Бизнеса и Управления, 1996. – С.316-330. 
2 Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания [Текст]  / П. Бергер, 

Т. Лукман. Перевод с англ. Е. Руткевича. – М.: «Медиум», 1995. – С.84. 
3 Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура [Текст]  / Р. Мертон. – М.: АСТ, 2006. – С.428-
462. 
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ҳамчун маҷмуи њувияти шахсӣ ва иҷтимоӣ истифода шавад. Соҳаҳои шахсӣ 

ва иҷтимоӣ дар раванди амалњои муштарак ва амали мутақобила қарор 

мегиранд. Бо ниҳодҳои давлатӣ ба амалњои муштараки муколамавї ворид 

шуда, соҳаи хусусӣ (системаи муколамаҳои мантиқӣ) афкори ҷамъиятиро 

(оммавӣ)-ро «баён мекунад». Соҳаи аввал воқеан ҳақиқӣ, дуюм сохта, яъне 

соҳае, ки моҳияти худро пинҳон мекунад, дар бораи худ ғояҳои хаёлӣ ба 

вуҷуд меорад. 

Дар таркиби сохтори ҳувият Ю. Хабермас ҷузъҳои зеринро ҳамчун 

њувияти иҷтимоӣ ва пайвастагии таърихии њаёт муайян мекунад. Маҳз дар 

доираи ин ду андозагирии ба ҳам печида ва ҷудонашаванда «тавозуни 

Ман-њувият» амалӣ мегардад. Мувозинати ченакҳои уфуқӣ ва амудии 

ҳувият тавассути амалњои муштарак, ки забон муайянкунандаи он аст, ба 

вуљуд меояд. Бо азхуд кардани усулҳои гуногун ва ҳифзи њувияти худ, 

инсон кўшиш менамояд ба меъёрҳои иҷтимоӣ мувофиқат намояд. «Аз 

љониби инсон дарк намудани худ натанҳо аз он вобаста аст, ки вай худро 

чӣ гуна тасвир мекунад, балки аз тимсолњое вобаста мебошад, ки ў пайравӣ 

менамояд. Айният ба худ ҳамзамон бо он муайян мешавад, ки одамон 

худро чӣ гуна мебинанд ва чӣ гуна онҳо мехоҳанд худро бубинанд», ќайд 

мекунад асосгузори назарияи робита ва муошират1. 

Назарияи фарогиру пурмазмун доир ба масъалаи ҷойгоҳи ҳувият дар 

фарҳанги муосир таълимоти сотсиологи англис Э. Гидденс ба шумор 

меравад. Ў ҳувиятро натанҳо ҳамчун мушкилоти равонӣ, балки ҳамчун 

мушкилоти ҷаҳони муосир ва таърих таҳқиқ мекунад. Дар асари худ 

«Муосирият ва њувият» (1991) ҷомеашиноси англис њувият ва худшиносиро 

ҳамчун падидаҳои фарҳанги муосир тавсиф мекунад. Барои Э. Гидденс 

лаҳзаи ташаккули падидаи ҳувият гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи 

пасосаноатї мебошад. Ҳар қадар анъана қудрати худро дар ҷомеа гум 

кунад, ҳамон қадар ҳаёти муќаррарї бар зиддиятҳои маҳалливу ҷаҳонӣ 

 
1 Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность [Текст] Ю. Хабермас. / – М.: КАМИ ACADEMIA, 
1995. – С.7. 
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барпо карда шавад, ҳарчи бештар фард дар љодаи зиндагӣ дидгоҳҳои 

мухталифро интихоб менамояд. Пас, худайниятсозї падидаест, ки онро 

љомеаи модерн ташаккул додааст. Љомеаи модерн заминаест, ки дар 

доираи он амалишавї ва муњофизаткунї барои худ роњ мекушоянд. 

Ҳувият, аз назари Э. Гидденс, муттасилии худайниятсозї дар макон ва 

замон буда, онро шахси амалкунанда ба таври рефлексивї тафсир мекунад. 

Ҳам ҳувият ва ҳам худайниятсозї додаи раванди фаъолият нестанд, балки 

дар фаъолияти амалии ҳаёти ҳаррӯза ташаккул меёбанд ва њифз мешаванд1. 

 Э. Гидденс дар сохтори ҳувият ду қутб: аз як љониб, мутобиќшавии 

мутлақ (конформизм) ва аз љониби дигар, канораљўї дар худро људо 

менамояд. Байни ин ќутбњо љомеашинос сатҳҳои гуногунро фарқ мекунад. 

Тибқи андешаи сотсиолог, барои њувияти муосир чунин дилеммаҳо ва 

мувофиқан, шаклҳои патологӣ: муттаҳидшавӣ-парокандагӣ; нотавонї-

мањорат; авторитаризм-номуайянї; талаботи шахсӣ – бозори шахси воќеї 

хос мебошад. Дар њар кадоме аз ин дараљањо шаклҳои патологии рушд: 

суннатгароӣ-конформизм; қудратмандӣ-бегонагӣ; догматизм-шубҳаи 

радикалӣ; худпарастї-омехташавии пурра дар олами ашёњо хос мебошад2. 

Дар баробари ин, дар адабиёти илмӣ муносибати интиќодӣ ба дарки 

мушкилоти ҳувият ташаккул меёбад. Њамин тавр, Т. Хопф назарияҳои 

мавҷудаи ҳувиятро барои он танқид мекунад, ки онњо тахминҳо ва 

муњокимањои бешумори априорӣ доранд. Шакли характерноки чунин 

назарияи ғаразнок ғояи материалистї мебошад, ки ҳувиятро нишонаи ин ё 

он тақсимоти қувваҳои моддӣ медонад. Масалан, дар назарияи умумии 

фаъолияти иҷтимоии П. Бурде ташаккул ва азнавсозии њувиятњо дар 

раванди ҳамкориҳои иҷтимоӣ қайд шуда, илова бар ин, таъкид мешавад, ки 

нињодњои дар доираи онњо маҷмуи њувиятњои ба тартиб даровардашудаи аз 

тарафи синфњои сарватманд ба вуљуд оварда шудаанд ва фаъолияти 

шахсони алоҳида танҳо муносибатҳоеро такрор ба вуљуд меоранд, ки 
 

1 Giddens ,A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age / Anthony Giddens. 
Stanfofd Universitety Press, 1991. – С.53, 55. 
2 Giddens, A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age / Anthony Giddens. 
Stanfofd Universitety Press, 1991. – С.201. 
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њокимият онњоро дар сохтори иҷтимоӣ муқаррар кардааст. Ба аќидаи Т. 

Хопф, чунин ҳукм бояд танҳо ҳамчун фарзия, вале на ҳамчун заминаи 

комил барои сохтани назарияи умумии ҳувият қабул карда шавад, зеро 

тасдиқи амалиро дар назар дорад. Тезиси дувум, ки ба он Т. Хопф шубҳа 

дорад ва он асоси тамоми дигар назарияњои њувият мебошад, ин идеяи 

мавҷудияти талаботи табиӣ, эњсоси узви гурӯҳи муайян ва саъю кўшиш 

барои њаммонандсозии гурўњии инсон мебошад. Консепсияҳое, ки ба чунин 

ҳукм асос ёфтаанд, аз назари Т. Хопф, ба таври автоматї талаботи куллиро 

ба чунин зуњуротњо, аз қабили миллатгаройӣ, мансубияти қавмї, 

диндориро, ки бо иштироки гурӯҳӣ ва дарки худ ҳамчун як ҷузъи том ва 

ягона алоқаманданд, дар назар доранд. 

T. Хопф инчунин тезиси аксари назариётчиёни њувиятро дар бораи 

ногузир табиати ихтилофї доштани муносибати байни њувияти «Мо» ва 

«Дигарон» зери шубҳа гузоштааст, зеро моҳияташ дар он аст, ки 

«Дигарон»-ро ҳамчун як таҳдид ба њувияти худ ќабул менамоянд, бинобар 

ин, онро чун объекти саркўбшаванда баррасӣ кардаанд1. Масалан, бисёре 

аз назарияҳои иҷтимоӣ вобастагии омиронаи байни дилхоҳ ду фард ва 

њувияти онҳоро ҳатмӣ мешуморанд, ки ногузир инкори «Дигар»-ро бо 

мақсади худњаммонандсозї дар назар дорад. Ин гуна тезис ба муҳокимаи 

ногузирии низоъ ва тобеият дар ҳама гуна муносибати байни ҳувиятҳо 

оварда мерасонад. 

Умуман, дар консепсияи худ Т. Хопф таъкид мекунад, ки њувият 

маҳсули талошњои маърифатист ва бинобар ин, он дар заминаи 

ниёзмандии инсон ба содагардонӣ ва гурӯҳбандии зуњуротҳои атрофаш ба 

вуљуд омадааст. Њувияти шахсї бидуни мавҷудияти њувияти «Дигар» 

ғайриимкон аст, ки тавассути он ӯ худро амалӣ менамояд ва љойгоњи худро 

дар саҳнаи рамзии ҷомеа меёбад. Муносибатҳои байни ҳувиятҳо 

метавонанд гуногуншакл шаванд, аммо низоъангез будани онњо ҳатмї 

 
1 Прахова, Ю. Проблемы формирования и функционирования социальной идентичности – 

конструктивистский анализ Т. Хопфа [Текст] / Ю. Прахова. // Социально-гуманитарные знания. – 2003. – 
№ 5. – С. 219.  
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нест. Вай қайд мекунад, ки дар ҷомеаҳои суннатӣ њувияти шахс ба таври 

ҷиддӣ собит ва устувор буд, зеро он нақши ќаблан муайяншудаи иҷтимоӣ 

ва мифологї ба шумор мерафт, ки самтгириро таъмин мекард ва ба 

маќоми фард дар олам њидояти динӣ медод, доираи тафаккур ва рафторро 

ба таври қатъӣ танзим менамуд. Дар ҷомеаҳои пеш, ќабл аз ташаккули 

љомеањои миллї ташаккули ҳувият мушкил набуд ва аз ин рӯ, он 

наметавонист мавзуи баҳс ё мубоҳиса бошад. Фард на ба буҳрони ҳувият 

ва на ба тағйироти куллии ин ҳувият моил набуд. 

Ҳамин тариқ, аз баррасии масъалаи мазкур ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки мазмуну мундариљаи мафњуми «ҳувият» нисбатан босубот 

аст, гарчанде ҳудуди маънигирии он доимо васеъ ва рангинтар мешавад. 

Худшиносии шахсияти муосир акнун чун пештара, хусусан ба монанди 

зиндагї дар доираи љомеаи суннатї дар доираи анъана мањдуд нест, балки 

он бо такя аз густариши тасаввуроти инсон дар бораи худ ва бо ёрии 

айниятгирию пайравињо аз намунањои пешнињодшаванда аз марзњои 

марбут ба анъанањо њарчї бештар дур мешавад. Сифатњои шахсияти 

устувори эътирофшуда дар љомеаи муосир акнун бидуни талоши ба роњ 

мондани ҳамкории њарлањзаинаи ў бо «дигарон» сохта намешавад ва вуљуд 

њам дошта наметавонад. 

Чунин ба назар мерасад, ки мавқеъе асоснок аст, ки мувофиқи он 

асоси ҳувиятро аслан ҳаммонандсозии худ бо ин ё он гурӯҳ, мансубият ба 

чизе бузургтар ва аз худи инсон фарқкунанда ташкил медиҳад. Ба ин 

маъно, дараҷаи якуми ҳувият – ҳувияти этникиро метавон  ҳамчун маҷмуи 

маъниҳо, ғояҳо, арзишҳо, рамзҳо ва ғайра арзёбӣ кард, ки имкони 

ҳаммонандсозии этникиро фароҳам меорад. Ба ибораи дигар, ҳувияти 

этникиро метавон ҳамчун мансубияти шахсро дар робита бо 

ҳаммонандсозии ӯ бо гурӯҳи этникӣ арзёбӣ кард. Худҳаммонандсозии 

этникии шахсро метавон ҳамчун раванди соҳиб шудан ба этникият ва ба 

ҳувияти этникӣ табдил додани он  ва ё раванди ворид шудан ба сохторҳои 
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ҳувият ва нисбат додани худ ба онҳо, ки ҳувияти этникӣ номида мешавад, 

баррасӣ кардан мумкин аст. 

Ҳувияти этникӣ як падидаи мураккаби иҷтимоӣ буда, мазмуни он ҳам 

огоҳии фард аз умумият бо гурӯҳи маҳаллӣ дар асоси мансубияти этникӣ ва 

ҳам дарки гурӯҳ аз иттиҳоди он дар ҳамон як замина ва эҳсоси ҳамин 

умумият иборат аст. Ҳаммонандсозии этникӣ, ба андешаи мо, ба зарурати 

ба тартиб даровардани андешаҳо дар бораи худ ва мавқеи худ дар олам, 

сайъу кушиш барои ба даст овардани ваҳдат бо муҳити атроф, дар шакли 

ивазшуда (умумиятҳои забонӣ, динӣ, сиёсӣ ва ғайра), тавассути ҳамгироӣ 

ба фазои этникии ҷомеа асос меёбад. 

Бар асоси фаҳмиши ташаккулёфтаи ҳувият, сатҳи дуюм – ҳувияти 

минтақавиро метавон яке аз унсурҳои асосии бунёди минтақа ҳамчун фазои 

махсуси иҷтимоӣ-сиёсӣ арзёбӣ кард; вай метавонад барои дарки махсуси 

мушкилоти сиёсии умумимиллӣ хизмат намуда, дар асоси умумияти ҳудуд, 

хусусиятҳои ҳаёти иқтисодӣ, низоми муайяни арзишҳо ташаккул ёбад. 

Тахмин кардан мумкин аст, ки ҳувияти минтақавӣ дар натиҷаи бӯҳрони 

ҳувиятҳои дигар ба вуҷуд омада, то андозае инъикоси муносибатҳои 

таърихан ташаккулёфтаи марказ-минтақа дар дохили давлатҳо ва 

макроминтақаҳо мебошад. 

Ҳувияти минтақавӣ як навъ воситаи бунёди минтақа ҳамчун фазои 

иҷтимоӣ-сиёсӣ ва институтсионалӣ мебошад; унсури ҳувияти иљтимої, ки 

дар сохтори он одатан ду љузъи асосї људо карда мешавад: маърифатї - 

дониш, аќидањо дар бораи вижагињои гурўњи худ ва дарки худ њамчун узви 

он; ва аффективї - бањодињии сифатњои гурўњи худ, мубрамияти узвият дар 

он. Дар сохтори ҳаммонандсозии  минтақавӣ,  ҳамон ду ҷузъи асосӣ – 

дониш, андешаҳо дар бораи хусусиятҳои гурӯҳи «ҳудудии» худ (унсури 

иҷтимоӣ-когнитивӣ) ва дарки худ ҳамчун узви он ва арзёбии сифатҳои 

ҳудуди худ, мубрамияти он дар низоми координатаҳои глобалӣ ва маҳаллӣ 

(унсури иҷтимоию-рефлексивӣ) мавҷуд аст. 
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Ҳувияти минтақавиро чун воқеият эътироф намуда, як қатор 

хусусиятҳои онро ҷудо намудан ба мақсад мувофиқ аст: аввалан, он 

зинанизомӣ аст, зеро, ки дорои якчанд сатҳ мебошад, ки ҳар яки онҳо 

мансубиятро ба ҳудудҳои гуногун – аз диёри (ватан)-и хурд, тавассути 

минтақаҳои сиёсӣ-маъмурӣ ва иқтисодию ҷуғрофии ташаккули тамоми 

мамлакатро инъикос мекунанд; сониян, ҳувияти минтақавии ашхос ва 

гурӯҳҳо аз рӯйи дараљаи шиддатнокї ва макони ишѓолкардааш дар байни 

њувиятњои дигар фарќ мекунад; ахиран, њувияти минтаќавї шакли дарк ва 

ифодаи манфиатњои минтаќавї мебошад, ки мављудияти он ба хусусиятњои 

њудудии њаёти одамон вобаста аст. Ва ин вижагиҳо ҳар қадар амиқтар 

бошанд, ҳамон қадар манфиатҳои минтақавӣ аз манфиатҳои миллӣ фарқ 

мекунанд. 

Бо дарназардошти баррасии ҳувияти бисёрсатҳа, зарурати ошкор 

намудани сатҳи сеюми он - ҳувияти миллӣ, ки барои ҳамаи аъзоёни ҷомеа 

умумӣ мебошад, нисбатан сермаъно ва гуногунҷабҳа аст ва он ба 

муайянияти давлати миллӣ робита дорад1. Инро, аз як тараф, набудани 

ягонагии  муносибатҳо дар муайян намудани таърифи этнос (қавм) ва 

миллат шарҳ медиҳанд; печдарпечии ҳувиятҳои этникӣ-фарҳангӣ ва миллӣ 

мушкилоти сирф забонї доранд, зеро исмњои «миллат» ва «миллї» (этнос) 

ба як сифат – «миллї» мувофиќат мекунанд. Аз тарафи дигар, меъёрҳои 

объективии ҳувияти миллӣ забон, фарҳанг, тарзи зиндагӣ, рафтор, анъана 

ва расму оинҳои умумӣ, мавҷудияти этноним, давлат  баромад менамояд. 

Мушкилии муайян кардани ҳувияти миллӣ инчунин бо як қатор 

вижагиҳои хоси он шарҳ дода мешавад: гуногунии этникии ҷомеа, мавҷуд 

набудани ягонагии этникӣ-фарҳангӣ, дар заминаи зиёд будани нуфуси 

гурӯҳҳои гуногуни этникӣ ва амсоли инҳо имкон намедиҳад, ки 

ҳаммонандсозӣ дар доираи миллати давлатсоз ба вуҷуд ояд ва чунин 

амалкардҳо барои ташаккули давлати миллӣ хатарзо низ мебошад.   

 
1 Жаде, З.А. Многоуровневая идентичность [Текст] / З.А. Жаде, Е.С. Куква, С.А. Ляушева, А.Ю. Шадже. – М., -

2006. – С.241. 
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Ин манбаи тафовут дар тафсирҳои мавҷудаи моҳияти ҳувият 

мебошад: манфиатҳои давлатро наметавон бо манфиатҳои ягон умумияти 

этникӣ-фарҳангӣ, ки онро ташкил медиҳанд, баробар намуд, зеро онҳо 

фаромиллӣ мебошанд, бинобар ин, метавон танҳо дар ин бора 

координатҳои геополитикӣ, айнияти манфиатҳои давлат бо манфиатҳои 

этноси (қавмӣ) бартаридоштаи давлатсоз ибрози андеша намуд. Дар чунин 

маврид ҳувияти миллӣ  на аз рӯи принсипи этникӣ-фарҳангӣ, балки аз рӯи 

принсипи давлатӣ-ҳуқуқӣ маънидод карда мешавад1. 

Ҳувияти миллӣ  ин ҳаммонандсозӣ  бо миллати давлатсоз, нисбат ба 

давлат муайян намудани «мо кистем?» фаҳмида мешавад. Бояд гуфт, ки 

проблемаи ташаккули ҳувияти миллӣ махсусан дар шароити муосир муҳим 

аст. Ин, пеш аз ҳама, ба зарурати ҳифзи якпорчагии кишвар вобаста аст. 

Сониян, ба ибораи В.Н. Иванов, «ҳувияти миллӣ-фарҳангӣ 

нишондиҳандаҳои муайянро барои рушди мамлакат муқаррар менамояд. 

Дар асоси ин нишондиҳандаҳо кишвар барои ҳаракат ва рушди муносиби 

худ, аз ҷумла тобеъ кардани идеяи модернизатсия (ислоҳот) кӯшишҳои 

гуногун ба харҷ медиҳад»2. 

Сатњи чањоруми ҳувият - њувияти геополитикї мебошад, ки метавон 

онро ба сифати сатњи хоси њувият ва унсури асосии бунёди фазои 

иљтимоиву сиёсї баррасӣ намуд.  Он метавонад барои дарки махсуси 

проблемаҳои сиёсӣ-умумимиллӣ хизмат намояд. Бояд гуфт, ки ҳувияти 

геополитикӣ ҳувияти миллиро иваз  ва ё лағв намекунад, дар аксари 

мавридҳо онҳо хусусияти якдигарро пурракунандагӣ доранд. 

Ҳувияти геополитикиро мо ҳамчун махсусияти ин ё он кишвар ва 

мардуми он, инчунин ҷойгоҳ ва нақши ин кишвар дар байни дигарон ва 

тасаввуроти марбут ба онро мефаҳмем. Ҳувият бо давлатдорӣ, хислати он, 

бо мавқеи давлат дар низоми байналмилалӣ ва худшиносии миллат 

робитаи зич дорад. Вижагиҳое, чун  фазои геополитикӣ, яъне маҷмуи 

 
1  Российская цивилизация [Текст] / Под общ. ред. М.П. Мчедлова. – М., 2003. – С.76-77. 
2 Иванов, В.Н. Безопасность культуры – основа безопасности общества [Текст] / В.Н. Иванов // Наука. 

Культура. Общество. – М., 2006. – С.129. 
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хусусиятҳои ҷуғрофии давлат, мавқеъ ва нақши геополитикии давлат дар 

ҷаҳон, тасаввуроти эндогенӣ ва экзогенӣ дар бораи симои сиёсӣ-ҷуғрофӣ 

нишонаҳои муҳимми он ба шумор мераванд. 

Чунин ба назар мерасад, ки ҳувияти геополитикӣ чунин унсурҳои 

асосӣ-аз қабили андешаҳои шаҳрвандон дар бораи симои геополитикии 

кишвар, маҷмуи эҳсосот нисбат ба кишвари худ, инчунин фарҳанги 

махсуси геополитикии аҳолиро дар бар мегирад. Хусусияти ҳувияти 

геополитикӣ дар он аст, ки он ҳувиятест, ки ба дарки умумияти як халқ ё 

гурӯҳи халқҳои наздик асос ёфтааст. 

Дар ҷаҳони муосир сатҳи панҷум – ҳувияти тамаддунӣ дар муқоиса 

бо дигар сатҳҳои таҳлили он мубрамияти бештар пайдо мекунад. Ин 

масъала  вақте ба миён меояд, ки зарурати дарки мавќеи љомеа ва 

кишвари худ дар гуногунии тамаддуни љањон, яъне мавќеъгирии љањонии 

миллат ва давлат ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, К.Х. Делокаров масъалаи 

ҳувияти тамаддунӣ ва иҷтимоию фарҳангиро таҳлил намуда, омилҳоеро 

муайян мекунад, ки дарки моҳияти онҳоро душвор мегардонад. Пеш аз 

ҳама, ин  муборизаи мунтазам бо гузашта ва таърихи худ, одати ҷустуҷӯи 

манбаъҳои мушкилот на дар худ, балки аз берун, номуайянии ҳадафҳои 

стратегии ҷомеаи худ мебошад. Дар асоси ин муаллиф ба хулосае меояд, 

ки меъёри ҳувияти тамаддунии ҷомеаҳои дар ҳоли гузариш қарор дошта 

норавшан аст1. 

Ҳувияти тамаддуниро метавон ҳамчун як категорияи назарияи 

иҷтимоӣ-сиёсӣ муайян кард, ки фард, гурӯҳи фардҳо ва халқҳоро бо мақом 

ва ҷойгоҳашон дар низоми робита ва муносибатҳои онҳо дар тамаддуни 

муайян ифода мекунад. Метавонем гуфт, ки ин сатҳи маҳдуди (охирини) 

монандсозӣ аст, ки  болотар  аз он танҳо монандсозии миқёси ҷаҳонӣ 

метавонад бошад. Ин  умумияти бузурги байнимиллии байниэтникии 

одамоне мебошад, ки муддати тӯлонӣ дар як минтақа зиндагӣ мекунанд, ба 

 
1 Делокаров, К.Х. Цивилизационная идентичность России как социально-философская проблема [Текст] / К.Х. 

Делокаров. // Конкурентоспособность России в условиях глобализации / Под общ. ред. В.К. Егорова, С.В. 

Степашина. – М., 2006. – С.332–333. 
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ягонагии сарнавишти таърихии дастаҷамъии халқҳои гуногун асос ёфтааст, 

ки бо арзишҳои фарҳангӣ, меъёрҳо ва идеалҳои якхела бо ҳам 

алоқаманданд. Чунин эҳсоси умумият  дар заминаи тафовут ва ҳатто 

мухолифати «худӣ» ва «бегона» ташаккул меёбад. 

Ҳамин тариқ, ҳувияти тамаддуниро метавон ҳамчун худшиносии 

фардҳо, гурӯҳҳо, гурӯҳҳои этникӣ, мазҳабҳо дар заминаи умумияти 

муайяни иҷтимоӣ-фарҳангӣ муайян кард. Ин мушкилоти иҷтимоии пай дар 

пайи омилҳои шаклсоз, ки хусусиятҳои тамаддунии ҷомеаро муайян 

мекунанд, аҳамияти махсус дорад, зеро ки он ба муайян кардани ҳувияти 

тамаддунӣ дар ҷомеаҳои дар ҳоли гузариш қарордошта дахл дорад. 

Хусусияти ҳувияти тамаддунӣ дар он аст, ки он сатҳи олии ҳувияти 

иҷтимоӣ мебошад, зеро он бар огаҳӣ аз умумияти  фарҳангӣ-таърихии 

халқияти  том ва ё гурӯҳе аз халқҳои наздик асос ёфтааст. Мафҳуми 

«ҳувияти тамаддунӣ» тавсифи маҷмуи унсурҳои аслӣ, 

низомташаккулдиҳанда мебошад, ки тамомиятро сохторбандӣ мекунанд ва 

худшиносии тамаддуниро муайян менамояд. 

Раванди тағйирёбии ҳувияти тамаддуниро дар ҷомеаҳои муосир 

мушоҳида намуда, муҳим аст, дарк намуд, ки аз бисёр ҷиҳат ояндаи 

демократия ва дурнамои давлатдории ҷомеаҳои муосир аз натиҷаи 

интихоби дурусти ҳувият вобастагӣ дорад. Талаботи мутобиқшавӣ ба 

воқеияти мавҷудияти пасошӯравӣ ва мақоми нави геополитикӣ ба босуръат 

аз байн рафтани ҳувияти пешина ва пайдоиши ҳувияти нав мусоидат 

менамояд. 

Њамин тариќ, тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки таѓйироти 

босуръати олам ва вобаста ба он равандњои зиддиятноки љањонишавї  

мушкилоти њувиятро боз ҳам  шадидтар гардонидааст. Бино ба баёни 

образноки яке аз пажӯҳишгарон, олимон ҳамзамон худро ҳам дар нақши 

созандагон ва ҳам дар нақши маҳбусони шабакаи ҷаҳонии ҳувият дар 

баробари чолишҳои он қарор гирифта, мебинанд. Ин мушкилот одамон ва 

кишварҳоро аз охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI «азият» медиҳад: 
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онҳоро ҳамеша  хоҳиши ё нигоҳ доштани ҳувияти интихобкардаи худ, ё 

интихоби нав ва ё чизи дигаре, ки ба ҷустуҷӯи «ман» ва  ё «мо» 

алоқаманданд, ҳамроҳӣ менамояд. 

Андешањои илмии ќаблан баррасї намудаи мо гувоњи онанд, ки 

мавќеи њувияти чандсатњї дар таљрибаи њувиятсозии инсон аз он бармеояд, 

ки тавассути он ў пайванд доштани њаёти иљтимоии худро бо афроду 

нињодњои гуногун бо риштањои аёну ноаён дарк менамояд ва онро ба 

танзим медарорад. Барои дастёбї ба чунин њадаф инсон арзишњову 

меъёрњои рафтори хоси марбут ба ин силсилаи маротибу афроду 

нињодњоро ќабул ва азхуд мекунад. Анљом додани чунин амал ўро 

њамшарики фарњангу умумиятњои мушаххаси иљтимої месозад ва њар 

кадоме вобаста ба мубрамияти хеш дар интихоби мансубияти инсон наќшу 

љойгоњи хос доранд. Ин ќазоват баёнгари он аст, ки тамоюли њувиятљӯйии 

инсон њамеша љанбаи гуногунсатњї дорад ва мураккабии он вобаста ба 

мураккабшавии низоми њаёти љамъиятї ва ба мадори муносибатњои 

гуногун кашида шудани ў мебошад. Дар њамин замина метавонем њувияти 

чандсатњиро дар шакли зерин таъриф дињем: Њувияти чандсатњї ин чунин 

низоми кушодаи мураккаби њувиятёбиест, ки аз сатњи љомеапазирї ва 

ќобилияти инсон барои муайян кардани мансубияти худ ба шохисњои 

шахсї, гуруњї ва иљтимоию фарњангї бармеояд.  

Шаклгирии њувияти чандсатњии инсон мутобиќи таърифи болозикр 

падидаи табиию худ ба худ ташаккулёбанда набуда, балки алоќамандии 

ногусастанї бо сатњи худшиносии ў дорад. Зеро инсон дар заминаи дарки 

рушани мавќеи хеш дар љомеа ва кўшиши онро истењком бахшидану дар 

маърази диди муњити мушаххаси љамъиятї мусбат љилвагар сохтан 

мансубияти худро ба мартабањои алоњидаи њувиятёбї боло мебарад. Яъне 

дар љомеаи муосир мањдуд шудани ў дар мадори њувияти яккатози 

примордиалї дигар ба манфиату талаботи гуногунљанбааш намебошад.  

Њамин тавр, њувияти чандсатњї мањсули раванди љомеапазирии инсон 

буда, тавассути он инсон риштањои аёну ноаёни вобастагињои мураккаби 

хешро бо фарњангу умумиятњои гуногун, одамони дигар дарку эҳсос 
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мекунад ва онњоро њифзу идомат мебахшад. Бинобар њамин њам, чуноне ки 

дар тањлилњои болозикр дидем дар умум се сатњи ташаккулёбии њувияти 

инсонро пайваста таъкид менамоянд, ки инњоянд: шахсї, дастаљамъию 

гурўњї ва иљтимоию фарњангї.  

Зарфияти њувияти чандсатњї барои таъмини рушду суботи љомеа хеле 

муњиму низомсоз аст. Он, пеш аз њама, барои ба ворисият гирифтани 

арзишњову дастовардњои дар заминаи фаъолияти дастаљамъона 

њосилкардаи инсоният замина фароњам меорад. Инчунин он барои васеъ 

намудани њудуди њавзаи муоширату њамкорињои аъзоёни љомеа шароити 

мусоид муњайё месозад. Яъне, инсон танњо саргарму машѓули таъмини 

њаёти бењтари шахсии худ нагардида, инчунин барои фаъолиятњои 

муштарак бо дигарон таваљљўњу њавасмандї зоњир мекунад. Аз нигоњи 

фалсафаи иљтимої ин њолат яке аз омилњои муњиму бунёдии барќарории 

њама гуна умумиятњои иљтимої ва дар маљмуъ љомеа ба њисоб меравад. 

Бо такя аз чунин бардоштњои мазмунї бинобар ин дар боби мазкур 

таъкид карда мешавад, ки дар солњои охир бањсњои амиќу љиддї дар 

атрофи падидаи њувият ба вуљуд омадааст ва ин робита бо дигаргунињо дар 

соњањои гуногуни њаёти љамъиятии олами муосир дорад. Ин бањсњо 

махсусан атрофи масъалаи марбут ба мушкилоти тањќиќи њувият имрўз аз 

доираи пажӯњишњои сирф љомеашиносї акнун берун баромада, инчунин 

мавзуи омўзиши илмњои гуногун-фалсафа, таърих, равоншиносї, 

филология низ гардидааст. Ба андешаи муаллиф, проблематикаи њувият 

дар сатњи баррасии фалсафаи иљтимої гуногунљабња аст ва баррасии он 

низ пайваста ба кор гирифтани равишњои гуногуну муносибро таќозо 

менамояд. Њамчунин ќайд карда мешавад, ки дар байни муҳаққиқони 

масъалаи зикршуда назари ягона оид ба вижагињои ташаккули саљияи 

њувиятњои марбут ба вобастагињои этникї, субэтникию фарњангї ва ѓ. 

вуљуд надорад.  

Мањз њузури муътадили њувияти миллие, ки шаклњои ибтидоии 

зуњури њувияти дар љомеа љойдошта, аз љумла њувияти ќавмиро фаро 

мегирад, он муттањидии иљтимоии одамонро ба вуљуд меорад. Ин 
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масъаларо дар тањлилњои фалсафаи иљтимоии муосир тањти мафњуми 

таљрибаи амалњои муштараки иљтимої бештар баррасї намудаанд. 

Маълум аст, ки ин амалҳои муштарак дар тамоми ҷамъиятҳо дар давраҳои 

гуногуни рушди онҳо баробару якхела нестанд, баръакс, таҳаррук ва 

вижагиҳои онҳо аз шароиту талаботи мушаххаси он ҷамъиятҳое, ки дар 

онҳо рӯй медиҳанд, вобастаанд. Чунки худи нигоҳдории ҳаёти иҷтимоӣ 

ҳамеша бо бараҳмонии шаклҳои самараноки амали муштарак байни 

воҳидҳои таркибии ҷамъияти муайян асос меёбад. Агар ба таърихи 

ташаккули ҷамъияти инсонӣ назар афканем, пас мебинем, ки ҳудудҳои 

фазои иҷтимоии чунин амалҳои муштарак дар шароити мусоид малакаҳои 

ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ ва рушди бевоситаи фарҳангро ҳамеша такмил 

медоданд. Аз ин сабаб майлу рағбати бароҳмонии амалҳои муштараки 

этникї-фарњангї ҳам дар дохили худи системаҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва 

ҳам бо нигаронӣ ба азхудкунии дастовардҳои ҷомеаҳои дигар ҳамеша ва аз 

он љумла дар замони муосир меафзояд. 

 

1.3. Унсурњои таърихї дар таркиби њувияти тољикон ва наќши онњо 

дар таъмини њамзистии мусолињатомези ќавмї 

Дар бораи унсурњои шаклдињанда ва созандаи њувияти миллии тољик 

дар осори муњаќќиќони соњањои гуногун андешањои зиёд иброз 

гардидааст1. Новобаста аз ин, бештари ин осор ба масъалаи мазкур 

нигаришу тобиши мањдуд ба замони таърихї дошта, ба омилњо ва таъсири 

равандњои имрўзаи љањонишавї камтар таваљљуњ шудааст. Бинобар ин, мо 

омилњои созандаи њувияти миллиро дар вобастагї ба масоили мубрами 

рушди љомеањои миллї дар муњити равандњои љањонишавї дар мадди 

назар гирифта, мутобиќати посухгўии онро ба тањдидњои олами муосир 

баррасї хоњем кард. Дар ин маврид, метавонем мушоњида намоем, ки 
 

1 Шарипов, И. Инкишофи муносибатњои миллї дар Тољикистони муосир [Матн] / И. Шарипов. – 
Душанбе: Дониш, 2002; Самиев, А.Х. Историческое сознание как самопознание общества [Текст] / А.Х. 
Самиев. – Душанбе, 2009; Шозимов, П.Д. Таджикская идентичность и национальное строительство в 
Таджикистане [Текст] / П.Д. Шозимов. – Душанбе: Ирфон, 2003; Идиев, Х.У. Традиции и инновации в 
контексте изменения общественной жизни современного Таджикистана [Текст] / Х.У. Идиев. – 
Душанбе: Ирфон, 2006; Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа [Текст] / А. 
Мамадазимов. – Душанбе: Дониш, 2000. 
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чунин мутобиќат то андозаи муайян, ба он такя менамояд, ки имрўз баъзе 

љузъњои ташкилдињандаи таърихии њувият метавонанд барои одамон 

такягоњи тањияи љавоб ба маъниљўйињои густурда бошанд. Аз ин нуќтаи 

назар ба таври куллї бояд ба ин амр таваљљуњ дошт, ки унсури таърихии 

созмондињандаи њувияти миллии тољик омилњое њастанд, ки љанбаи пойдор 

дошта, тўли чанд њазорсола дар њаёти иљтимоию сиёсї наќши асосї дошта, 

раванди тўлонии тањаввулро сипарӣ намуда, имрўз мутобиќ ба талаботи 

замон зарфият ва падид омадаанд. Бархе аз унсурњои њувияти миллии 

тољикон, аз љумла забони тољикї ва сањифањои дурахшони таърихи он, 

воќеан њам ањамияти хос доранд.  

Агар ба сањифањои дурахшони таърихи халќи тољик назар андозем, 

мебинем, ки он њам дар заминаи афкори устуравї ва њам рўйдодњои воќеї 

дар хотираи миллат наќш баста, њувияти онро дар тўли асрњо нигоњ 

доштааст. Бинобар ин, набояд ба далели камбуди санадњои таърихї љузъи 

устуравии ташаккулёбии њувияти тољиконро камањамият донем. Баръакс, 

њузури ин љузъњо дар таркиби њувияти тољикон нишон медињад, ки онњо 

баъдњо дар «Шоњнома»-и Фирдавсї гирдоварї шуда, наќши асосї ва шояд 

муњиммтар аз таърихи воќеии њаёти љамъиятии тољикон, дар бозсози 

фарњангию сиёсии љомеаи тољикон ва ба наслњои минбаъда ба мерос 

гузоштани сарзамин ва макони зисти онњо хизмат кардааст. Дар воќеъ, 

чунин иќтидори ин љузъи ташкилдињандаи њувияти мардуми мо ба ќавмњои 

муњољир имкон надоданд онро пурра «табартаќсим» намоянд1. Баръакс, 

мебинем, ки љозибаи ин унсури муњимми њувияти тољикон ин ќавмњоро ба 

зиндагии осоишта дар пањлуи тољикон, мутобиќшавї ба њаёти муќимї самт 

доданд. Аз ин рў, новобаста аз таѓйири фазои сиёсї ин унсурњо ба 

фаромўшї дода нашуда, мояи ифтихору ватанпарастї гардиданд. Масалан, 

дар баъзе маврид бо пайравї аз шоњони мањаллї сарварони турктабори ин 

сарзамин кўшиш мекарданд, ки барои ба силсилањои устуравии шоњони 

тољиктабор расонидани риштаи насаби худ зањмат ба харљ дињанд. 

Бинобар ин, то имрўз дар таркиби њувияти тољикон ин љузъњои 

 
1 Масов, P.M. История топорного разделения [Текст] / Р. М. Масов.– Душанбе: Ирфон, 1991. – 192 с. 



77 

ташкилдињандаи њувияти миллї боќї мондаанд ва онњо барои ташаккули 

нигоњи мусбат ва њамзистї бо ќавмњои дигари сарзамин мусоидат 

менамоянд. Ба андешаи мо, таљлили тамаддуни ориёї, бунёду номгузории 

гулгашту хиёбонњо ба номи ќањрамонњои устуравию шахсиятњои таърихї, 

барои таќвият ва рушди минбаъдаи таљрибаи њувиятсозї созгор мебошад. 

Мањз бо дарназардошти њадафи њувиятсозии тољикон дар шароити 

имрўзаи љањонишавї, Президенти Љумҳурии Тоҷикистон таъкид 

менамоянд: «Имрўз тамоми шањрвандони огоњу солимфикри мамлакат 

вазифадоранд, ки шукронаи соњибдавлативу соњибватаниро ба љо оварда, 

њар як иќдоми ободгаронаву созандаи худро ба номи Ватан ва миллат, ба 

хотири мустањкам намудани пояњои давлатдории навинамон ва тањкими 

нуфузу обрўи Ватани мањбубамон дар арсаи байналмилалї анљом дињанд. 

Дар ин раванд зарур аст, ки њувияту худшиносии миллї ва вањдату 

њамдигарфањмї ба љузъњои муњимтарину таркибии андешаи миллии 

мардуми мо табдил дода шаванд»1. 

Дар амалияи ташаккули њувияти тољикон ва пешбурди муносибати 

сулњомез бо ќавмњои њамљавор аз рўзгори бостон то кунун таърихи 

тољикон њамеша пайванди ногусастанї бо сарзамине доштааст, ки дар 

матнњои авестої тањти унвони «Эронвиљ» ёд мешавад. Ин матлабро 

бостоншиноси маъруфи тољик Ю. Ёќубшоњ аз нигоњи таърихї тањлил 

намудааст2, вале, мутаассифона, љомеашиносону файласуфони ба масъалаи 

ташаккули њувияти тољикон сарукор дошта, ин мубрамиятро то њол мадди 

назар ќарор надодаанд. Њол он ки аз нигоњи мардумшиносию 

љомеашиносї, сарзамини зисти ин ва ё он миллату ќавм натанњо љойи зисту 

паноњгоњ, балки шабакаи мураккаби барќарор ва њифзи муносибату 

њамкорињо бо дигар ќавму миллатњо бо шеваи ба худ хос низ ҳаст. 

Мафњуми марз ва њифозати он аз даврањои устуравї сар карда то даврони 

муосир њамеша дар ќолаби њувияти тољикон арзишњои бунёдию азалї ба 

 
1 Рањмон, Эмомалӣ. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Рањмон ба муносибати 

Рўзи Вањдати миллї дар ноњияи Рашт [Матн] / Эмомалӣ Рањмон. // Вањдат, Давлат, Президент. Љилди 
ХХХII. – Душанбе: Истеъдод, 2020. – С.3. 
2 Ёќубшоњ, Ю. Эронвиљ [Матн] / Ю.Ёќубшоњ. // Очерки истории и теории искусств таджикского народа. – 
Душанбе, 2018. – C.43. 
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шумор мерафт. Ин гувоњи он аст, њувияти тољикон воќеан бо љуѓрофиёи 

сарзамини аљдодї пайванд аст ва мо онро имрўз дар муносибати тољиконе, 

ки дар минтаќањои наздисарњадї зиндагї мекунанд, равшан мушоњида 

менамоем. Зиндагї дар минтаќањои наздисарњадї аз бисёр љињат ба таври 

хос сохторбандињои вижаи иљтимої ва њисси баланди ифтихор аз њувияти 

миллиро дар табиати мардум љой додааст. Хушбахтона ин масъаларо то 

андозае олимони мо дар асарњояшон тањќиќ намудаанд, ки баррасии баъзе 

љанбањои онро зарур мешуморем. Аз љумла Усмонзода Х.У. дар 

тањќиќоташ бахшида ба хусусиятњои таѓйироти иљтимої дар љомеаи 

муосири тољик ба ин масъала таваљљуњ намудааст. Ў таъкид менамояд: 

«суръат ва шароити навоварию эљоди анъанот дар манотиќи дорои 

таљрибаи тўлонии сукунат назар ба манотиќи аз чунин собиќа камтар 

бањраваргашта фарќ мекунад. Дар манотиќи дорои таљрибаи тўлонии 

сукунат мардум худро дар доираи анъаноти мављуда роњат њис мекунанд, 

вале шиддати суръати навоварию эљоди анъанот дар манотиќи дорои 

собиќаи камтари сукунати таърихї бештар аст»1.  

 Мањз њамин унсури њувиятсозї ба љуѓрофиёву сарзамини муайян 

алоќаманд буда бо он ањамияти бунёдие, ки дар таърихи тољикон дошт, 

пайваста дар заминаи мафњуми «Ватан», «кишвар» ва ѓайра мавриди 

ситоишу ифтихор дар адабиёти классикию имрўза гаштааст. Дар ин ашъор 

мафњумњои зикршудаи ба тавсифкунандаи сарзамини муайяни зист дар 

аксар маврид аз ѓунљоишњои аслии сиёсї берун рафта, ба худ як љозибаи бо 

мантиќи илмї тасвирнашавандаи эъљозбори маъної касб мекунанд. 

Масалан, ваќте ки Саъдии бузургвор мегўяд:  

«Саъдиё, њубби ватан гарчи њадисест сањњењ,  

Натавон мурд ба сахтї, ки дар ин љо зодам»2, 

ё ба ќавли Камоли Хуљандї: 

 «Бо лутфи табъ Саъдии Шерозиї, Камол,  

 Бовар намекунанд, ки гўи хуљандиям»1,  

 
1 Идиев, Х.У. Традиция и новация в контексте общественных изменений в Таджикистане [Текст] / Х.У. 
Идиев. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 120 с.  
2  Шерозӣ, Саъдї. Ѓазалиёт [Матн] / Саъдии Шерозї. – Душанбе: Адиб, 2014. – С.252. 
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Ин суханњо пайванди маънавии мардумро ба сарзамину буми аљдодї 

боз њам устувор ва мушаххас месозанд. Дар марњалаи имрўзаи рушди 

љомеа моро зарур аст, ки мањз бо такя аз чунин маънипардозињо њисси 

ватанпарастии тамоми сокинони сарзамини бињиштосоро ба дараљањои 

баландтар бардорем ва консепсияи мафкуравии миллиро дар њамин асос 

ташаккул дињем. Зеро идеяи миллї худшиносии миллии љамъбастишудаи 

муназзам мебошад. Идеяи миллї маънои њастию мављудияти ин ё он халќ, 

этнос ё миллатро муайян менамояд. Идеяи миллї ба як ќатор суолњо, ки 

дар онњо халќ ё миллат муаррифї мешаванд, яъне онњоро сифат мекунанд, 

бояд љавоб дода тавонад. Аз љумла, масъалањои пайдоишу таърихи миллат, 

таъйиноти таърихии (миссия)-и он ва моњияти мављудияташ буда 

метавонад. 

Њамин тавр, идеяи миллї маќсади давомдињии насли хешро ба њар 

инсон дар доираи оила, халќ, миллат асоснок менамояд, муњиммияту 

ањамиятнокии идеологияи ў ва идеологияи одамони њамќаробатро асоснок 

месозад. Мухтасар гўем, идеяи миллї ба њаёти шахсии инсон ва ба давом 

додани наслаш маъно мебахшад. Хулласи калом, дар зери истилоњи «идеяи 

миллї» инро бояд фањмид: маљмуи ѓояњои умдае , ки дар муддати тўлонии 

ваќт дар идеологияи миллати муайян бартарї дошта, барои нигањдошти 

худхосии бардавоми љисмонї-идеологии ин миллат, яъне барои давомёбии 

насли он бо дарназардошти интихоби идеологияаш, хизмат мекунад2. 

Идеяи миллї худ ба худ, новобаста аз идеологияи шаклњои 

худидоракунии мушаххаси халќ (аз љумла, новобаста аз идеология намуду 

шаклњои њокимияти давлатї) вуљуд дорад. Вай бо маљмуи аќоиди 

идеологии њукмрони илмї, динї, сиёсї-њуќуќии халќ, ки дар онњо љанбаи 

миллї афзалиятнок аст, фаќат алоќаи нисбї дорад. Агар афзалияти 

идеологияи миллї дар идеологияи одамони њаммиллат ночиз гардад, пас 

метавон гуфт, ки намояндагони ин миллат дар муддати кутоњ моњияти 

миллии худро бо ягон тарзе њатман гум мекунанд ва макони зисти худро 

 
1  Хуљандӣ, Камол. Девон [Матн] / Камоли Хуљандї. – Душанбе: Адиб, 2015. – С.365.  
2  Мањмадов, А.Н. Муќаддимаи идеяи миллї [Матн] / А.Н. Мањмадов. – Душанбе: «Эр-граф», 2013. – 177с.  
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барои он миллатњое, ки љанбаи миллї дар идеологияи халќашон бартарї 

дорад, холї менамоянд.  

Тарњрезии идеологияи ба унсурњои ватанпарастонаи њувияти миллї 

асосёфта имконият фароњам меорад, ки рукнњои муњимми эъмори давлати 

соњибистиќлолу демократї ва њуќуќбунёду дунявї заминаи амиќи 

аќидатию назариявї пайдо намоянд ва ба як љузъи муњимми љањонбинии 

сокинони кишвар табдил ёфта, заминаро барои ташаккули асосњои 

арзишии идоракунии љомеа, низоми шарњу тавсифи њадафњои фаъолияти 

љамъиятии мардум муњайё созад. Зеро муњтавои манзараи диди аъзои 

љомеа аз олам агар анбоштаи тасаввуроти устуравї, динї ё назариёти 

нокомили илмї бошад, пас диди ў њам аз падидањои иљтимоию сиёсї, аз 

љумла љанбањои муњимми эъмори давлати соњибистиќлолу демократї ва 

њуќуќбунёду дунявї њамин гуна хусусиятро ба худ мегирад. Болоравии 

чунин тамоюл дар ташаккули олами маънавї ва фаъолияти љамъиятии 

сокинони кишвар ба фоидаи тањкими дастовардњои Тољикистон дар солњои 

истиќлолият нест, зеро онњо њавзаи имконоти посухгўйии давлати 

соњибистиќлоламонро ба масъалањои мубрами љањони муосир ва умуман 

инкишофи њаёти љамъиятии давлатамон мањдуд месозанд.  

Иќрор бояд шуд, ки болоравии баъзе аз тамоюлњои носолими 

аќидатию назариявї дар муњтавои бањогузории арзишии сокинони 

кишварамон ба падидањои иљтимої, аз љумла љанбањои муњимми эъмори 

давлати соњибистиќлолу демократї ва њуќуќбунёду дунявї, аз канорагирии 

давлат нисбат ба пешнињоди диди мафкуравии хос барои ташаккули 

муносибатњои бунёдии љамъиятї бармеояд. Таваќќуфи давлат дар ин самт 

боиси мањдуд шудани љойгоњи бештари арзишњои эъмори давлати 

соњибистиќлолу демократї ва њуќуќбунёду дунявї дар љисми фарњангию 

њаёти иљтимоии мардум мегардад, ки болоравии тамоюлњои ифтротгароию 

бегонапарстї дар байни бархе аз сокинони кишварамон аз ин шањодат 

медињад. Њамагон имрўз мушоњида мекунем, ки чунин тамоюлњо ба тадриљ 

дар танзими њаёти њамарўзаи мардум дар мањаллаю дењањо вусъат гирифта, 

он њарчї бештар тарѓиб мегардад, ки ин давлатро њамчун кафили таъмини 
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амнияти миллї бетараф гузошта наметавонад. Идомаи чунин амалия 

таъсири давлатро ба љараёни масъалањои муњимми њаёти њамарўзаи љомеа 

коста сохта, ба њузури он дар ин соњањо хусусияти формалї медињад, ки ин 

ба манфиати њадафи тањкими давлати миллї нест.  

Вазъияти зикршударо дар кишварамон боз он чиз печидатар месозад, 

ки имрўзњо инчунин тамоюли ба суръати хатарнок боло рафтани кӯшиши 

пурра тањти таъсири худ ќарор додани ташаккули њаёти маънавии мардум 

ва танзими муносибатњои љамъиятї аз љониби нињодњои динї ва дигар 

ташкилоту созмонњои фаромиллї боло меравад, ки истифода аз фазои 

маљозї, аз љумла сомонањои интернетї, аксар маврид бо њамдигар 

раќобати шадид доранд. Давлат наметавонад пайваста умед ба таъсири 

фишангњои худташаккулёбии њаёти љамъиятї бандад, зеро аксари онњо 

акнун дар марњалаи ташаккулёбианду алњол ниёз ба дастгирии давлат 

доранд ва барои муассир ба кор гирифтану татбиќи гурўњи дигари онњо мо 

кӯшиши тањияи заминањои њуќуќии онњоро омода менамоем. 

Њадафи асосии консепсияи идеологї ташаккули ќолаби маънавию 

фарњангии тољикистониён дар асоси љањонбинии мувофиќ ба манфиатњои 

миллї, пеш аз њама, тањкими пояњои давлатдории миллї мебошад. Дар 

ибтидо ба њайси мабдаи муттањидсозандаи миллати мо дар марњалаи 

имрўза бояд љањонбиние арзи њастї кунад, ки бар низоми мушаххаси 

арзишњо, фањмиши умумии некию бадї, љоиз ва нораво, аввалї ва дуюмї 

асос ёфта бошад. Мењвари ин љањонбиниро мењр ба Ватан, њисси баланди 

масъулият, худшиносии миллї бояд ташкил дињад. Ин ба тадриљ фарњанги 

ахлоќиро ташаккул медињад, ки пеши роњи бисёр иллатњои иљтимоии ба 

љисми љомеаи муосири мо таъсири манфї расонандаро хоњад гирифт ва 

муносибати сокинони ватанамонро ба кори созандаю мењнати содиќона ба 

хотири инкишофи имрўзу ояндаи мамлакат дигар хоњад кард. Бинобар 

њамин, таваљљуњи илмњои љомеашиносию инсоншиносиро њарчї бештар ба 

омўзиши ин масъалањо равона сохтан муфид аст. Эљоди асарњои бадеию 

сањнавие, ки ба кашфи умќи вижагињои ахлоќию зебоипарастии мардуми 

мо нигаронида шудаанд, бояд бештар дастгирї ёбанд.  
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Гуногунии идеологияњо ва раќобати байни онњо–нишонаи камолоти 

љомеа аст, вале он ташаккули идеологияи давлатро истисно намекунад. 

Шахсе, ки идеологияи давлатро эътироф намекунад, дар айни замон худи 

давлати ќонуниро эътироф кардан намехоњад. Идеологияи давлат 

манфиатњои њамаи гурўњњои љомеаро вобаста ба рушди давлати миллї 

инъикос менамояд. Масъала дар он аст, ки синтези идеологияи давлат дар 

асоси кадом ѓояњо анљом меёбад. 

Љавњари идеологияи давлатро идеяи миллї ташкил медињад. 

Масъалаи тавсиби идеяи миллї вазифаи баѓоят мураккабест. Дар љомеаи 

мо пас аз касби истиќлолияти давлатии Тољикистон коркард ва тафсири 

мазмуни идеяи миллии тољикон оѓоз ёфтааст. Ташаккулёбии идеологияи 

умумимиллї таќозо менамояд, ки созишу њамдигарфањмии субъектњои 

фаъолияти сиёсї дар атрофи арзишњои умдаи љомеа, майлгирї ва 

барномањои инкишофи иљтимої-иќтисодии мамлакат, масъалањои 

ташаккулу инкишофи давлатамон тањким ёбад. 

Дар раванди сохторёбии сиёсї-арзишии консепсияи мазкур чунин 

арзишњои умда бояд љой дошта бошанд: анъана ва менталитети миллии 

тољикон ва дигар этносњои дар Љумҳурии Тоҷикистон маскуншуда; эњсоси 

соњибдавлатї, соњибватанї, худдорї аз бегонапарастї; демократияи 

намояндагї; иќтисоди бозоргонї. Идеяи миллї инчунин арзишњои зеринро 

бояд фарогир бошад: дарки шарикии њар шањрванди тољикистонї бо 

таќдири мамлакат, бо таќдири тамоми халќи Тољикистон; хотираи нек аз 

ниёгони халќамон, ки дар инкишофи илму фарњанг сањми босозо 

гузоштаанд; эњтиром ба калонсолон, ки бо љањду љасораташон неруи 

иќтисодї, илмї-техникї, зењнї ва фарњангии кишвар ташаккул ёфтааст; 

масъулиятшиносї, ќавииродагї ва ташаббускорї бањри ташаккули 

давлати демократї, иќтисоди пешрафта, љомеаи шањрвандї дар 

Тољикистони муосир.  

Дар робита бо ќазоватњои дар боло зикршуда бояд таъкид намуд, ки 

њувияти бар арзишњои сарзамину ватани аљдодї асосёфтаи мардуми мо бо 

мафкурањои ќавмгароёна оштинопазир аст, ки имрўз ба љисми баъзе 
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љомеањо сироят кардааст. Худ бо пасванди «истон» чунин мењру садоќати 

ба муњити зисти худ бахшидани њувияти тољикона тўли чандин садсолањо 

аст, ки аз љониби миллату ќавмњои дигар бе душворї ба орият гирифта 

шудааст ва онњо дар ин падида ягон рахнаи маънавию сиёсиеро ба тору 

пуди таърихии фарњангу њаёти сиёсии худ њис намекунанд. Њарчанд 

љонибдорони њувияти ќавмситезонаи баъзе кишварњои осиёї хостанд, ки 

пасванди мазкурро аз номи кишварњояшон канор андозанд, вале доираи 

васеи мардум ин гуна иќдомњоро дастгирї накарданд1.  

Номи сарзамини имрўзаи зисти тољикон низ бо эњёи номњои 

таърихии љуѓрофиёияш ва исми маънианбоштаи «Тољикистон» бо гузори 

худ аз марњалањои бузурги таърихї ба сифати як сарзамини њувиятсоз 

маънї ва расмияти сиёсии байналмилалї пайдо кард ва ишѓоли љойгоњаш 

дар зењни мардум мавуљудияти онро бо мављудияти миллати тољик њамсон 

сохт. Хусусиятњои дар заминаи пасванди «истон» ташкил ёфтани номњои 

љуѓрофиро танњо олимони соњаи забоншиносии тољик то андозае мавриди 

тањќиќ ќарор додаанд, вале он, мутаассифона, аз мадди назари олимони 

љомеашинос бо вуљуди љаззобияти илмияш то њол берун мондааст2.  

Чунин мавќеъгирињо натанњо баёнкунандаи њисси сиёсию иљтимоии 

мардум, балки навъи арзиши ахлоќӣ пайдо кардани љузъњои 

ташкилдињандаи њувияти миллї мебошанд. Њар ќадар доманаи чунин 

љузъњои ташкилдињандаи њувияти миллї густурдатар бошад, њамон ќадар 

суботи љамъиятї ва њисси эњтироми њамдигарӣ  намудани ќавмњои 

гуногуни дар Тољикистон зиндагикунанда пояндатар боќї мемонад. Баъзе 

аз ишорањои рамзиро оид ба мартабаи ин масъала дар мероси сиёсии 

мардуми тољик, махсусан ваќте ки сухан дар осори ниёгонамон оид ба 

 

1 В Казахстане предложили переименовать страну. – [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2019/01/23/, 
Поддержит ли народ переименование Казахстана в «Казахскую республику»? [Электроный ресурс] URL: 
– https://365info.kz/2019/01/.  
2 Абдуллоева, З. Многозначность производной лексики в произведениях Низами (имя существительное, 
прилагательное, наречие) [Текст]: дисс. на соис. ученой степени. канд. филол. Наук / З. Абдуллоева. – 
Худжанд, 2017. 

https://rg.ru/2019/01/23/
https://365info.kz/2019/01/
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гиромидошти суннатњои давлатдорию эъмори ормоншањрњо меравад1, дар 

асоси такя ба равиши њерменевтикї мушоњида намудан мумкин аст, ки мо 

дар ин љо таваљљуњ ба тањлили онҳоро зарур мешуморем.  

Њузури унсури давлат дар таркиби љузъњои њувиятсози тољикон аз он 

иборат аст, ки мардум, пеш аз њама, давлатро њамчун омили таъмини 

тадовуми таърихии худ медонистанд. Баъзе аз мутахассисони љомеашинос 

сабаби инро дар хусусияти хољагидории мардуми тољик мебинанд. Ба 

андешаи љомеашинос Таѓоев Љ. «…аз замонњои ќадим фарҳанги 

кишоварзии мардуми тољик бо шарту шароити љойгиршавии љуѓрофии 

кишварамон пайвастагии ногусастанї дошт. Тањлили сотсиологии бисёр 

далелњои таърихї нишон медињад, ки нахустомили ба таљаммўъ, њаёти 

якљояи иљтимої водорсозандаи мардуми мо ин маќсади анљоми корњои 

дастаљамъии заминсозї, кандан ва кашидани шабакањои обёрї ва дигар 

корњои кишоварзї буд. Бинобар њамин, њамфикрии умумие, ки дар љомеаи 

тољикон тўли таърих оид ба бунёди давлатњои алоњида ба даст меомад, 

алоќамандии бештар барои ба маќсадњои зикргашта расиданро доштанд. 

Яъне, иншоотњои кишоварзї дар ин даврањо ба сифати нињодњои 

иќтисодии давлат хизмат мекарданд ва аљнабиёни дар сар њаваси аз байн 

бурдани ин давлатњоро парваранда, пеш аз њама, даст ба харобсозии онњо 

мезаданд. Яъне, дар љомеаи тољикон таърихи пайдошавию устуворї ва аз 

байн рафтани давлатњо бо њаёти кишоварзии мардум робитаи зич дошт»2.  

Баъзе аз дигар муњаќќиќон, аз љумла Мамадазимов А., сабаби њузури 

густурдаи арзиши давлатро дар таркиби њувияти миллии тољикон аз 

маќоми арљманди ѓояи «шоњи одил» дар љомеа мебинад3. Ба андешаи 

муаллиф, ин идеал тўли таърих омили зуњури давлатњои миллї дар таърихи 

мардуми тољик буд. Арзишњои марбут ба ин ѓоя ањёнан аз љониби 

сарварони сиёсї дар даврањои гуногун таќлид ва пайравї гардид, ки 

низоми идоракунияшон мубтанї ба риояи адолат ва таъмини ќудрати 

 
1 Комилов, Р. Назарияи љомеаи ормонї дар таърихи фарњанги форсу тољик [Матн] / Р. Комилов. – 
Душанбе, 1997. 
2  Тагаев, Д.С. Аграрная история Таджикистана [Текст] / Д.С. Тагаев.– Душанбе: Ирфон, 2001. – С.8.  
3  Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа [Текст] / А. Мамадазимов. – Душанбе: 
Дониш, 2000.  
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кифояи давлат устувор буд. Яъне андешаи миллии таърихии тољикон дар 

мавриди пойдории адолату ќонуният ва истењкоми зиндагии осоиштаи 

мардум эътимодро ба барќарории давлат устувор месозад ва решањои 

мардумии ѓояи «шоњи одил» низ бар њамин асос меёбад. Аксари 

зимомдорони давр кўшиш менамуданд, ки байни мардум ва табаќаи њоким 

фосилаи калон ба вуљуд наояд ва ин дар замони давлатдории Сомониён 

равшан мушоњида гардид1.  

Љузъњои таркибии баррасишудаи њувияти мардуми тољик дар 

заминаи таъсиргузории онњо ба њамзистии мусолињатомез бо ќавмњои 

гуногуни њамљавор хеле мубрам ва замонавї барои давраи имрўзаи 

инкишофи љомеа ба назар мерасанд. Яъне љузъњои таркибии баррасишудаи 

њувияти мардуми тољик аз пўёии динамикї бархурдор буда, шохисњои 

муњимми њамзистии мардумони гуногун дар њудуди давлати миллии 

муосир мебошанд. Аммо барои судманд сохтану мавриди истифодаи зењнї 

ќарор додани ин љузъњо илми љомеашиносии моро лозим аст, ки ба ин 

таркибот бозтаърифњои бозсозишударо мутобиќ ба талаботи рушди 

имрўзаи давлати миллї дода тавонад. Барои ин мутолиаи даќиќтару 

њамаљонибаи мероси фалсафаи иљтимоию сиёсии мардуми мо ва 

андешањои тўли садсолањо пайгирикунандаи ў лозим аст. Њамчунин, аз 

бардоштњои нодурусту сатњї дар ин маврид бояд канорагирї кард. 

Бештари нобасомонию мушкилоти рушди љомеаи мо њам дар гузаштаи 

начандон дур аз он сарчашма мегирифтанд, ки љузъњои таркибии њувияти 

мардуми тољик бо вижагињои табиии сарзамин, таърих, эътиќодњои 

устуравї ва ѓайра аз мадди назар канор мемонданд.  

Ба ибораи дигар, замони муосир давлатњои миллиро аз раванди 

бањрабардории рушди бемайлони иќтисодию иљтимої бенасиб 

мегардонад, ки агар љузъњои таркибии њувияти мардумаш дар худ 

зарфияти таъмин намудани њамзистии осоиштаи онњоро бо худрдќавмњо ва 

миллатњои дигари дуру наздикро надошта бошад. Хушбахтона, чуноне 

 
1Рањмон,Эмомалї. Тољикон дар оинаи таърих [Матн] / Эмомалї Рањмон. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 132 
с.;  Сарнавишти миллати соњибтамаддун. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 44 с. 
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мушоњида намудем, љузъњои таркибии њувияти мардуми тољик чунин 

зарфиятро доранд ва аз онњо пуштибонї намудану њузурашонро дар њаёти 

љомеа таъмин намудан муњим аст: «Раванди дар љисми фарњангию њаёти 

иљтимоии мардуми ин сарзамин љой гирифтани ин падидаи нодир, 

пайроњаи пурпечутобро тай карда, бањри шаклгирии фарњанги умумї ва 

ташаккули худи тољикон ба сифати халќияти ягона дар заминаи умумияти 

бохтариёну суѓдиён сањми арзанда гузоштааст. Мањз дар партави чунин 

вањдати иљтимоию фарњангї, минбаъд халќи тољик тавонист ба эъмори 

давлатњои људогонаи худ иќдом намуда, дар пешрафти фарњанги 

умумибашарї сањмгузор гардад. Чунин арзишњои вањдатсоз дар љисми 

фарњангии мардуми тољик дар заминаи диди фалсафии ў ба олам, робитаи 

унсурњои ташкилдињандаи он, аз љумла инсонњои алоњида, ки дар мисраи 

безаволи Саъдї њамчун «Бани одам аъзои якдигаранд» хулоса шудааст, 

таљассум ёфта буданд. Аз ин рў, табиист, ки имрўз дар даврони касби 

истиќлолияти сиёсии кишварамон хотираи таърихии миллати 

куњанбунёдамон ба ин падидаи нодири фарњангию иљтимої, яъне вањдат 

арљу эњтироми беандоза мегузорад ва онро дар масири инкишофи 

минбаъдаи худ низ нигоњ хоњад дошт. Агар аз ин фарози ќисмати иљтимої 

ба таърихи тайнамудаи тољикон назар андўзем ба осонї мебинем, ки кору 

пайкор ва амалњои хастанопазир онро аз чашидани шањди саодати ин 

неъмати безавол бенасиб нагардонида будааст. Балки дар баробари 

ташаккулу тањаввули хеш мардуми мо ба умумиятњои дигари њампањлуву 

њамнињодонаш андўхтани таљрибаи татбиќи онро ба хотири идомаи њаёти 

иљтимоиашон дареѓ надоштааст»1.  

 Барои љузъњои таркибии њувияти таърихан ташаккулёфтаи мардуми 

тољик, пеш аз њама, хушбинї ба таъмини баробари мушорикати тамоми 

сокинони сарзамини худ дар њаёти сиёсию иќтисодї, фарњангї ва иљтимої 

бегона нест2. Зеро онњо, пеш аз њама, худро бо дигарон њамчун як махлуќи 

баробар офаридашудаи Худованд тасаввур мекарданд. Бинобар ин, 

 
1 Идиев, Х.У. Тољикистон дар масири таѓйироти иљтимої [Матн] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Дониш, 2016. – 
С.54  
2 Мец, А. Мусульманский Ренессанс [Текст] / А. Мец. – М.: Наука, 1998. 
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алораѓми тафовутњо дар андешаю боварњои динї, гуногунии маќоми 

иљтимоию иќтисодии онњо аз њусни назару муносибати боадолатонаи 

давлат барканор намемонданд. Намунаи барљастаи зуњури чунин 

муносибати мардуми гуногунќавму љомеа дар таърихи тољикон дар замони 

давлатдории Курўши Кабир ба вуќуъ пайваст1.  

Таваљљуњ ба мардум дар масъалаи таъмини баробарии ширкат дар 

њаёти љомеа ва мусоидат ба дастрасї ба имкониятњои иќтисодию иљтимої 

дар таркиби унсурњои ташкилдињандаи њувияти тољикон, новобаста аз 

тафовут дар андешаю боварњои динї, гуногунии маќоми иљтимоию 

иќтисодии онњо дар ибтидо аз тасаввуротњои устуравии онњо сарчашма 

мегирад. Достонњои «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї аз намунаи чунин 

мисолњо саршоранд. Вафодорї ба андешањои созандаю мусолињатомез дар 

тўли таърихан дар тору пуди њувияти тољикон љой гирифта, минбаъд бо 

осори ѓании маънавии миллатамон мерос мондааст. Имрўз мебинем, ки 

давлати миллии тољикон аз нав дар ин самт сайъу талошњо менамояд: 

«Масъалаи риояи адолати иљтимої дар мавриди дастёбии аъзоёни љомеа 

ба захирањои инкишоф, аз љумла касби маълумот, расидан ба маќомњои 

шоистаи иљтимої, бе мамониат пеш бурдани соњибкории инфиродї ва 

ѓайра бояд њадафи аслии тањкими вањдати миллї дониста шавад. Љомеаи 

муосири Тољикистон, ки имрўз дар марњалаи гузариш ба низоми 

демократии идоракунї ќарор дорад, дар баробари дигар масъалањо 

инчунин бо тањаввули равандњои вањдатгаройї рў ба рў аст. Дар ин самт 

масъалаи муњимме, ки аз бисёр љињат хусусияти ин тањаввулотро муайян 

месозад, ин таркиби сохтори иљтимоии љомеа аст. Бо ибораи дигар, љомеаи 

тољикистонї ба гурўњњое таќсим гаштааст, ки амалан дар ченакњои 

мухталиф ба сар мебаранд, нокифо тањаммулпазирона њамдигарро ќабул 

доранд, афзалшуморињои мухталиф, бартариятдињии талаботи худї ба 

бозори таклифоти амвол ва хизматрасонињо, гароишњои оштинопазири 

сиёсї, арзишњои маънавии худро дороянд»2. 

 
1 Куруши Кабир. Зулќарнайн. – Душанбе, 2019. 
2 Идиев, Х.У. Тољикистон дар масири таѓйироти иљтимої [Матн] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Дониш, 2016. – 
С.32. 
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Дар мењвари сиёсатгузорињои кишварњои имрўза масъалаи дар боло 

матрањгардида мубрамияти зиёд касб намудааст. Зеро нуќсонњои 

мафкурасозии ба арзишњо ва усулњои пешбининамудаи мултикултурализм 

(бисёрфарњангї) асосёфта, ки онро кишварњои пешрафта чун омили 

таъминкунандаи њамзистии ќавмњои дорои фарњангњои гуногун мадди 

назар доштанд, имрўзњо бештар аз пештар ба назар мерасад. Ташкили 

фазои умумии њамзистии ќавмњою фарњангњо бидуни пешнињоди 

фишангњои таъсиррасонии эътибори умумидоштаи ќудратї, яке аз 

норасоињои чунин амалияи мафкурасозї ба шумор мерафт, ки дар бисёр 

кишварњо зиддиятњои оштинопазирро ба вуљуд оварданд. Љомеаи 

бисёрфарњангї ё чандфарњангї инчунин низоми иҷтимоӣ ва сиёсиест, ки 

дар натиҷаи муҳоҷирати умумиҷаҳонӣ бештар ва бештар одамон бо як 

қатор љањонбинии мухталифи шахсӣ, арзишҳо, эътиќодот, баромадњои 

ќавмї ва забони муошират зиндагии як ҷомеаро бо њамкории мутақобила, 

эҳтиром, эътирофи фарҳангӣ, фарќияти тарафайн маќсаду вазифаи худ 

мешуморанд. Афрод тибќи меъёру арзишњои мухталифи ќавмии худ то 

замоне озодона амал карданро раво мебинад, ки агар онњо бо арзишњои 

дар заминаи мувофиќаи умумї њосилшуда, ба монанди дарки ягонаи 

адолат, баробаршарафии инсонї ва ѓайра, мухолифат надошта бошанд.  

Љомеаи чандфарњангї пас аз нокомињои дар боло зикршуда имрўз 

фаќат як истилоње барои нишон додани њузури танавўъ дар љомеањои 

муосир аст, ки мехоњанд љомеаи боз бошанд. Бинобар ин, аксари љомеањои 

аз ин мафкура пайравикунанда, айни њол дар асл на љомеањои босубот аз 

нигоњи њамгаройии фарњангї, балки дар роњ ба сўи љомеаи бесуботу 

анбоштаи ноњамгунињо, даргирињои ќавмї пеш мераванд. Даргирињои 

соли равон рухдода дар заминаи ќазияи марги Љ. Флойд марди 46-солаи 

сиёҳпӯст, ки баъди боздошти маъмурони пулис ҳалок шуд, дар Амрико 

мавҷи азими эътироз бар зидди нажодпарастӣ ва бераҳмии пулисро 

барангехт, аз љумлаи њамин раванд аст. «Фаъолони маданӣ, сиёсатмадорон 

ва шахсиятҳои номдори Амрико, ки рӯзи 4-уми июни соли 2020 дар 

маросимњои гиромидошти хотираи Ҷорҷ Флойд ҷамъ омада буданд, Ал 
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Шарптон, кашиш ва фаъоли мадании шинохтаи сиёҳпӯст дар Амрико дар 

ин маросим дар шаҳри Миннеаполис гуфт: Флойд «ҷаҳонро тағйир дод» ва 

фурсати он расидааст, ки шеваҳои амалкарди маъмурони пулис ва 

ҷавобгарии ҷиноӣ бознигарӣ шавад. Ӯ гуфт: «Ҷорҷ, мо муборизаро идома 

медиҳем»1.  

 Баъди марги Ҷорҷ Флойд дар рӯзи 25-уми май ва нашри сабти 

видеоии боздошти ӯ, дар Амрико бештар аз як ҳафта тазоҳуроти осоишта 

ва гоҳе бо зӯроварӣ идома кард. Дар сабти видеоӣ дида мешавад, ки сари 

Ҷорҷ Флойд рӯи замини мумфарш зери зонуи Дерек Човин, афсари 

сафедпӯст аст ва ӯ мегӯяд, ки нафас гирифта наметавонад ва илтиҷо 

мекунад: «маро накушед». Маъмури пулис ҳамингуна ќариб 9 дақиқа 

гардани Флойдро зер карда буд ва ҳозирони маросими ёдбуд ҳамин қадар 

ваќт барои гиромидошти хотираи ӯ сукут карданд. Ал Шарптон ҳамчунин 

доир ба тазоҳурот сухан гуфт ва эътироф кард, ки зуҳури ғоратгарӣ ва 

зӯроварӣ дар баъзе ҷойҳо мақомоти расмиро водор кард, ки қуюди 

шабгардӣ эълон намоянд. Ӯ афзуд: «Ҳеҷ яке аз мо тазоҳуротро дуруст 

намешуморем. Аммо байни онҳое, ки хоҳони сулҳ ва байни онҳое, ки 

хоҳони осудагӣ ҳастанд, фарқ ҳаст. Баъзеи шумо на сулҳ, балки фақат 

осудагиро мехоҳед. Шумо мехоҳед, ки мо хомӯшона ранҷ бикашем»2.  

Њарчанд њадафи мафкурасозии низоми чандфарњангї њифзи 

робитањои муносиби байнифарњангї аст, вале фишангњои мудириятии 

татбиќи он бар асари афзалиятдињии арзишњои неолибералї мушкилоти 

зиёдеро дар пай дошт, ки онро дар мисоли њаводиси охири бар асари риоят 

наёфтани тањаммулпазирї рух дода мушоњида намудем. Яъне љомеа бояд 

тањаммули умумиятњои мухталифи забонї ва фарњангиро дошта бошад, 

аммо њамзамон зарурати эљоди шароитро барои мутолиаю риояи гурӯҳҳои 

субэтникӣ (ақаллиятҳои қавмӣ) аз меъёру арзишњои фарњанги умумиро аз 

хотир фаромўш насозад. Зеро дар њар як кишвар гурўњњои гуногуни афрод 

 
1 Дар Амрико ёди Флойдро гиромӣ доштанд ва хоҳони ислоҳи шеваҳои кори пулис шуданд [Манбаи 

электронӣ]. –URL: https://www.ozodi.org/a/30654459.html (санаи муроҷиат: 10.11.2020) 
2  Ҳамон ҷо. 

https://www.ozodi.org/a/30654459.html
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дар доираи гурўњњо ва умумиятњо бо њамдигар бо сифатњои гуногун 

робитаю њамкорї доранд. Аз ин рў, вобаста ба њар кадоме аз онњо 

сифатњои хосу ба онњо мансуби зиндагиро мадди назар доранд. Омўзиши 

ин сифатњо, пеш аз њама, вазъи љомеа, хонаводаро ба эътибор  мегирад. 

Њар кадоме аз ин зинањои сохторёбии сифати зиндагї категорияњои ба худ 

хосро дорад. Масалан, агар мо ба сифати њаёти љомеа ишора кунем, пеш аз 

њама, бояд дар мадди назар дошта бошем, ки он дар сифати афроду 

шахсиятњо (саломатї, маълумот, љањонбинї), дар ањолї (таваллуд, марг, 

њаљми ќувваи корї), њаёти оилавї (ташкил, пойдорї), гурўњњо (гурўњњои 

риск) ифода меёбад. 

Мањз дар њамин раванди љомеасозї бо ибтикори Президенти 

Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бори нахуст дар таљрибаи 

давлатдории тољикон мо ба кӯшиши истифодаи зарфияти давлати миллї 

њамчун воситаи њувиятсози миллї рў ба рў гаштем. Амалияи мазкур њолат 

ва вусъати хотираи таърихии мардуми тољикро дар намоди давлати миллї 

ѓунљонид ва бо шарофати ин иќдом лањзањо, порчањо аз бойгонии таърихи 

бою рангини ин сарзамин дар муоширату муносибатњои гуногунљабњаи 

иљтимої њамчун навори зинда чарх мезанад. Лозим ба таъкид аст, ки дар 

амнияти љомеасозии Эмомалї Рањмон эњёи хотироти таърихии љомеа 

пайваста дар мењвари андешаи ба њам созиш додани анъаноти фарњангии 

ќавму халќиятњои гуногуни маскуни ин сарзамин давр мезанад1.  

Ин гуна фазои љомеасозї тадриљан заминаи асосиро барои 

ташаккули њувияти шањрвандии кулли сокинони мамлакат фароњам меорад 

ва онњо, новобаста аз мансубияти ќавмию этникї, худро њамчун 

«тољикистонї» мешиносанд ва дар симои давлати миллї кафили таъмини 

амнияту зиндагии шоистаи худро мебинанд. Ин тамоюлро яке аз тезисњои 

барои гўшу њуши мардум хушнавоз «Тољикистон – ватани тамоми 

сокинони ин сарзамин аст» маънии тоза мебахшад. Бинобар ин, дар љањони 

имрўза агар падидаи бисёрќавмї барои баъзе љомеањо манбаи ташвишу 

 
1 Ятимов, С. Паёми Пешвои миллат ва масъалањои рушди давлат [Матн] / С. Ятимов. – Душанбе: Ганљ, 
2019.  
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нигаронї дар таъмини суботу истиќлолият бошад, љомеаи Тољикистон бо 

такя ба таљрибаи андӯхтаи таърихї ин падидаро ба сифати омили тањкими 

суботу рушди худ ќабул дорад. Имрўз њар як сокини сарзамини мо дар 

симои давлати Тољикистон кафили таъмини њуќуќу озодињо, омили 

татбиќи манфиатњои њаётии худро мебинад. Зеро онњоро арзишњои 

эъломдоштаи сохти давлатдории имрўзаи Тољикистон дар ѓояи эъмори 

давлати њуќуќбунёду демократї атрофи худ гирд овардааст. Воќеан њам ин 

самараи татбиќи сиёсатест, ки аз кору пайкори созандаи сарвари 

давлатамон маншаъ мегирад ва ўро дар симои Пешвои миллат шоиста 

љилвагар месозад. Зеро њузури ў дар сањнаи сиёсї тавонист ин шароитро 

фароњам орад ва ѓояњои дар зењну ќалби мардум чархзанандаро ба воќеият 

табдил дињад.  

Натиљаи татбиќи чунин сиёсати миллї аст, ки мардуми Тољикистон 

имрўз фориѓ аз њар гуна таассуби динї, майли бартариљуйї аз рӯи аќидањо, 

мањал, лањља ва ѓайра наќши мењварї ва мушорикати фаъол дар њаёти 

љамъиятї доранд. Чунин таваљљуњ дар бозсозии њувияти миллї боиси 

рафъи натанњо табъизи ќавмї, инчунин паст кардани хушунат дар 

муносибатњои иљтимої гардид. Зеро, чуноне ќаблан гуфтем, фалсафаи 

пешгирифтаи љомеаи мо таърихан дар ташаккули њувияти миллї дар 

атрофи чунин арзишњое ба монанди «адолат» ва «додгустарї» давр мезад 

ва он имрўз низ мавриди эњё ва истифода ќарор дорад. Татбиќи чунин 

амалия, дар навбати худ, кафили ќавитар гардидани робита миёни 

нухбагони сиёсї ва мардум ба шумор меравад. Агар ба таърих њам назар 

андозем мебинем, аксари сарварони сиёсии ормонии мардуми тољик 

натанњо аз миёни мардуми оддї бархостаанд, балки дар тўли 

фаъолияташон пайваста кўшиш намудаанд ба мардум дар асоси риояи 

усули некию адолат роњбарї намоянд. Бинобар ин, чунин шахсиятњоро дар 

фалсафаи сиёсии мардуми мо шахсиятњои фаробашарї меномиданд. 

Чуноне Фирдавсии бузургвор мефармояд:  

Фаридуни фаррух фаришта набуд, 

Ба мушку ба анбир сиришта набуд, 
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Ба дод ва дињиш ёфт ин некўї, 

Ту доду дињиш кун, Фаридун туї. 

Яке аз масъалаи бањсноки ташаккули њувияти миллї ва барои 

гурўњњои гуногуни ќавмї љолиб сохтани он дар шароити муосир, ки мо 

новобаста аз мушкилоти он наметавонем аз баррасии он роњи гурез љўем, 

маќому сатњи афзалиятдињии арзишњои динї дар таркиби њувияти миллї 

мебошад. То кадом андоза ба воќеият муносибу амалгароёна будани посух 

ба ин масъала, минбаъд метавонад таъсироти муайяни мусбат ё манфї ба 

рафтори аъзоёни љомеа дошта бошад ва мо њам, бо дарназардошти ин 

масъала кўшиш менамоем андешаи худро санљида баён намоем. Баъзе аз 

назарњо дар шуури муќаррарї вуљуд дорад, ки арзишњои эътиќодии 

мазњабии њанафии аксариятро дар баробари мансубияти миллї ва њувияти 

миллї ќарор медињанд, ки онро барои љомеаи дунявию бисёрќавмии мо 

муносиб намедонанд. Онњо бидуни дарки дигаргунињои таърихии љањони 

муосир бо далели он ки дар гузашта дин бахши муњимми њувияти мардуми 

моро ташкил медод, тарафдори идомаи ин амал дар шароити њозир 

мебошанд, вале онњо зиддиятњоеро, ки дар ин замина рух медињанд ва 

боиси зуњури њаракату фирќањои бешумор мешуданд, аз назар дур 

месозанд.  

Бо зуњури давлатњои миллї мансубияти динї ба яке аз дараљањои 

њувияти иљтимоии шахс табдил ёфт, вале он наметавонад наќши 

ивазкунандаи яке аз унсурњои таркибии њувияти миллиро дошта бошад. 

Дар дохили як сарзамини миллї њамзамон адёни гуногун вуљуд доранд ва 

дар таркиби њувияти миллї афзалият ба яке аз адён боиси нодида 

гирифтани манфиати пайравони адёни дигар мешавад ва вањдати миллии 

кишварро халалдор месозад. 

Барои исботи дараљаи њузури муътадили арзишњои њувиятсози миллї 

дар таљрибаи њаёти иљтимоии мардуми тољик мо дар ин боб ба баъзе аз 

далелњои собиќаи таърихии он мурољиат намудем. Дар ин љо авомили 

созандаи њувияти миллиро дар вобастагї ба масоили мубрами рушди 

љомеањои миллї дар муњити равандњои љањонишавї ба мадди назар 
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гирифта, ќудрати посухгўии онро ба даъватњои олами муосир баррасї 

намудаем. Аз ин нуќтаи назар ба таври куллї бояд ба ин амр таваљљуњ 

дошт, ки аносири таърихии созмондињандаи њувияти миллии тољик он 

авомиле њастанд, ки љанбаи пойдор дошта, тўли чандин њазорсолањо 

наќши асосї дар њаёти иљтимоию сиёсии он бозї карда, бархе аз онњо дар 

ин муддат дигаргун шуда, имрўз мутобиќ ба талаботи замон зарфияти бо 

шаклњои љадид љилвагар шуданро пайдо намудаанд. Њамин тавр, дар 

заминаи тањќиќи масъалаи мазкур мо ба чунин натиља расидем, ки љузъњои 

таркибии баррасишудаи њувияти мардуми тољик дар заминаи 

таъсиргузории онњо ба њамзистии мусолињатомезашон бо ќавмњои 

гуногуни њамљавори худ хеле мубрам ва замонманд барои даврони њозираи 

инкишофи љомеа ба назар мерасанд. Яъне љузъњои таркибии баррасишудаи 

њувияти мардуми тољик аз пўёии динамикї бархурдор буда, шохисњои 

муњимми њамзистии мардумони гуногун дар њудуди давлати миллии 

муосир мебошанд. Аммо барои рўзманд сохтану мавриди истифодаи зењнї 

ќарор додани ин љузъњо илми љомеашиносии моро лозим аст, ки ба ин 

таркибот бозтаърифњои бозсозишуда мутобиќ ба талаботи рушди имрўзаи 

давлати миллї дода тавонад. Барои ин мутолиаи даќиќтару њамаљонибаи 

мероси фалсафаи иљтимоию сиёсии мардуми мо ва андешањои тўли 

садсолањо пайгирикунандаи ў лозим аст. Њамчунин аз бардоштњои 

нодурусту сатњї дар ин маврид канорагирї кардан муњим аст. Бисёре аз 

нобасомонию мушкилоти рушди љомеаи мо њам дар гузаштаи начандон 

дур аз он сарчашма мегирифтанд, ки љузъњои таркибии њувияти мардум бо 

вижагињои табии сарзаминаш, таърихаш, эътиќодмандии устуравияш ва 

ѓайра аз мадди назар канор мемонданд. 

Њамин тавр, аз тањлили мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 

ки аввалан дар таркиби њувияти мардуми тољик дар тўли таърих тамоюли 

мусбати аќидатї оид ба њамзистии мусолињатомез бо мардумони дигар 

инкишоф ёфта буд. Мављудияти арзишњо минбаъд барои зуњури амалњои 

муштараки иљтимої ва ташаккули тамаддунњои пешрафта гардидааст, ки 

дар саромади онњо наќши тољикон бузург аст. Сониян, имрўз давлати 
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Тољикистон барои ташаккули муносибатњои бунёдии љамъиятї ба 

арзишњои ба њамзистии мусолињатомезу амалњои муштарак њидояткунанда 

дар таркиби њувияти миллии тољикон такя намуда, фазои сулњомезро дар 

мамлакат барпо намудааст. Ин амалия батадриљ мардумро дар атрофи 

бунёди давлати миллї муттањид намуда, барои инкишофи босуботи он 

сањм мегузорад. Ахиран, мављудияти заминањои арзишї барои таъмини 

њамзистии мусолињатомези субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) дар љомеањои дар 

њоли таѓйир ќарордошта, заминањои рушди иљтимоию фарњангиро ба 

вуљуд овардааст. 

 

1.4.  Масъалаи таносуби њувиятњои миллї ва хурдќавмї дар фазои 

бисёрфарњангии љомеањои муосири дар ҳоли тағйирёбӣ 

Мафњуми «ҳувияти субэтникӣ» (ақаллияти қавмӣ) яке аз масъалаи 

баҳсангез дар илми љомеашиносї ва њаёти иљтимоии бисёр кишварњо ба 

шумор меравад. Иддае аз соҳибназарон дар нашриёти дохил ва хориҷ дар 

ҳалли ин мавзуъ иќдом мекунанд. Дар истилоҳи умумӣ он чї муҷиби 

шиносоии шахс, қавм ё миллате шавад ҳувияти он меномем1. Аммо ба 

унвони мафњуми улуми иљтимої «ҳувият» вобаста ба замону шароити 

сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ дигаргун мешавад ва дар воқеъ вазифаҳои 

гуногун дорад. Дар ин радиф «ќавмият» ва «хурдќавмият» мафҳумњои 

улуми иљтимої мебошанд, ки ишора ба ҳамбастагии гурӯҳ ва ё воҳидҳои 

нисбатан пойдор аз ташаккули ҷавомеи башарӣ менамоянд. Яъне, њувияти 

хурдќавмї ҳамчун фосилае миёни умумияти миллӣ (бо ҳамбастагии 

иқтисодӣ–сиёсию шаҳрвандӣ–ҳуқуқӣ) қарор мегирад ва он бештар ба 

њамбастагии алоќаманд ба њудуди муайяну фарҳанг (дин, забону одоб ва 

русум) асос меёбад, ки дар тӯли замон ба вуҷуд омада ва таҳаввул ёфтааст2.  

Агар аз ин дидгоњ ба њаёти љамъиятии Тољикистон назар андозем, 

пас, лозим ба ёдоварист, ки дар њар кишвар гурўњњои гуногуни афрод дар 

 
1 Гидденс,  Э. Устроение общества: Очерк теории структурации [Текст ] / Э. Гидденс. – М.: Академический 
проект, 2003. – 528 с. 
2 Бромлей,  Ю.В. Очерки теории этноса [Текст] / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, 1983. – 418 с. 
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доираи умумиятњо бо њамдигар ба хотири таъмини манфиаташон бо 

сифатњои мухталиф робитаю њамкориро ба роњ мемонанд. Аз ин рў, 

вобаста ба њар кадоме аз ин сифатњои хоси ба онњо мансуб, тавъам сатњи 

муайяни зиндагию вазифаадокунии иљтимої дар љомеа мушоњида 

мешавад. Омўзиши ин сифатњо, пеш аз њама, шеваи фаъолияти мењнатии 

онњоро мадди назар ќарор дода, дар ин замина ташаккулёбии дидгоњу 

арзишњои танзимкунандаи рафтори онњоро ба миён мегузорад. Ҳар кадоме 

аз зинањои сохторёбии сифати зиндагии инсон дар љомеа категорияњои ба 

худ хосро дорад, ки дар ќатори онњо тамоюли њувиятљўйї маќоми 

махсусро касб мекунад ва онро афрод барои дар маърази диду бањодињии 

дигарон гузоштани маќоми худ истифода мебарад. Њар ќадар зинањои 

сохторёбии сифати зиндагии инсон сердараља бошад, њамон ќадар зинањои 

њувияткасбкунии ў низ гуногунсатњ љилвагар мегардад. Масалан, агар мо 

ба сифати њаёти љомеа ишора кунем, пеш аз њама, бояд дар мадди назар 

дошта бошем, ки он дар сифати афроду шахсиятњо (маълумотнокї, 

љањонбинї, шуѓл ва ѓайра), дар робитаю њамкорињои гурўњї (оила, 

ташкилот ва ѓайра) ифода меёбад ва њар кадоме аз онњо дар сохторёбии 

њуввияти онњо наќш мегузорад. Хусусан бо дарназардошти гуногуншаклии 

моликият солњои охир таваљљуњ ба сохторёбии њувиятї аз нигоњи 

даромадњо меафзояд, зеро он ба манбаи муњимми зиндагии бештари ањолї 

табдил ёфтааст. Дар таркиби сохторёбии њувияти аъзои љомеа наќши 

сифати зерсохтори иљтимої, ки њадафи он аз ташкили тањсил, мубодила ва 

истеъмоли мањсулоти истењсолшуда иборат аст, меафзояд. Дар ин љо 

гуногунрангии тамоюли њувиятљўйии афродро натанњо истеъмоли њаљми 

мањсулоту маълумоти пешкашшаванда, балки сифати онњо низ муайян 

месозанд. 

Андешаронињои фавќуззикр гувоњи онанд, ки тамоюли ташаккули 

њувият дар љомеањои муосир њарчи бештар хусусияти гуногунсатња касб 

мекунад ва тањќиќу маънидоди онњо танњо дар заминаи умумиятдињии 

мантиќї муяссар намегардад, балки дар ин љо арзишмандии 

умумиятдињињои индуктивї низ равшан мушоњида мешавад. Чун аз назари 
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аксари муњаќќиќони мо масъалаи тамоюли њувияткасбкунии афрод танњо 

дар доираи додањои зењнї мањдуд мегардад ва аз ин рў, наќши рўзмарраи 

муњити иљтимої ба ин раванд аз мадди назар дур мемонад1. Дар ин маврид 

гўё њувияти афрод, бидуни њељ таъсир аз муњити иљтимої, тарзи 

истењсолот, шеваи истеъмол ва ѓайра сурат мегирад, ки инро илми муосири 

иљтимої ѓалат мешуморад.  

Мутаассифона, камбудии назариявии дар њоли њозир мавҷуд дар 

омўзиши масъалаи мазкур боиси он мешавад, ки бештари ин бањсњо дар 

мавриди гуногунсатњии њувиятљўйињои ќавмию хурдќавмї низ ба майдони 

ибрози бартариљӯйии ќавмї мубаддал шуда, асли мавзуъ норавшан боќї 

мемонад. Мушкилї дар баъзе маврид аз он иборат аст, ки таркиби њувияти 

инсон аз анвои гуногуни ҳувиятҳои фардӣ, иҷтимоию инсонӣ сар карда то 

ҳувияти этникӣ (қавмӣ), динӣ, забонӣ ва ҳувияти миллї иборат буда, доман 

пањн мекунад. Бинобар ин, чун мавзуи мо ба масъалаи гуногунсатњияти 

њувиятњои ќавмї бахшида шудааст, дар ин љо таваљљуњ ба масъалаи 

шаклњои њувияти иљтимоиро зарур мењисобем.  

Андешањои фавќуззикр имконият медињанд, ки мо ба таври куллӣ аз 

се навъи ҳувият ба қарори зер ном барем: ҳувияти фардӣ, ҳувияти иҷтимоӣ, 

ҳувияти инсонӣ. Дар ин љо мо, пеш аз њама, таркиббандии њувияти 

фардиро зарур мешуморем ва зикр менамоем, ки эҳсоси фардият назири 

эҳсоси ҷинсият (мард ва зан будан) ду ҷанба дорад: аввалан љанбаи эҳсоси 

ғаризии фарќ кардан аз дигарон, ки аз он ба унвони «ҳувияти фардӣ» дар 

ин тањќиќот ном бурда шуда, зуњури он дар инсону ҳайвон муштарак аст. 

Дар воқеъ, ин дар ҳар инсон мањсули натиҷаи инъикоси зеҳнӣ, мантиқӣ ва 

ҳиссӣ аз як сӯ ва доштани эҳсосу ғаризаи фарќгузорї ба вуҷуди худ аз сӯи 

дигар аст. Албатта,  ашё ва падидаҳо низ мутобиқи ҳамон айнияти арастуӣ 

амал мекунанд. Тарафи дигари ҳувияти фардиро ҳувияти ҷинсӣ ва эҳсоси 

ғаризӣ (мард ё зан будан) ташкил медиҳад, ки назири эҳсоси фардияти 

 
1 Джононов, С. Проблемы формирования национального самосознания в условиях государственного 
строительства Таджикистана [Текст] / С. Джононов. – Душанбе: Ирфон, 2009; Шозимов, П.Д. 
Идентичность и государственное строительство в Таджикистане [Текст] / П.Д. Шозимов.– Душанбе: 
Ирфон, 2013. 
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ғаризӣ, бори иҷтимоӣ надорад. Дарку фаҳми мо аз ин ду ҷанбаи мустақим ё 

ба истилоҳи фалсафа ҳузурӣ аст, на касбӣ ва ҳусулӣ. Яъне мустақиму 

биловоситаи ҳам ба фардияти хеш огоҳии вуҷудӣ (ва на кайфӣ) дорем ва 

ҳам ба ҷинсияти худ воқифем ва худро аз дигарон ва ҷинси мувофиқу 

мухолифи худ бозмешиносем. 

Дигар, њувияти фардӣ ҷанбаи дигаре низ дорад, ки бори иҷтимоӣ 

дошта ва бо ибораи дақиқ натиҷаи робитањои иҷтимоӣ аст. Ин ҳувияти 

фардӣ ҳамвора бо ҳушмандӣ ҳамроҳ буда, ба дараҷаи рушди иҷтимоӣ 

вобаста аст. Ҷињати фарќи ҳувияти фардӣ аз ин ҳувият, ки мо онро ба 

унвони «ҳувияти шахсӣ» мушаххас карда, аз ҳувияти фардӣ ҷудо кардаем, 

ин аст ки ин ҳувият нозир ба эҳсоси такомулпазир ва худогоҳонаи фард аз 

шахсияти мустақили хеш маншаъ гирифта, мањсули маърифати афрод ба 

ҳуқуқи фардии худ дар баробари ҷомеа, афроди дигар ва муҳити перомуни 

хеш аст. Ташаккули ин сатњи ҳувият ҳамвора ҳамроҳ бо камранг шудан ва 

ё тадриљан аз миён рафтани хусусияти тӯдаии инсонҳо аст, ки танҳо дар 

заминаи рушди муносиботи сармоядории саноатӣ зуҳур мекунад ва 

афродро аз вобастагии зичи ќавмї рањої мебахшад. Ба вуҷуд омадан ва 

рушду такомили ин ҷанбаи навзуҳури инсонҳо дар миқёси иҷтимоӣ, аз як 

сӯ, ба поя ва асоси ташаккули мардумсолории ҷомеаи модернро замина 

мегузорад ва аз сӯи дигар, табақоти мухталифулманофеъ ва 

мушатаракулмасоили ҷомеаро ба робитаю њамкории зич маљбур мекунад1. 

Ҳамин тавр, њар фард ба унвони узве аз як иҷтимоъ ё ҷомеа, дорои 

якчанд сатњи ҳувияти иҷтимоӣ аст, ки гоҳ баъзе аз онҳо бо ҳам як 

мешаванд, ё ин ки баъзан аз худ «аз торикии ҳазорсолаҳо» дар шароити 

барои худ муносиб хабар медињанд. Дар ин миён њувияти нажодӣ, таборї ё 

ин ки ќавмї бояд бештар мавриди таваљљуњ ќарор гирад, ки он зимни аз 

худ хабар доданаш, дар баъзе мавридњо мусбат ва дар баъзе мавридњо 

манфї љилвагар мегардад. 

 
1 Геллнер, Э. Нация и национализм [Текст] / Э. Геллнер. – М.:Прогресс, 1991.  
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То замоне ки тўдаи одамон њаёти муќимиро ба худ нагирифтааст, дар 

байни онњо ҳувияти табории шахс, бо вуҷуди дар муњити рустонишинӣ ва 

шаҳрнишинӣ зиндагї кардан, њамоно маҳфуз мемонад ва ҳамбастагии 

хонаводаи бузурги авлодї ба бақои худ идома медиҳад. Мо дар мавриди 

баъзе аз хурдќавмњои Тољикистон шоҳиди ин падида њастем ва онро 

муњаќќиќи тољик Идиев Х.У. дар яке аз асарњои худ ба тафсил дарљ 

намудааст1.  

Мардумоне аз доираи вобастагии њувияти авлодї берун омада, 

эњсоси ҳувияти қавмияшон, ки марбут ба мансубияти сарзамини хос, 

муњити фарҳангӣ, ягонагии мазњабию забонӣ аст, ташаккул меёбад. Дар 

даврони қабл аз «сармоядории саноатӣ» ин ҳувият вусъати зиёд дошт ва 

он, чуноне ќаблан ишора шуд, ҳанӯз бо ҳувияти миллӣ ағлаб иштибоҳ 

мешавад. Ҳамон иштибоҳе, ки фарҳанги қавмї ва суннатиро бо фарҳанги 

миллӣ ношӣ аз равобити иқтисодию сиёсию ҳуқуқии сармоядории саноатӣ 

аз ҳам људо намекунад. 

Фарҳанги миллї бахше аз фарҳанги навини ҷавомеъ аст, ки дар 

робита бо озодию баробарӣ ва фардияти шаҳрвандону ҳуқуқи инсонии 

онон, дар ҷомеаи миллӣ ба вуҷуд омада такомул меёбад. Аз ин назар дар 

кишвари соњибистиќлоламон бар хилофи қазовати умумӣ ва роиҷ, рушди 

фарҳанги миллиямон бархилофи фарҳанги суннатиямон чандон ҳам 

чашмгир нест ва акнун доираи васеъро фаро гирифта истодааст.  

Лозим ба ёдоварист, ки њувияти забонї њам мањз дар заминаи 

њувиятњои зикршуда ташаккул меёбад. Бо ҷудоии ҳувияти сатњњои аввалия 

ҳувияти забонӣ ба тадриҷ вобастагии худро ба ҳувияти қавмӣ – таборӣ аз 

даст дода, ташаккули комили он бо мурури ба вуҷуд омадани забони адабӣ 

ҳамроҳ аст. Бад ин гуна, бо фаромӯшӣ ё заифтар шудани ҳувияти 

хешутаборӣ ва ҳувияти қавмӣ, яъне «қавмият» худро дар «сарзамин» ва то 

ҳадде дар забон баён мекунад. Забони модарӣ нахустин ҳувияти касбшуда 

ва амиќтарин ҷанбаи ҳувияти иҷтимоии афрод аст, ки бо шири модар 
 

1 Идиев, Х.У. Традиция и новация в контексте общественных изменений в Таджикистане [Текст] / Х.У. 
Идиев. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 120 с.  
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омада ва бо ҷон бадар меравад. Пас аз он ҳувияти табақотӣ ва баъд 

ҳувияти миллӣ ва билохира ҳувияти инсонӣ фаро расида ва ба худогоҳӣ 

мерасанд.  

Ҳувияти табаќотї дар афрод, вобаста ба ишѓоли маќомњои иљтимої 

дар љомеа, зимни таќсимоти иљтимоии мењнат ташаккул меёбад. 

Мавқеияти афрод дар робита бо назорат кардан ё назорат шудан ба 

василаи сармояи молӣ ва воситањои истењсолот, вазъи табақотии онҳоро 

дар ҷомеа мушаххас мекунад. Кӯдак баъд аз ёдгирии забон ва одобу русуми 

фарҳангӣ ва арзишҳои динӣ ба қудрати моддии хонаводааш ошно 

мешавад. Мавқеияти табақотӣ бахше аз ҳувияти иҷтимоии мардумони як 

ҷомеа аст. Чуноне ки дар ҷавомеи моқабли сармоядорӣ, системаи кастањо ё 

силсилаи маротиби навъи дигари иҷтимоӣ вуҷуд дошт ва алњол дар баъзе 

љомеањои суннатї вуљуд дорад1. Зуҳури табақањои синфї натиҷаи љойгоњи 

гуногунро ишѓол намудани афрод дар пешнињоди кору мањораташон ба 

муассисоти мухталифи хољагидорї ва аз ҳам пошидани кори ҷамъии 

хонаводагӣ ва ѓайриҳирфайии моқабли сармоядорист. Њамин тавр, афрод 

ҷанбаи издињомию тӯдаии (қавмӣ)-и  худро тарк карда, ба сурати инфиродӣ 

бо ҳувияти шахсӣ ва фардии худогоҳонаи хеш табақоти иҷтимоиро дар 

ҷомеањои миллӣ ва сармоядории саноатӣ ташкил медиҳанд.  

Пас аз гузаштан аз ин дараљањои њувияткобї афрод ба зинаи дарки 

њувияти миллї мерасад. Бинобар ин, дар љањони муосир ин зинаи њувият 

олитарин дараљаи ҳувияти иҷтимоии афродро дар ҷомеаи саноатӣ ва 

мустақилу соњибихтиёр ташкил медиҳад, ки боиси ҳамбастагии афроди 

озод ва баробар дар муқобили қонун ба сурати табақот ва гурӯҳҳои инсонӣ 

бар мабнои манфиатњои иқтисодӣ, сиёсӣ, низомӣ ва амниятӣ мегардад. 

Бинобар ин, вуҷуди фардияти худогоҳ, озоду мустақили афроди як миллат 

поя ва иллати асосии ба вуҷуд омадани ҳувияти миллӣ аст. Ҳар ҳувияти 

миллӣ муттако бар манофеи фавқуззикр, худ мавҷуди фарҳанги миллӣ аст 

 
1 Мердок,  Дж.П. Социальная структура [Текст] / Дж.П. Мердок. – М.: ОГИ, 2003.  
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ва фарҳанги миллї натиҷаи тамаддуни саноатӣ ва сармоядорӣ ва 

тафаккури андешамандон аст.  

Аз ин рў, метавон гуфт, ки таркиби њувияти иљтимоии инсон иборат 

аз сатњњои гуногун аст ва истифодаи мафњуми чандсатњии њувият 

метавонад барои дарки ин масъала кумак намояд1. Зеро њар як фард дар 

худ маљмуи анъанаву арзишњое дорад, ки аз мероси фарњангию муњити 

хоси њаёти иљтимоии ў сарчашма мегиранд.  

Дар заминаи халалдор насохтани хусусияти чандсатњии њувиятњо ба 

даст овардани таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа, 

новобаста аз танаввўъи арзишию вобастагињои иљтимоию сиёсї, яке аз 

шартњои зуњуру мављудияти давлатњои миллї ба шумор меравад. Яке аз 

сабабњои амали фаъолонаи давлатњои миллї дар ин самт аз њамин шартњои 

зикршуда бармеояд ва дар њар марњалаи рушди таърихї онњо кўшиш 

менамоянд, ки мутобиќ ба талаботу манфиатњои навзуњур диду шеваи 

бархурдашонро бо ин масъала низ таѓйиру такмил дињанд. То чї андоза 

онњо дар татбиќи ин њадафњо муваффаќ мешаванд, пеш аз њама, аз маљмуи 

восита ва фишангњои ба кор мегирифтаашон бештар вобастагї дорад. 

Мањз дар њамин муносибат равиши бархурди давлатњои миллї ба масъалаи 

таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа аз њамдигар фарќ 

мекунад ва ин зарурати тањќиќи ин мавзуъро пайваста мубрам месозад. 

Яъне наќшаи ќолабии барои њамаи давру замон умумї ва муносиб дарёфти 

њалли таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа вуљуд надорад ва 

он мунтазам дар заминаи тањлилу омўзишњо мукаммалу муносибтар амалї 

мешавад.  

Дар тањќиќоти худ мо намунаи роњи дарёфти њалли таъмини 

њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеаро дар заминаи ташаккули 

њувият ва татбиќи амали муштараки иљтимоию фарњангї мавриди баррасї 

ќарор додем. Зеро дар солњои охир ва хусусан пас аз зуњури бемории 

њамагири коронавирусу паёмадњои иљтимоию сиёсии он мартабаи ин ду 

 
1 Урмина,  И.А. Многомерная идентичность человека в современной организации [Текст] / И.А. Урмина. 
// Вопросы социальной теории. Т.VI. – М., 2012. 
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омили интихобнамудаи мо барои тањќиќ дар њаёти љомеањои муосир хеле 

мубрам гардид ва мамлакати мо истисно нест1. Чунки таърихи имрўзаи 

кишварамон чун мањсули таъмини иштироки умумї ва њамзистии 

мусолињатомези кулли сокинони он аст, бинобар ин, мусоидат ба идомаи 

ин сармояи иљтимої муњим аст. Аз ин рў, мо бо маќсади афзоиши 

таъсиргузории онњо ба њаёти љамъиятї аз нигоњи муосир тањќиќ намудем.  

Натиљањои тањќиќот гувоњї медињанд, ки назарияњои гуногун дар 

мавриди тафовути таркиби љузъњои ташкилдињандаи њувияти умумиятњои 

ќавмию миллї, пеш аз њама, ба он ишорат мекунанд, ки њувияти ќавмї ба 

худшиносии ќавм ё нажодї такя мекунад. Вале њувияти миллї фаротар аз 

хусусиятњои нажодї ќарор дошта, дар њудуди эътирофшудаи сиёсї ба 

татбиќи манфиатњои иќтисодию сиёсї, њуқуќию амниятї ва ѓайра 

нигаронида шудааст. Нињоди асосии пуштибони ин манфиатњо давлат аст 

ва бинобар ин, онро рукни асосии њувияти миллї меноманд2. Умумиятњои 

ќавмию мардумоне, ки ќодир ба ташкили давлат нашудаанд, наметавонанд 

дар олами имрўзаи сиёсат ба сифати миллат шинохта шаванд ва дорои 

њувияти миллї бошанд.  

Њувияти ќавмї, чуноне ќаблан зикр кардем, ба аломатњои њудудию 

фарњангї вобаста буда, бидуни воњиди сиёсии муштарак вуљуд дорад ва он 

ташаккул меёбад. Мардумоне, ки аз доираи вобастагии њувияти авлодї 

берун меоянд, эњсоси ҳувияти қавмияшон марбут ба мансубияти сарзаминӣ, 

муњити фарҳангӣ, ягонагии мазњабию забонӣ ташаккул меёбад. Дар 

даврони қабл аз «сармоядории саноатӣ» ин ҳувият вусъати зиёд дошт ва 

он, чуноне ќаблан ишора шуд, ҳанӯз бо ҳувияти миллӣ ағлаб иштибоҳ 

мешавад. Ҳамон иштибоҳе, ки фарҳанги қавмї ва суннатиро бо фарҳанги 

миллӣ ношӣ аз равобити иқтисодию сиёсї ва ҳуқуқии сармоядории саноатӣ 

аз ҳам људо намекунад.  

Мањз њузури муътадили њувияти миллие, ки шаклњои ибтидоии 

зуњури њувияти дар љомеа љойдошта, аз љумла њувияти ќавмиро фаро 
 

1 Усмонзода, Х.У. Социальные системы и общественное сознание перед новыми вызовами современности 
[Электронный ресурс] URL: - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593265980 (дата обращения 27.06. 2020 ) 
2 Геллнер,  Э. Нация и национализм [Текст] / Э. Геллнер. – М.: Прогресс, 1991. 
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мегирад, муттањидии иљтимоии одамонро ба вуљуд меорад. Ин масъаларо 

дар тањлилњои фалсафаи иљтимоии муосир тањти мафњуми таљрибаи 

амалњои муштараки иљтимої бештар баррасї намудаанд. Маълум аст, ки 

амалҳои муштарак дар тамоми ҷамъиятҳо дар давраҳои гуногуни рушди 

онҳо баробару якхела нестанд, баръакс, таҳаррук ва вижагиҳои онҳо аз 

шароиту талаботи мушаххаси он ҷамъиятҳое, ки дар онҳо рӯй медиҳанд, 

вобастаанд. Чунки худи нигоњдории ҳаёти иҷтимоӣ ҳамеша бо бароҳмонии 

шаклҳои самараноки амали муштарак байни воҳидҳои таркибии ҷамъияти 

муайян асос меёбад. Агар ба таърихи ташаккули ҷамъияти инсонӣ назар 

афканем, пас мебинем, ки ҳудудҳои фазои иҷтимоии амалҳои муштарак дар 

шароити мусоид малакаҳои ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ ва рушди бевоситаи 

фарњангро ҳамеша такмил медоданд. Аз ин сабаб майлу рағбати 

бароҳмонии амалҳои муштараки этникї-фарњангӣ, ҳам дар дохили 

низомҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва ҳам бо нигаронӣ ба азхудкунии 

дастовардҳои ҷомеаҳои дигар ҳамеша, аз он љумла дар замони муосир, 

меафзояд.  

Барои исботи дараљаи њузури муътадили арзишњои њувиятсози миллї 

дар таљрибаи њаёти иљтимоии мардуми тољик мо дар рисола ба баъзе аз 

фактњои собиќаи таърихии он мурољиат намудем. Дар ин љо авомили 

созандаи њувияти миллиро дар вобастагї ба масоили мубрами рушди 

љомеањои миллї дар муњити равандњои љањонишавї мадди назар гирифта, 

ќудрати посухгўии онро ба даъватњои олами муосир баррасї намудаем. Аз 

ин нуќтаи назар, ба таври куллї бояд ба ин амр таваљљуњ дошт, ки аносири 

таърихии созмондињандаи њувияти миллии тољик он авомиле њастанд, ки 

љанбаи пойдор дошта, тўли чандин њазорсолањо дар њаёти иљтимоию 

сиёсии он наќши асосї бозї карда, бархе аз онњо дар ин муддат дигаргун 

шуда, имрўз мутобиќ ба талаботи замон зарфияти бо шаклњои љадид 

љилвагар шуданро пайдо намудаанд.  

Дар марњалаи имрўзаи рушди љомеа моро зарур аст, ки мањз бо такя 

аз чунин маънипардозињо њисси ватанпарастии тамоми сокинони ин 

сарзамини бињиштосоро ба дараљањои баландтар бардорем ва консепсияи 
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мафкуравии миллиро дар њамин асос ташаккул дињем. Зеро ѓояи миллї ин 

худшиносии миллии љамъбастшудаи муназзам мебошад. Ѓояи миллї 

маънои њастию мављудияти ин ё он халќ, этнос ё миллатро муайян 

менамояд. Ѓояи миллї ба як ќатор суолњо, ки халќ ё миллат муаррифї 

мешавад, яъне онро сифат мекунад, бояд љавоб дода тавонад, рисолати 

таърихии он ва маънои мављудияташ буда метавонад. Тарњрезии 

идеологияи ба унсурњои ватанпарастонаи њувияти миллї асосёфта 

имконият фароњам меорад, ки рукнњои муњимми эъмори давлати 

соњибистиќлолу демократї ва њуќуќбунёду дунявї заминаи амиќи 

аќидатию назариявї пайдо намоянд ва ба як љузъи муњимми љањонбинии 

сокинони кишварамон табдил ёфта, заминаро барои ташаккули асосњои 

арзишии идоракунии љомеа, низоми шарњу тавсифи њадафњои фаъолияти 

љамъиятии мардумро муњайё созад.  

Чунин мавқеъгирињо натанњо баёнкунандаи њисси сиёсию иљтимоии 

мардум, балки навъе арзиши ахлоќї пайдо кардани љузъњои 

ташкилдињандаи њувияти миллї мебошанд. Њар ќадар доманаи чунин 

љузъњои ташкилдињандаи њувияти миллї густурдатар бошад, њамон ќадар 

суботи љамъиятї ва њисси њамдигарро эњтиром намудани ќавмњои гуногуни 

дар Тољикистон зиндагикунанда пояндатар боќї мемонад. Баъзе аз 

ишорањои рамзиро оид ба мартабаи ин масъала дар мероси сиёсии 

мардуми тољик, махсусан ваќте ки сухан дар бораи осори ниёгонамон оид 

ба гиромидошти суннатњои давлатдорию эъмори ормоншањрњо меравад, 

дар асоси такя ба равиши њерменевтикї мушоњида намудан мумкин аст, ки 

мо дар ин љо каме ба тањлили он таваљљуњ намуданро зарур мешуморем. 

Њузури унсури давлат дар таркиби љузъњои њувиятсози тољикон аз он 

иборат аст, ки мардум, пеш аз њама, давлатро њамчун омили таъмини 

тадовуми таърихии худ медонистанд.  

Њамин тавр, дар заминаи тањќиќи масъалаи мазкур мо ба чунин 

натиља расидем, ки љузъњои таркибии баррасишудаи њувияти мардуми 

тољик дар заминаи таъсиргузории онњо ба њамзистии мусолињатомезашон 

бо ќавмњои гуногуни њамљавор хеле мубрам ва замонавї барои даврони 
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њозираи инкишофи љомеа ба назар мерасанд. Яъне љузъњои таркибии 

баррасишудаи њувияти мардуми тољик аз пўёии динамикї бархурдор буда, 

шохисњои (индикатор)-и муњимми њамзистии мардумони гуногун дар 

њудуди давлати миллии муосир мебошанд. Аммо барои ба руњи замон 

мутобиќ сохтану мавриди истифодаи зењнї ќарор додани ин љузъњо илми 

љомеашиносии моро лозим аст, ки ба ин таркибот бозтаърифњои 

бозсозишуда мутобиќ ба талаботи рушди давлати имрўзаи давлати миллї 

дода тавонад. Барои ин мутолиаи даќиќтару њамаљонибаи мероси 

фалсафаи иљтимоию сиёсии мардуми мо ва андешањои тўли садсолањо 

пайгирикунандаи ў лозим аст. Њамчунин аз бардоштњои нодурусту сатњї 

дар ин маврид канорагирї кардан муњим аст. Бисёре аз нобасомонию 

мушкилоти рушди љомеаи мо њам дар гузаштаи начандон дур аз он 

сарчашма мегирифтанд, ки љузъњои таркибии њувияти мардум бо 

вижагињои табиии сарзаминаш, таърихаш, эътиќодмандии устуравияш ва 

ѓайра аз мадди назар канор мемонданд.  

Масъалаи дигаре, ки ба он таваљљуњи бештар зарур аст, таъмини 

адолати иљтимої бо роњи аз байн бурдани нобаробарињои иљтимої аст. Ин 

мушкилот аз њама бештар ба кишварњои дар њоли рушд ќарордошта, 

таъсиргузор аст. Чун Љумњурии Тољикистон ба ќатори ин кишварњо дохил 

мешавад, бинобар ин, тањќиќи бештари ин масъала зарур аст. Аз нигоњи 

иљтимої, дараљаи нобаробарињои иљтимоиро мањсули нобаробарии 

мунтазаме медонанд, ки дар он мардум мувофиқи наќшњо ва фаъолиятњои 

иљтимоиашон ба сурати фарохдаст ва фурўдаст ба сањнаи њаёти љамъиятї 

ворид мешаванд. Масалан, Огборн менависад, ки ин равандест ногузир ва 

тибќи он афрод ва гурўњњо дар силсилаи маротиби пойгоње камобеш 

пурдавом рутбабандї мешавад. Тарафдорони назарияи ќишрбандии 

иљтимої ба ду аломати он таваљљуњи хос зоњир мекунанд – нахуст 

гурезнопазирии нобаробарї ва силсилаи маротиби иљтимої дар њар љомеа, 

мустаќил аз зерсохти иљтимоии он. Дуюм, пойдории табаќабандии итимої 

дар кулли марњалањои инкишофи љомеа. П. Сорокин низоми нобаробарии 

иљтимої ва силсилаи маротиби иљтимоиро «феодализми иљтимої» номида 
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буд. Ба аќидаи вай, тамоми инќилобњое, ки дар таърих рӯй додааст фаќат 

баъзе тафовутњои иљтимоиро кам карда, шаклњои ќишрбандиро таѓйир 

додаанд, вале натавонистаанд худи ќишрбандию нобаробарињои 

иљтимоиро аз байн баранд: «Њар гурўњи иљтимоии созмонёфта њамвора як 

њайати иљтимоии ќишрбандишуда аст. То кунун њељ гурўњи пойдоре, ки 

якдаст ва њама аъзои он баробар бошанд, вуљуд надошта аст. Љомеаи 

беќишре, ки баробарии воќеї миёни аъзоёни он вуљуд дошта бошад, 

афсонае аст, ки њаргиз дар таърихи башар тањќиќ наёфтааст»1.  

Бояд ќайд намуд, ки ба тањќиќи масъалањои умдаи њаёти имрўзаи 

љамъиятї дар кишварамон, инчунин, масъалаи нињоданашавии унсурњои 

ба дарёфти роњњои њалли таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни 

љомеа дар заминаи ташаккули њувият ва татбиќи амали муштараки 

иљтимоию фарњангї мусоидаткунанда бояд ањамияти асосї дода шавад. 

Натиљањои зимни чунин тањќиќот ба даст овардашуда минбаъд барои 

дарки амиќи масъалаи зарфияти љомеањои миллї, барои таъмини бењтари 

њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа дар заминаи ташаккули њувият 

ва татбиќи амали муштараки иљтимоию фарњангї ва инчунин, дар амалияи 

љомеасозї истифода намудани фишангњои муассири ба ин маќсад ноил 

омадан имконият фароњам меоранд. Татбиќи тавсияњои назариявии 

ноилшуда, пеш аз њама, имконият фароњам меоранд, ки љомеаи 

тољикистонї дар ин шароити мураккаби љањони имрўза масъалаи 

бозтавлидии низоми иљтимоии худкифояро мавзуи рўз ќарор дињад. Чунон 

ки натиљањои зимни таҳќиќот ба даст овардашуда нишон медињанд, 

масъалаи таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои гуногун дар њудуди як 

воњиди сиёсї дар давраи имрўзаи инкишофи давлатњои миллї ба масъалаи 

хеле муњим ва њаётї табдил ёфтааст. Дар љустуљӯи роњи њалли самараноки 

амалии ин масъала њамеша аввалан зарурати коркарди илмию назариявии 

он муњим аст. Бинобар ин, имрўз мактабњои зиёди илми иљтимої ба ин 

масъала рў меоранд ва андешањои худро баён медоранд. Албатта, дар 

 
1 Сорокин, П. Явление взаимодействия как коллективное единство [Текст] / П. Сорокин. // 
Теоретическая социология. Альманах. Т.2. – М.: Книжный дом «Университет», 2002.  
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байни ин пажӯњишњои манбањое њаст, ки хусусияти сирф назариявї дорад 

ва бархи дигар ба вижагињои зуњури ин масъала вобаста ба ягон љомеаи 

мушаххас диќќат намудааст. Илми иљтимоии кишвари мо пас аз даврони 

касби истиќлолият, вобаста ба вазъияти нави ба амаломадаи њаёти 

љамъиятї, пайваста ба пажӯњиши ин масъала рўй меорад.  

Масъалаи дигаре, ки натиљањои тањќиќоти мо пайваста ба он ишора 

мекунанд, ин паёмадњои на њамеша мусбати афзоиши вобастагињо ба 

тамоюлњои љањонишавї аст. Дар раванди љањонишавї Љумњурии 

Тољикистон, њамчун давлати миллии мустаќил ва узви комилњуќуќи љомеаи 

љањонї, ба як силсила масъалањое рў ба рў мегардад, ки ояндаи њифзи 

њувияти миллї ва давлатдории тољикон ба чигунагии њалли онњо вобаста 

мебошад. Тољикистон њамчун як давлати мустаќил дар раванди 

љањонишавї бештар наќши кишвари таъсирпазирро дошта, муќобилият ва 

истодагарии он дар баробари арзишњо ва ќонунмандињои љањонишавї то 

њадде душвор аст.  

Албатта, пањлуњои мусбати раванди љањонишавї кам нестанд. Аммо 

дар тањлили зерин талош мешавад, ки тањдидњо аз раванди љањонишавї 

муайян гардида, роњи имконпазири њалли онњо пешнињод гарданд. 

Истиќлолияти Тољикистон ба яке аз марњалањои пуртањаввули таърихи 

инсоният рост омад. Дар шароити имрўза љањонишавї ба хусусиятњо, 

афкор ва фарњанги миллї тањдид намуда, рушди технология ба равнаќи 

раванди љањонишавї мусоидат намуд. Мањз шабакаи интернет, расонањои 

электронї, ба мисли компютерњо ва телевизионњои моњворавї, телефонњои 

мобилї ва дигар воситањои аудиовизуалї аз омилњои аслии пањншавии 

раванди љањонишавї мебошанд. Раванди љањонишавї бо пањн намудани 

анъанањои барои миллати мо бегона ба таѓйири њуввият ва фарњанг тањдид 

менамояд. Тањдиди асосии љањонишавї ба ахлоќи љомеа равона гардидааст 

ва љавонон дар ин раванд аз ќишрњои асосии осебпазир мањсуб меёбанд. 

Мушоњида ва бардоштњо аз раванди мављуда нишон медињанд, ки имрўз 

дар Љумњурии Тољикистон тањдидњои зерин аз љањонишавї дар љомеаи мо 

вуљуд доранд:  
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Якум, тањдид ба мафкураи љавонон ва наврасон. Љавонон бо 

хусусиятњои хоси худ дар раванди љањонишавї ќишри осебпазири љомеа 

мањсуб меёбанд. Интернет аз василањои аввалини таъсиргузор ба онњо 

мебошад. Аз он, ки истифодабарандагони фаъоли интернет љавонон 

мебошанд, дар ин самт ягон гуна назорат мављуд нест ва њар гуна 

мањдудкунї дар ин самт натиљаи баръакс ба бор оварда метавонад. Бар 

замми ин, бахши тољикии интернет (тољнет) аз заифтарин бахшњо мањсуб 

меёбад, ки истифодабарандагони интернет аз Тољикистон бештар ба бахши 

русии интернет (руснет), баъдан англисиву сомонањои кишварњои 

мусалмонї таваљљуњ доранд. Њамаи ин дар ташаккули афкори љавонон 

бетаъсир нахоњад буд. Њодисањои дар мактабњои њамагонии шањри 

Душанбе рўйдода, ки дар телефонњои њамроњ пайдо шуд, далели ин гуфта 

буда метавонад. Пањлуи дигар ин аст, ки интернет дар ташаккули афкори 

мазњабии љавонон наќши калон дорад. Барои пешгирї аз тањдидњои 

љањонишавї ба воситаи интернет мувофиќи маќсад мебошад, ки Вазорати 

маориф ва илм, Вазорати фарњанг, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, 

Кумитаи кор бо дин, Академияи миллии илмњо бо љалби Иттифоќи 

нависандагон барномаи кутоњмуддати давлатї барои таќвияти бахши 

тољикии интернетро роњандозї намоянд.  

Дуюм, тањдид ба ахлоќ ва фарњанги миллї. Яке аз хусусиятњои 

раванди љањонишавї дар он зоњир мегардад, ки ахлоќ ва фарњанги аврупої 

ахлоќ ва фарњангњои миллиро махлут мекунад. Дур шудан аз ахлоќ ва 

фарњанги миллї ба њувият таъсири манфї мерасонад. Њувият ва фарњанги 

миллї дар Тољикистон аз омилњои аслии бањамої ва вањдати мардум 

мањсуб меёбанд. Дар њоли њозир дар Аврупо аз он фарњанге, ки имрўз 

доранд, талоши дурї љустанро карда истодаанд, аммо он фарњанг дар мо 

ќобили ќабул мешавад. Барои дифоъ аз фарњанг ва арзишњои миллї на бо 

роњи мањдуднамої, балки бо истифода аз алтернатива бояд кор гирифт.  

Сеюм, дар замони љањонишавї ва асри иттилоотї мавќеъ ва љойгоњи 

телевизион хеле боло рафтааст. Ќариб дар њар хонаи тољикистонї 

антеннањои моњвораї насб гардидааст, ки шабакањои телевизионии хориљї 
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аз ќабили русї, форсї, афѓонї, туркї ва ѓайраро ба роњат тамошо 

мекунанд. Ин шабакањо њеҷ ваќт бо дарназардошти манфиатњои миллии 

Тољикистон барнома пахш нахоњанд кард. Яке аз сабабњои гароиши 

мардум ба шабакањои хориљї мањбуб набудани шабакањои телевизионии 

Тољикистон мебошанд. Аз ин рў, мувофиќи маќсад мебошад, ки сиёсати 

иттилоотии кишвар таљдиди назар гардида, барои ташкили телевизионњои 

мустаќил сабукињо дињанд.  

Барномањои хабарии шабакањои телевизионии Тољикистон 

бознигарї карда шавад. Дар барномањои ахбори шабакањои телевизионии 

Тољикистон барномањои сиёсї хеле кам пахш мегарданд. Чунин муносибат 

ба иттилоот холигиеро дар фазои иттилоотии кишвар ба вуљуд овардааст, 

ки тамошобин маљбур мешавад, ба интернет ва шабакањои телевизионии 

хориљї рў орад. Мувофиќи маќсад мебуд, ки хабарњои муњимми дохилиро 

сокини Тољикистон бояд, пеш аз њама, аз тариќи телевизион ё ягон расонаи 

давлатї ба даст орад. Зеро таъсири хабари аввал шунаванда ва ё 

бинандаро бештар дар зери таъсири худ мегирад. Дар акси њол, сокинони 

Тољикистон хабари дохилиро аз расонаи хориљї мегиранд. Расонањои 

хориљї боварии мардумро ба даст меоранд, ки дар дурнамо ба нафъи 

вањдати миллї нахоњад буд. 

 Вақте ки мо дар бораи ваҳдат ва ризоияти байни қишрҳои гуногуни 

ҷомеа сухан меронем, ин, пеш аз ҳама, сатҳи устувории ҳамбастагиҳои  

байни онҳоро дар назар дорад. Тоҷикистон, ки давлати дорои умумиятҳои 

зиёди миллию фарҳангӣ ба шумор меравад, ин ҳолатро муҳимтарин арзиш 

ва омили мукаммал гардонидани доираи имкониятҳои рушди кишвар 

медонад. Дар кишвари мо беш аз яксадубист ақаллиятҳои миллӣ ва 

мазҳабҳои гуногун  дар ваҳдату ризоият зиндагӣ мекунанд ва нисбат ба 

якдигар назари мусбат доранд. Ин аз бисёр ҷиҳат хидмати мардуми тоҷик 

аст, ки шуури таҳаммулпазиронаи таърихан ташаккулёфта дорад. Зеро 

тоҷикон ҳамеша бо хайрхоҳии фавқулодда, меҳмоннавозӣ, меҳрубонии хос 

фарқ мекунанд.   
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 Аммо, бояд дарк намуд, ки мавзуи шуури таҳаммулпазирӣ ва 

ризоияти фарҳангӣ ба ҳеҷ ваҷҳ  мушкилоти зиддиятҳо ва низоъҳоро пурра 

истисно намекунад. Ризоият маҳз тавассути ҳалли зиддиятҳо ва душвориҳо, 

на бо роҳи бошуурона пинҳон доштан ва ё канорагирӣ аз танзими онҳо ба 

даст меояд. Ба фикри мо, дар раванди навсозӣ гуногунии фарҳангиро 

инкишоф дода, барои ҳамбастагиҳои муштараки байниқавмӣ  заминаи 

нави ҳуқуқии ба шароити имрӯза муносиб  гузоштан лозим аст. 

 Пешомади фарҳанги ризоият ва ҳамзистии осоиштаи қавмҳо дар 

ҷомеа, пеш аз ҳама, ба ҳамбастагии муштараки тоҷикон бо қавмҳои дигар 

робита дорад. Онҳо барои муколамаи амиқи байнифарҳангӣ ва 

ҳамдигарфаҳмӣ заминаи мустаҳкам доранд. Ин анъанаи деринаи устувори 

ҳамҷаворӣ, ҳусни тафоҳум ва коллективизм, робитаи чандинасра дар соҳаи 

иқтисодиёт, фарҳанг ва сиёсат мебошанд. Тоҷиконро бо қавмҳои ҳамҷавор, 

ки дар сатҳи равонӣ робитаҳои мустаҳкам доранд,  симо ва хислати миллии  

гурӯҳҳои  этникӣ, аз ҷумла майл ба коллективизм, муносибатҳои монанд 

нисбат ба оила (занон) ва шарҳи муайяни вазифаҳои ҳокимият муайян 

мекунад. 

 Мо бояд саъй бар он намоем, ки мардуми Тоҷикистон фарҳанги 

демократии ризоият ва ҳамзистиро ташаккул диҳанд, то ки хислати халқи 

мо дар кунишҳо ва кирдорҳои ҳамарӯзаи муоширати байнифарҳангӣ ва 

ҳамгироии байни миллатҳо зоҳир шуда, ваҳдату ҳамбастагии дар ҷомеа 

вуҷуддошта, тафовути дохилӣ, гуногунрангии худшиносии этникӣ ва дарки 

фарҳангии оламро ҳифз намояд. Тоҷикистон дар роҳи чунин фарҳанги 

ризоият ва ҳамзистии гурӯҳҳои этникӣ қарор дорад. Ва таҷрибаи кишвари 

мо шояд дар ҷомеаи ҷаҳонии асри XXI  қобили қабул бошад. Маҳз 

кишвари мо таҷрибаи беназири синтези анъана ва навсозӣ, ризоияти 

имрӯзу фардоро бо таҷриба ва мероси фарҳангии гузашта нишон медиҳад. 

 Фарҳанги ризоият ва ҳамзистии халқҳо саъю кӯшиши зиёд, 

фаъолияти ҳамарӯза, неруи адонашавандаро дар назар дорад. Аммо 

эътимод, таҳаммул, эҳтиром, манфиатҳои тарафайн, ин ҳамон зуҳуротест, 
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ки ба фарҳанги ризоият ва ҳамзистӣ дохил мешавад, дар олами муосири ба 

ҳам алоқаманд ва вобаста ба арзишҳои аввалиндараҷа, ки тасаллои  умед 

ба тантанаи ҳақиқат, некӣ ва зебоӣ, барои тасдиқи идеалҳои олии 

маънавиёт мебошанд. 

 Имрўз дар Тоҷикистони соњибистиќлол барои ба роњ мондани 

муколама њамчун роњи иттиҳоди миллї ва шањрвандї тамоми шароити 

зарурї, аз қабили таъмини суръати рушди иќтисодї, гузаштани 

Тоҷикистон ба амсилаи инноватсионии рушд, такмили ниҳодњои 

демократия ва љомеаи шањрвандї, таҳкими суботу амният ва истиқлолияти 

давлати ҷавони соҳибистиқлол дар шароити рушди олами муосир фароњам 

оварда шудааст. Чунинанд заминаҳои фарҳангӣ ва таърихии ташаккули 

фазои ҳамбастагии байни миллатҳо ва эътиқодоти мазҳабӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

 Дар Тоҷикистон анъанаҳои пойдори санҷидашудаи тамаддуни 

чандинасраи муколамаи байни миллатҳо ва мазҳабҳо ҳамчун шакли 

ҳамзистии осоиштаи гурӯҳҳои гуногуни этникӣ ва динӣ ташаккул ёфтаанд. 

Дар паҳнои фазои беканори Осиёи Марказӣ  буддоия, тасаввуф, 

эътиқодҳои мардумӣ, динҳои бисёрхудоӣ ва яккахудоӣ бо ҳам созиш 

кардаанд. Махсусан, чунин муносибати таҳаммулпазирона миёни ду дин - 

масењияти православї ва ислом вуҷуд дорад. 

 Омилҳои заминасозӣ ҳамзистии осоишта ва муколамаи неки 

ҳамсоягии ислом ва насронӣ, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки 

аввалан, решаҳои таърихии ин динҳо умумӣ буда ва ҳар кадоме аз  онҳо 

ҳалқаи як занҷири рушди маънавӣ мебошанд. Сониян, бо вуҷуди тафовути 

муайян дар ин таълимотҳои динӣ нуктаҳои зиёди умумӣ: эътироф ва 

тасдиқи идеяи Худо, ки он умумӣ барои тамоми инсоният аст; мазмун ва 

моҳияти таърихи маънавӣ, чунон ки дар Инҷил ва Қуръон оварда шудааст; 

муттасилӣ дар фаъолияти пайғамбаронро дидан мумкин аст. Ва муҳимтар 

аз ҳама онҳо як неруи бузурги маънавию ахлоқӣ мебошанд. 
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 Ҳамеша, бояд дар хотир дошт, ки муколамаи муътадил ва 

пурсамари мазҳабҳо дар раванди навсозии ҷомеа танҳо дар сурате 

имконпазир хоҳад буд, ки давлат ҳуқуқу озодиҳои диндоронро пайгирона 

ва устуворона таъмин намуда, ҳамзамон барои роҳандозии неруи амнияти 

мазҳабӣ дар роҳи мустаҳкам намудани давлатдории Тоҷикистон равона 

намояд. Муњим аст, ки вазъиятро дар соњаи муносибатҳои байни миллатњо, 

мазҳабњо ва байнимазҳабиро зери назорати доимї нигоњ доштан лозим 

аст, то ки дин њељ гоњ объекти бозињои сиёсї ва тахмину фарзияҳо 

нагардад. 

 Дар мавриди муколамаи созандаи динҳо, мазҳабҳо ва фарҳангҳо 

сухан ронда, ҳамчунин зарурати ноил шудан ба ҳусни тафоҳум, 

ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамоҳангӣ ва ваҳдатро низ бояд таъкид кард. Ин ба 

муколамаи воқеӣ ишора мекунад, яъне, ки дар он тарафҳо якдигарро 

мешунаванд ва ё ақаллан кӯшиш мекунанд, ки бишнаванд. Зеро ризоияти 

миллӣ ва байнимазҳабӣ на созиши расмӣ ва маҷбурӣ, ки ба  «таҳаммул»-и 

ҳамдигарӣ ҳидоят мекунад, балки диди самимӣ ва қабули мақсаду 

ҳадафҳои умумӣ мебошад. Ва дар ин замина мо бояд мафҳуми бунёдии 

таҳаммулпазириро дар шароити ҷаҳонишавӣ амиқтар таҳлил намоем. 

Ваҳдат ба ҳеҷ ваҷҳ ҳамчун ба як шакл даровардан ва ё  омехта шудани як 

фарҳанг ба фарҳанги дигар ва ё азхудкунии мутақобилаи онҳо ва ҳатто 

ҳамчун нигоҳдории сунъии гуногунфарҳангии мавҷуда фаҳмида 

намешавад. Ваҳдат, агар дар бораи он на ба маънои расмӣ, балки ба 

маънои мазмунӣ-диалектикӣ сухан ронем, ғайр аз робитаи муштараки 

эҷодӣ чизи дигаре нест, ки тарафҳо ҳамдигарро бой мегардонанд. Ба 

ибораи дигар, вањдат њамчун робитаи ботинии мутаносиби гуногунии 

фарњангӣ дар ягонагӣ ва аз ин рў, рушди гуногунрангӣ фањмида мешавад. 

Охир, тараққиётро танҳо ба туфайли ғанӣ гардондани эҷоди ҳамдигарӣ, 

ҳамбастагиҳои муштараки ҷанбаҳои мухталиф дар маҷмуъ ба амал 

баровардан мумкин аст, вагарна гуногуншаклӣ инкишоф намеёбанд, балки 

пароканда мешавад. Танҳо бо роҳи муколамаи байниқавмӣ ва 
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байнимазҳабӣ  ризоият ва ба ин васила тараққиёт имконпазир мегардад. 

Дар баробари ин, суботи иҷтимоию сиёсӣ тавассути навсозӣ то 

гулгулшукуфии тамоми кишвар роҳи рушди минбаъдаи Тоҷикистон ба 

шумор меравад. 

 Равандҳои ҳувияти миллӣ дар қаринаи дигаргунсозӣ ва навсозии 

ҷомеа хеле печида ва мураккабанд. Огоҳӣ аз «ман»-и худии ҳар як халқ 

новобаста ва сарфи назар аз таърихи худ, воқеаҳои қаҳрамонию фоҷиавии 

он ғайриимкон аст. Худшиносии таърихӣ ҳассос бештар ба мероси 

фарҳангӣ мебошад. Худшиносии халқ наметавонад аз фарњанг ва таърих 

људо бошад, гузашта аз ин, бидуни такя ба анъанаи фарњангї, ки дар 

тамоюли рушди инноватсионї «навишта шудааст» инкишоф ёфта 

наметавонад, чунон ки дар навбати худ, ин ё он  навоварии фарҳангиро 

бидуни ба назар гирифтани анъанаҳо тасаввур кардан ғайри имкон аст. 

Фалсафаи ҳусни тафоҳум асоси ризоияти маънавии ҷомеаи 

бисёрмиллатаи муосир мебошад. Дар раванди навсозии ҷомеа фазои 

муколамаи таҳаммулпазиронаи байнимазҳабӣ бунёд мегардад. Дар саргаҳи 

фалсафаи ҳусни тафоҳум файласуфони бузург – Абунасри Форобӣ  ва 

Ҷалолуддини Балхӣ меистанд.  

 Мо шоҳиди он гардида истодаем, ки имрӯз аксари масъалањои 

иҷтимоӣ-сиёсӣ, мазҳабӣ, этникӣ бо роҳи зӯроварӣ ҳалли худро меёбанд, дар 

ҷаҳон зӯроварї афзоиш меёбад. Ва ин сабаби асосии рушди фалсафаи 

таҳаммулпазирї мебошад, ки низоми алтернативии арзишҳо ва 

афзалиятҳои њаётиро зидди таҷовуз ва зӯроварї асоснок менамояд. 

 Фалсафаи таҳаммулпазирӣ дар Шарқ васеъ паҳн гардида буд. Он 

ҳамчун арзиши ахлоқӣ ҳисобида мешуд, ки ба одамон имконият  медињад,  

дар љомеа дигаронро њамон тавре, ки њастанд ќабул намоянд ва 

бипазиранд. 

 Омӯзиши фалсафаи таҳаммулпазирӣ дар анъанаҳои фарҳангии 

халқи тоҷик метавонад ба устувории фаъоли он ҳамчун стратегияи амалњои 

муштарак дар ҷомеа мусоидат намояд. Бе дарназардошти хусусиятҳои 
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таҳаммулпазирӣ ва тафсири он дар мероси фарҳангии гузашта, таҳияи як 

навъ амсилаҳои инноватсионї ва истифодаи онҳо дар таълим душвор аст. 

 Омӯзиши идеяи таҳаммулпазирӣ дар осори Ҷалолиддинї Балхии 

Румӣ тафсири онро дар ќаринаи муосир пешбинӣ менамояд. Тафсиру 

таҳаммулпазирӣ мутобиқ ба њамон воқеияти ҷаҳонбинона, ки дар маҷмуъ 

дар фалсафаи Шарқ ва алалхусус Румӣ паҳн шудааст, дарки амиқи онро аз 

нуқтаи назари гузориши масъалаҳои муосири фалсафӣ-ҷаҳонбинӣ оид ба 

фаҳмиши инсон, нияту маќсадњои ўро талаб мекунад. Ошкор ва дарки 

фалсафаи таҳаммулпазирӣ дар мероси фарҳангии тоҷикон ба њузури ин 

категория ҳамчун намунаи рафтор дар ҷомеаи муосир мусоидат хоҳад 

намуд. Бо дарназардошти ихтилофи шадид дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, 

амсилаи таҳаммулпазирӣ, ки дар гузашта вуљуд дошт, ки онро аллакай 

замон санҷидааст, метавонад њамчун намунаи стратегияи ҳамкорӣ бошад, 

ки дар асоси муколама ва созиш ба вуљуд омадааст. 

 Дар шуури ҷамъиятӣ Тоҷикистони соҳибистиқлол идеали ризоият, 

ҳусни тафоҳум ва таҳаммулпазирии ҳамаи қавмҳо ва табақаҳои иҷтимоӣ, 

фард ва ҷомеа, шахсият ва давлат бартарӣ дорад. Аз ин рӯ, дар айни замон 

вазифаи асосии сиёсати дохилии ҷомеаи тоҷикистонӣ дар баробари ҳифз ва 

таҳкими ризоият байни миллатҳо, инчунин ҳифз ва таҳкими 

таҳаммулпазирии байни динҳо, муколама ва ризоияти  байнимазҳабӣ низ 

мебошад. Моҳиятан сухан дар бораи он аст, ки  агар соҳа дур аз мадди 

назар монад, он гоҳ ваҳдати миллии мардуми гуногунқавми ҷомеаи 

тоҷикистонӣ, ки дар тӯли асрҳо ташаккул ва инкишоф ёфтааст, завол ёфта, 

оқибатҳои ниҳоят хатарнок, фалокати ислоҳнашавандаро ба бор меоварад.  

Ба ибораи дигар, ризоияти маънавиро метавон бидуни муболиға асоси 

њамаи дигар шаклњои ризоият донист, зеро он љавњари муносибатњои 

ботинї, идеологї дар робитањои байни инсонњо ба шумор меравад. 

 Мувофиқи принсипҳои фалсафаи муосир ваҳдати халқҳо дар доираи  

инкишофи озодона ва пуршиддати ихтилофҳо таъмин карда мешавад, ки 

он фазо  ва неруи ягонагӣ ба вуҷуд меоварад. Агар дар доираи фалсафаи 
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герменевтика ва постструктурализм вазъияти байниқавмиро дар 

Тоҷикистони муосир  таҳлил намоем,  маълум мешавад, ки маҳз гуногунии 

анъанаҳои миллӣ шарти муҳимми иттиҳоди онҳо мебошад. 

 Ба мо, насли ҳазораи сеюм, чӣ гуна фалсафа лозим аст? Ҳамоне, ки 

ифодаи ҷавҳар (квинтэссенсия)-и маънавии даврони ҷаҳонишавӣ, ки дар 

бораи мушкилоти доимии (абадии) некиву бадӣ, хушбахтиву ранҷу кулфат, 

гуноҳу масъулият, қарзу виҷдон андешаронӣ менамоянд ва ё ба масъалаҳои 

нави қаблан номаълум аз қабили ҷаҳонишавӣ, экология, ҳифзи ҳаёт дар 

сайёра, ҳифзи беназирии  мавҷудияти инсон ва махсусияти руҳи миллии 

гурӯҳҳои сершумори этникӣ муроҷиат менамоянд. 

 Файласуфон на танњо принсипњои назариявии тањаммулпазириро 

тањлил мекунанд, балки аз натиљањои тањќиќоти сотсиологӣ истифода 

намуда, сатњи тањаммулпазирии этникї (қавмӣ) ва мазњабиро дар љомеаи 

мо собит менамоянд. Дар таҳќиќоти сотсиологї он тоҷикистонињое, ки 

мавќеи қавммеҳвариро дастгирӣ намудаанд, аќаллиятро ташкил медиҳанд. 

Аксарияти пурсидашудагони ҳамаи миллатҳо изҳор доштаанд, ки дар 

фаъолияти ҳаррӯзаи худ на мансубияти этникӣ, балки сифатҳои корӣ ва 

шахсии атрофиёнро афзалтар медонанд. 

 Ҳама пурсидашудагон аз сиёсати таҳаммулпазирии байниэтникӣ 

ҷонибдорӣ намуда, даъват карданд, ки фарҳанги меҳрубонӣ ва 

ҳамдигарфаҳмӣ аз кӯдакӣ тарбия карда шавад. Аммо хоҳиши муносибати 

нек бо намояндагони миллатҳои гуногун дар байни пурсидашудагон бо 

хоҳиши ҳифзи ҳувияти фарҳангӣ, забон ва анъанаҳои худ, бо эҳсоси 

ифтихори шахсӣ аз дастовардҳои халқи худ муттаҳид шудааст. Ва ин нукта 

бори дигар дар амал тезиси назариявиро дар бораи ваҳдат дар  

гуногуншаклӣ аст, тасдиқ менамояд. Сарфи назар аз мушкилот ва 

зиддиятҳои муайяншуда, коршиносон бар он назаранд, ки дар 

Тоҷикистони соҳибистиқлол як муҳити иҷтимоии бисёрфарҳангӣ ташаккул 

ёфтааст, ки дар он шаҳрвандон худро узви комилҳуқуқи ҷомеа бо 

императивҳои боварӣ ва ҳамкорӣ эҳсос мекунанд. 
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 Њамин тариќ, аввалан, дар заминаи њамоҳангсозии њувияти 

чандсатњї имконияти ба даст овардани њамзистии мусолињатомези аъзоёни 

љомеа муяссар мегардад ва ин яке аз шартњои муњимми мављудияту 

инкишофи давлати миллї ба шумор меравад. Бинобар ин, давлатњои 

миллї дар ин самт њамеша љорабинињои муњимми иљтимоию фарњангиро 

доир менамоянд. 

Сониян, њар ќадар доманаи љузъњои ташкилдињандаи њувияти миллї 

васеътар бошад, њамон ќадар асосњои суботи иљтимої ва њисси эњтироми 

њамдигарии аъзоёни љомеа устувор боќї мемонад. Яке аз чунин унсурњои 

муњим љой доштани эњтироми таърихї ба њузури давлат дар њаёти љомеа 

аст, ки таърихан дар амалияи иљтимоии мардуми мо арзиши зиёд дошт. Аз 

ин рў, таваљљуњ ба алоќамандии љузъњои таркибии њувияти мардуми тољик 

ба хусусиятњои табиии сарзамин, њаёти печидаи таърихї ва эътиќодњои 

устуравї хеле муњим аст. 

Ахиран, барои њифзи љанбањои миллии њувияти љомеа бояд аз 

вобастагињои на њамеша мусбати љањонишавї давлати миллї худро канор 

гирифта тавонад, зеро њифзи њувияти миллї ва давлатдории миллї аз ин 

вобастагї дорад.   
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БОБИ II. РОЊУ УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ АМАЛЊОИ МУШТАРАКИ 

ИЉТИМОЇ ДАР МУЊИТИ БИСЁРФАРЊАНГИИ ЉОМЕА 

2.1. Таъмини иштироки хурдќавмњо дар њаёти љамъиятии Тољикистони 

соњибистиќлол 

Чи тавре ки дар зербобҳои қаблӣ қайд гардид, сохтори амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангї хусусияти бисёрсатҳа доранд ва зуҳури онҳо 

дар ҳар як ҷомеа дорои вижагиҳои хос мебошанд. Аз нуқтаи назари 

сохторї, амали муштараки этникӣ-фарњангї дар сатҳи тамаддунӣ, 

минтақавӣ, миллӣ ва дохилиэтникӣ метавонанд зоҳир гарданд ва зимни 

идоракунии самаранок барои рушди муносибатҳои холисона, 

байниэтникӣ, байнимиллӣ, байнитамаддунӣ њамчун асос хизмат расонад. 

Чунин амали муштарак аз субъект зарурати роњандозии муқоисаи 

арзишҳои худро бо арзишҳои субъекти дигар ва коркарди дарки онњоро 

дар назар дорад, зеро ҳамзистии этникӣ-фарњангї бе муносибати 

эҳтиромона ба арзишҳои дигар номумкин аст. Бо ин роҳ мазмуни 

созандагии амали муштараки фарњангњо дар чунин фаҳмиш хосагии худро 

дар асоси гузариши низомҳои фарњангҳо касб менамояд. 

Амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї дар ҳудуди давлатҳои миллии 

ҳозира, ки таркиби бисёрэтникии аҳолӣ доранд, асосан чун њамкории 

фарњангҳои субэтникӣ (хурдқавмӣ) сурат мегирад. Инро дар Тоҷикистон 

низ дучор омадан мумкин аст, ки амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї, 

асосан, байни этносҳои паҳнашуда амалӣ мегарданд. Ба субэтносҳои 

паҳншуда бештар намояндагони гурӯҳи этникии даштиқипчоқӣ, туркманҳо 

ва дигар ҷамъиятҳои камшумори этникӣ-забонӣ мансубанд. Тибқи 

барӯйхатгирии аҳолии соли 2010, гарчанде ки таркиби милли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба тағйироти ҷиддӣ дучор гашт, Тоҷикистон давлати 

бисёрэтникӣ боқӣ мемонад, зеро дар он намояндагони бештар аз сад 

гурӯҳњои этникӣ зиндагӣ мекунанд. Агар то соли 1990 танҳо русҳо ва 

ӯзбекҳо 35 фоизи  аҳолии Тоҷикистонро ташкил медоданд, пас ҳоло ҳамаи 

ақаллиятҳои миллӣ 15,2 фоизи аҳолии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. 
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Мувофиқи натиҷаҳои барӯйхатгирии соли 2010, дар Тоҷикистон: ӯзбекҳо- 

12,2 фоиз, русҳо -  0,5 фоиз, қирғизҳо - 0.8 фоиз, лақайҳо - 0,9 фоиз, 

туркманњо - 0,2 фоиз, тоторҳо - 0,1 фоиз, қунғуротҳо - 0,5 фоиз ва ғайра 

зиндагї доранд1. 

Барои он ки заминаҳои ин бисёрќавмї фаҳмо бошад, дар бораи 

баромади ҷамъиятҳои гуногуни фарҳангӣ дар қаламрави Тоҷикистон 

маълумоти мухтасар овардан зарур аст. Ба гурӯҳи якум аќаллиятҳои 

автохтонӣ, яъне онҳое, ки дар қаламрави Тоҷикистон ҳанӯз то ташкилёбии 

ҶШС Тоҷикистон зиндагӣ мекарданд, дохил мешаванд. Ба онҳо: ўзбекҳо, 

ки аз қадимулайём дар заминҳои назди дарёҳои Кофарниҳон ва Сирдарё 

зиндагӣ мекарданд, лақайњо, қунғуротҳо ва гурӯњњои дигари 

даштиқипчоқии субэтникӣ (хурдқавмӣ), ки дар давоми асри ХVI пай дар 

пай дар қаламрави Тоҷикистони ҳозира пањн гаштанд, дохил мешаванд. Ба 

гурӯҳи дуюм гурӯҳҳое дохил мешаванд, ки дар қаламрави Тоҷикистон дар 

натиҷаи азнавсозиҳои даврони шӯравӣ (саноатикунонӣ, рушди 

зерсохторҳои иҷтимоии Тоҷикистон, бадарғакунии категорияи гуногуни 

аҳолӣ ва ғайра) пайдо шудаанд. Муҳоҷирати ањолї ҳама вақт ихтиёрї 

набуд, аммо чун қоида, яке аз далелњо манфиатҳои шахсии муҳоҷирон ба 

шумор мерафт. Ҳамин тариқ, дар қаламрави Тоҷикистон теъдоди зиёди 

русҳо, украинҳо, белорусҳо, тоторҳо ва ғайра пайдо шуданд. Субэтносҳое, 

ки ба гурӯҳи якум шомиланд, хусусияти хоси фарњангї ва забонии худро 

нигоҳ дошта, аз аҳолии боқимонда бо тарзҳои махсуси хоҷагидорӣ, 

стратегияҳои ҳаррӯзаи иҷтимоӣ ва механизмҳои дастгирии дохилигурӯҳӣ 

ва тавофуқ дар асоси рафоќати даркшавандаи маданї фарқ намекунанд. 

Аммо аксари онҳо, бинобар ба анъанаҳои бисёрасраи фаъолияти 

хоҷагидорӣ-маданї дар минтақаи мазкур мароқи беандоза дошта, аз 

равандҳои азнавсозӣ, ки бо ислоҳоти даврони шӯравӣ ва пасошўравї 

алоқаманд буданд, дар канор мондаанд. Дар ҳаёти сиёсӣ ва фарҳангӣ 

 
1 https://www.stat.tj/tj/publications // Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

https://www.stat.tj/tj/publications%20/
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маргинал монда, онҳо дар асоси хоҷагии қишлоқи рушдёфта ва фаъолият 

дар сохторњои иқтисодиёти мањаллї аз ҳисоби худмањдудсозии муайян ва 

кӯҳнасозии ҳаёти иҷтимоӣ бо муносибати хуб ба ҳокимони ҳамаи 

дараҷаҳо, мавќеи мустањкамро ишғол менамоянд. 

Нињодисозии ҳудудҳои маъмурии ҷойгиршавии аксари ин гурўҳҳо 

дар қаламрави Тоҷикистони ҳозира дар даврони шӯравӣ амалӣ гашт. Соли 

1925 анҷумани ХVI ВКП (б) ва анҷумани I муассисони ҲК (б) Тоҷикистон 

дар бораи аз байн бурдани қафомонии иҷтимоӣ-сиёсӣ ва мадании 

ақаллиятҳои миллӣ ва таъмини иштироки фаъоли онҳо дар бунёди асосҳои 

сотсиализм қарор қабул карданд: «Сиёсати ноҳиясозӣ, ки солҳои 1925-1926 

ва солҳои минбаъда гузаронида шуд, ба ташаккули воҳидҳои њудудї ва 

якхелагии ҳайати аҳолии ақаллиятҳои миллӣ оварда расонд. Он ба 

гузариши ќавмҳои хурд аз шаклҳои қафомондаи бодиянишинӣ ба шаклҳои 

пешқадами муқимии пешбурди хоҷагии коллективӣ таъсири ҷиддӣ расонд. 

Рушди қувваҳои истеҳсолӣ омили муҳимми аз байн бурдани асосҳои кӯҳнаи 

феодалии сохти иҷтимоии қабилаҳои бодиянишин, нобаробарии 

молумулкӣ, ки байни онҳову тоҷикон вуҷуд дошт, ҳисоб меёфт... Сиёсати 

ноҳиясозӣ дар аз байн бурдани низоъҳои дохилимиллӣ ва барқарорсозии 

муносибатҳои дӯстона байни халқњои Тоҷикистон нақши муҳим дошт»1.  

Дастгирии амалњои муштараки муносиб байни гурӯҳҳои этникӣ дар 

Тоҷикистон дар раванди ташаккул ва нињодисозии давлати ҳуқуќбунёд ва 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳоло њам нақши муҳим мебозад. Он асоси коркарди 

механизмҳои мувофиқсозии манфиатҳои давлат, гурӯҳҳои этникӣ ва 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии миллӣ-фарњангї бо мақсади ҳифзи устувории 

сиёсӣ ва муттаҳидсозии халқҳо мебошад. Ин барои дастгирии амалњои 

самараноки этникию фарњангии гурӯҳњои гуногуни ҷамъият бо мақсади ба 

даст овардани ҷараёни аз тарафи ҳама қабулшудае, ки дар рафти он 

гурўњҳои субэтникӣ байни худ робитаҳои мусбати рафтор, маърифатї ва 

 
1 Джононов, С. Общее и особенное в формировании и развитии социалистических национальных 
отношений [Текст] / С. Джононов. – Душанбе: Дониш, 1987. – С.47- 48. 
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эҳсосотӣ, якдигарфањмї ва тањаммулпазириро муќаррар менамояд, он 

низоми мављударо дар њолати мувозинати устувор нигоњ медорад. 

Дар баробари ин, њамбастагињои этникию фарњангї яке аз асосҳои 

муҳимми дастгирии фаъолияти созандаи инсон дар ҷамъият мебошад. Он 

ба инсон имкон медиҳад, ки аз фазои маҳдуди худ берун барояд ва асоси 

инъикоси хоси воқеияти объективӣ гардад. Бояд қайд кард, ки фарҳанги 

миллии ҷамъиятҳои муосири бисёрэтникӣ ба пуррагӣ берун аз чунин 

њамбастагињо вуҷуд дошта наметавонад. Дастгирии асосҳои созандаи 

њамбастагињои этникию фарњангї ба афзоиши таҷрибаи натанҳо фарњанги 

умумимиллӣ, балки фарњангҳои дигари субэтникї оварда мерасонад. В.С. 

Ерасов мунсифона қайд мекунад, «дар њамбастагии фарњангҳои ин тип 

тамоюлҳои духела зуҳур меёбанд. Дарки дуљонибаи унсурҳои фарњанг, аз 

як тараф, ба равандњои ҳамгироӣ, ба такомули ҳамдигарѓанигардонӣ, 

мубодила ва ҳ.к., мусоидат менамояд, аз тарафи дигар, боиси таќвияти 

худогоҳии этникӣ, майл ба устувории махсусияти этникӣ мегардад. Худ ба 

худ муоширати этникӣ, ки дар таќвияти робитаҳо, дузабонӣ, афзоиши 

миқдори никоҳҳои омехта ва ҳ.к. ифода меёбад, ҳанӯз ба ташаккули 

умумият оварда намерасонад. Тавре маълум аст, фарњанги этнос (қавм) 

натанҳо ҳамгироӣ ва устувории онро чун система таъмин мекунад. 

Унсурҳои ин фарњанг умри дубора низ доранд, зеро вазифаҳои этнос 

фарќсозандаро иҷро намуда, барои фарқияти «мо» ва «онҳо» чун асос 

хизмат менамоянд»1. 

Барои дарки мазмуни гуфтаҳои боло бояд дар назар дошт, ки асоси 

ташаккул ва рушди њамбастагињои этникию фарњангиро ҳам шароитҳои 

объективӣ ва ҳам омилҳои субъективӣ ташкил медињанд ва дар ин раванд 

омилњои объективї нақши асосиро мебозанд. Маҳз омилҳои объективӣ 

ташаккул, рушд, самти умумӣ ва таҳарруки онҳоро муайян мекунанд. Ҳол 

он ки дар ҳолатҳои муайян лаҳзаҳои субъективӣ низ дар ба роҳ мондани 

њамбастагињои холисонаи этникию фарњангї нақши ҳалкунанда бозида 

 
1 Ерасов, Б.С. Социальная культурология [Текст] / Б.С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 76 с. 
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метавонанд ва ин нуқтаи назар аҳамияти асосии омилҳои объективиро дар 

ин ҷараён камтар намекунад. Ин шароитҳо дар робитаи байниҳамдигарӣ 

доираи таљассумсозии падидаҳои иҷтимоӣ ва аҳамияти онҳоро дар низоми 

умуман мушаххаси ҷамъиятӣ муайян менамоянд. Аз ин рӯ, мо дар ин ҷо 

кӯшиш намудем, ки аҳамияти ин шароитҳоро дар доираи зоњиршавии 

њамбастагињои этникию фарњангї дар мисоли ҳаёти ҷамъиятии Тоҷикистон 

нишон диҳем. 

Қобили қайд аст, ки ба шароитҳои объективии ташаккул ва рушди 

њамбастагињои этникию фарњангї саъйю кӯшиш дар роњи баробарсозии 

дастрасии гурӯҳњои гуногуни этникӣ ба захираҳои рушд ва соҳаи татбиқи 

фаъолияти худ мансуб аст. Муваффаќ гардидан ба ин мақсадҳо аксаран аз 

ҳалли масъалаҳое вобастааст, ки онњо дар доираи ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ қарор 

доранд, чунки онҳо меъёрњои асосии шаклташаккулдиҳанда буда, 

тарафҳои дигари њамбастагињои гурӯҳҳои хурдќавмиро дар ҳудудҳои 

давлати миллӣ муайян менамоянд. Шаффофияти дастрасӣ ба ин захираҳо 

имкон медиҳад, ки дар асоси фарҳанги миллати асосӣ фарњанги маънавии 

умумимиллї ташаккул ёбад, ки сатҳи он хусусиятњои давлат ва дараҷаи 

зоҳиршавии дастгирии шаҳрвандон аз онро тавсиф менамояд. Яъне, аз 

бисёр љињат мавҷудият ва ҷорї намудани ин шохисњо аз шаффофияти 

комгории иҷтимоии шаҳрвандон дар доираи ҳуқуќӣ ва иқтисодӣ вобаста 

аст. Дар ин ҷода мо бо В.А. Тишков ҳамфикрем, ки қайд мекунад: 

«Давлатҳои ҳозира мисли давлатҳои пешина сусту заифанд, зеро 

носозгориҳои асосї нисбат ба давлат дар дохили худи иттињоди сиёсӣ 

қарор доранд. Лаҳзаи муҳимтарин барои одоби шаҳрвандӣ (ба ибораи 

оддитар «муҳаббат ба ватан») шароитҳои њамзистии иҷтимоӣ мебошад, ки 

аз љониби давлат созмон дода мешаванд ва барои ин одамон давлати худро 

ташаккул медиҳанд, қабул ва ҳифз менамояд»1. 

Дар самти баробарии шароитњои аввалия барои комгории иҷтимоии 

аъзоёни ҷамъият новобаста аз мансубияти этникии онҳо дар Тоҷикистон 

 
1 Тишков, В.А. Этнос и политика: статьи 1989 – 2004 гг. [Текст] / В.А. Тишков. – М.: Наука, 2005. – 200 с. 
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корҳои зиёде амалӣ мешаванд. Њамгироии онҳо ба ҳаёти иқтисодии 

мамлакат, ҳам дар доираи ҳуқуқӣ ва ҳам воқеї, маҳдуд намегардад. 

Конститутсияи мамлакат ва санадњои ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон њуќуќњои 

асосии онњоро кафолат медиҳад, ки  онњо дар асоси усули баробарӣ дар 

њаёти иқтисодӣ иштирок намоянд, моликияти худро ихтиёрдорӣ намуда, 

дар дохили мамлакат ва берун аз он озодона ҳаракат кунанд ва ғайра.  

Бинобар ин, ҳоло масъалаеро, ки бо рушди давлати Тоҷикистон ва 

саъйю кўшиши он дар самти ба роҳ мондани муколама байни гурӯҳҳои 

этникї бо мақсади ба сохтори худмуайянкунии онҳо ворид намудани 

намодҳои умумимиллии ҳувият алоқаманд аст, мавриди баррасӣ қарор 

дода, дар ин самт пешравиҳоро қайд кардан мумкин аст. Ин ҳолат барои 

дар субэтносҳо (хурдқавмҳо) ва этноси (қавми) давлатташаккулдиҳанда, ки 

дар қаламрави ҶумҳурииТоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ташаккул додани 

менталитети ба ҳам мутобиқшуда, дарки ба ҳамдигар наздики ҳодисоту 

ҷараёнҳое, ки бо ҳаёти ҷамъиятӣ алоқаманданд, замина фароҳам овард. Чи 

тавре маълум аст, дар миёнаи солҳои 90-уми асри ХХ дар раванди 

сохтмони давлати Тоҷикистон, бинобар сабабҳои объективии ҳамонвақта, 

ин банди норасо буд. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 

баробарҳуқуқии тамоми миллату халқҳоро таъмин намуда, поймол 

гардидани ҳуқуқ ё маҳдудсозии онњоро аз рӯи мансубияти этникӣ манъ 

менамояд. Ҳамзамон, давлат воқеан ҳуқуқу икониятҳои баробари 

шаҳрвандонро таъмин намуд. Дар соҳаи сиёсат низ барои иштироки 

баробари ақалиятҳои миллӣ дар ҳаёти ҷомеа асосҳо гузошта шудаанд. 

Бештар аз 9% аъзоёни порлумони Тоҷикистонро намояндагони 

ақаллиятҳои миллӣ ташкил медиҳанд. Ҳамзамон, ба ақидаи мо, иштирок ва 

намояндагии сиёсии ақалиятҳои миллӣ бояд бо меъёрҳои 

умумиқабулшудаи демократӣ асос ёбад. Воридсозӣ ё хориҷсозии ягон 

нафар аз ҳаёти сиёсии мамлакат аз рӯи аломати мансубияти этникӣ, 

территориявӣ ва ғайра ба меъёру принсипҳои умумиқабулшудаи демократӣ 

мухолиф аст. 
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Яке аз чунин асосҳои объективии ба роњ мондани амалњои 

муштараки этникию фарњангї дар ҷомеа зимни идоракунии равандҳои 

демократии ҷамъиятӣ пойдории баробарии расмӣ-ҳуқуқии намояндагони 

гурӯҳҳои гуногуни этникї, ки дар ҷомеа зиндагӣ мекунанд ва дар онҳо 

парваридани руҳияи ҳамватанӣ ва ҳамфикрӣ мебошад. Ин имкон медиҳад, 

ки онҳо ба равандҳои ҷамъиятӣ ворид шаванд ва дар рушди ҷомеа саҳми 

худро гузоранд. Дар ин маврид лоиҳаҳои амалишавандаи умумимиллӣ, 

мисли сохтмони НБО Роғун, метавонад чун майдони муҳимми њамкории 

байни ќавмњо ва ташаккули њувияти шаҳрвандӣ буда бошанд.  

Шароитҳои объективӣ, чун қоида, тавассути омилҳои субъективӣ ва 

фаъолияти амалии одамон, ки ин шароитҳоро дарк кардаанд, татбиқ 

меёбанд. Диалектикаи субъективӣ чунин аст, ки мабдаи субъективӣ, дар 

навбати худ, ба ҷараёни рушд ва такомули шароитҳои объективӣ таъсири 

калон мерасонад1. Ҳамин тариқ, вобастагии тарафайн, ягонагии љанбањои 

объективӣ ва субъективиро дар назар дорад, ки дар раванди таъсири 

фарњангҳои муштарак амалкунанда ба ҳамдигар омилҳои субъективӣ, ки 

тавассути онҳо воридшавии унсурҳои як фарњанг ба фарњанги дигар рӯй 

медиҳад, нақши калон мебозанд. Танҳо омили субъективӣ татбиқи 

имкониятҳое мебошад, ки онњоро имкониятҳои объективӣ ба вуҷуд 

овардаанд. Он метавонад нақши ҳалкунанда дошта бошад, агар барои 

ташаккули њамбастагињои этникию фарњангї шароитҳои объективӣ ба 

вуљуд омада бошанд.  

Асоси иҷтимоии омилҳои субъективӣ умуман аз падидаҳое ташаккул 

меёбанд, ки ба худогоҳии этникӣ, њаммонандсозии онҳо, хотираи таърихӣ 

ва вижагиҳои шаклҳои зуҳури онҳо дар доираи давлатҳои муосири миллӣ 

алоқаманд мебошанд. Дар раванди њамбастагињои этникию фарњангї 

маќоми муњимро худогоҳии этникї мебозад, ки дар он низоми арзишҳои 

ин ва ё он гурӯҳи субэтникӣ ва фазои ягонаи ташаккулдиҳандаи робитаву 

қоидаҳои онњо мутамарказонида шудаанд. Он дар раванди инкишофи 

 
 1 Федосеев, П.Н. Диалектика современной эпохи [Текст] / П.Н. Федосеев. – М., 1973.  



123 

таърихии ин гурӯҳҳо ба вуҷуд меояд ва бо анъанањои рушди фарњанги онҳо 

қаблан муайян гардидааст1. Ин натанҳо ифодаи мансубияти одамон ба ин ё 

он умумият, балки падидаи мураккаби иҷтимої мебошад, ки дар худ ҳам 

қолабҳои этникӣ ва ҳам тасаввуротро дар бораи њудуд, фарњанг, забон, 

гузаштаи таърихӣ ва ғайраро дар бар мегирад. Дар худогоҳии этникӣ 

натанҳо љанбаи маърифатӣ, балки эҳсосотӣ низ њузур дорад, ки ин 

муносибат ба арзишҳои фарњангї ва таърихии ќавми худ мебошад. Бояд 

қайд кард, ки дар ин сатҳи њамбастагињои этникию фарњангї дар 

муносибати тарафҳои бо њам таъсиркунанда образи фарњанги «дигар» 

ташаккул меёбад. Ҳамзамон, кӯшиши дарки вижагиҳои фарњанги дигар, 

пеш аз ҳама, ба бойшавии фарҳанги дарккунанда оварда мерасонад, чунки 

зарурат ва муњим будани ин раванд боз ҳам пурзӯртар мегардад. Дилхоҳ 

чунин дарки њамбастагињо раванди тафовути «худи»-њо аз «ғайр» (дигарон) 

гардида, дар дохили он фарњанге, ки субъекти дарккунанда ба он мансуб 

аст, амалӣ мешавад. Илова бар ин, кўшиши дарки «дигар» 

худњаммонандсозї мебошад, чунки «аз љониби як шахсият дарки шахсияти 

дигар, аз љониби намояндагони як фарњанг дарки вижагиҳои фарњанги 

дигар, ки аз фарњанги худї фарқ мекунад, маънои пурра ворид шудан ба 

сохтори арзиши бегона ва маљмуи муносибату ақоиди худро ба дигарон ба 

зўрї бор карданро надорад. Дарку фаҳм натиҷаи бархӯрдҳо, муколама ва 

амали муштарак мебошад. Дилхоҳ муоширати инсонї ва инчунин идрок аз 

рӯи табиати худ муколама мебошанд»2. Образи «ғайр» дар фарњанг аз рӯи 

қоидаҳо ва мувофиқи фарњанги дарккунанда ва бунёди он натиҷаи амали 

муштараки бевосита нест, зеро ки маҳсули худрефлексияи фарњанг 

мебошад. Образи «ғайр» дар фарҳанг мавқеи махсусу дутарафа дорад: аз як 

тараф, унсурҳои фарњанги дигар ба таркиби сохторҳои дар фарњанг 

мавҷудбуда дохил мегарданд ва ҳамин тариқ, мазмуни он мегарданд; аз 

 
 1 Боронеев, А.О. Нравственно-психологическое единство образа жизни советского народа [Текст] / А.О.   
Боронеев. – Л., 1978.  
2 Гусев, С.С., Тулчинский Г.Л. Проблема понимания в философии [Текст] / С.С. Гусев, Г.Л. 
Тулчинский. – М., 1985. – 68 с.  
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тарафи дигар - фарњанг бо шарофати амали механизмҳои муҳимгардонӣ 

«худӣ»-ро аз «ғайр», бегонагии онро қайд мекунад. Аммо чунин мавқеъ ба 

он мусоидат менамояд, ки унсурҳои алоҳидаи «ғайр» ба мазмуни фарњанги 

қабулкунанда мутобиқ шуда, аломати фарњанги хешро гум карда, 

метавонанд «худӣ» гарданду ба куллӣ тағйир ёбанд. 

Ҳоло, вақте ки мо дар вазъияти зуҳури фаъоли ҳиссиёти этникӣ қарор 

дорем, мебинем, ки чи тавр ин категорияи иҷтимоӣ-фарњангӣ дар сатҳи 

шуури оммавӣ, њатто, дар кишварњои мутараќқї - ИМА ва кишварњои 

аврупої фаъолона зоҳир мегардад1. Аз ин рӯ, бояд дарк намуд, ки унсури 

эҳсосотӣ, танзимкунандаи худогоҳии этникӣ ҷанбаи иттилоотӣ-

маърифатии худогоҳии этникиро фаъол мегардонад. Хусусияти 

муколамавии њамбастагињои этникию фарњангї дар сатҳи маънавӣ-

иттилоотӣ майлу рағбатро ба гузаштаи таърихӣ ва њамзамон ба арзишҳои 

фарњангии гурӯҳҳои дигари этникӣ боло мебарад. Пас, ташаккули 

худогоҳии этникӣ аксаран бо мавҷудияти њамбастагињои этникию 

фарњангї, ташаккули баъзе тасаввурот дар бораи тавсифи этникии натанњо 

гурўњи этникии худӣ, балки гурӯҳҳои дигари этникӣ низ мегардад. И.С. 

Кон дуруст қайд мекунад, ки «худогоҳии этникӣ ҳамеша даркшуда ё 

даркнашуда, таносуби сифатҳоро бо сифатҳои шахси дигар дар назар 

дорад»2. Зимни чунин таносуб, аз як тараф, фарқият муќаррар ва, аз 

љониби дигар, дарк мешавад. Эҳтимол, дар чунин маврид, диққати асосӣ ба 

«худӣ», ки ба «бегона» монанд нест, равона мегардад. Дар чунин раванди 

идрок диќќати асосї ба этносентризм дода мешавад. 

Ҷанбаи дигари омили субъективӣ дар зуњури њамбастагињои этникию 

фарњангї муоширати байнишахсӣ мебошад. Он чун омили муҳимми 

бартарафсозии тафаккури қолабишуда ва ҳамзамон барои ғанї гардидани 

симои маънавии инсон мусоидат менамояд. Дар ин давраи њамбастагињои 

этникию фарњангї бо такя ба мантиқи муҳокимаи қаблӣ азхудкардан ва ё 
 

1 Йинь, Ма. Расовые беспорядки в США - дело рук элиты [Электронный ресурс] 
URL://https://centrasia.org/newsA.php?st=1591083660 (дата обращения: 20.06. 2019г.) 
2  Кон, И.С. К проблеме национального характера [Текст] / И.С. Кон. // История и психология – М., 1971. 
– 148 с.  

https://centrasia.org/newsA.php?st=1591083660
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рад намудани ин ё он унсури фарњанги гурўњи этникии бартаридошта 

(доноршаванда) ба вуљуд меояд, ҳол он ки дар ин маврид њамбастагии 

фарњангњо дида мешавад. Тағйирёбии унсурҳои фарњанги аќаллиятњои 

этникї (ретсипиент) дар натиҷаи робитаҳо бо фарњанги гурўњи этникии 

бартаридошта рӯй медиҳад. Илова бар ин, чунин тағйирёбӣ ба 

шакливазкунӣ ё муҳимгардонии таркиби алоҳидаи фарњанг оварда 

мерасонад (суннатҳое эҳё мегарданд, ки пештар фаромӯш шуда буданд, 

арзишњои динӣ дар ин гуна маросимҳо дар маркази диққат қарор 

мегиранд); ё аз худ карда мешавад, вақте ки фарњанг сохтори худро то ба 

охир ташаккул медињад (зимни амали фарњангњо сохторҳои нав бунёд 

намегарданд; чи тавре ки дар боло ќайд карда шуд, арзёбӣ ва азхудкунии 

сифатњои нав танҳо тавассути сохторҳои мавҷуда имкон дорад). Зимни ба 

анҷомрасонии бунёди дутарафа, одатан дар шароити ҳамзистии 

бисёрсолаи ду ва ё зиёда аз низомњои фарњангї омезиши фарњангњо сарфи 

назар намешавад. Ҳамзамон, унсурҳои фарњанг дар иҳотаи фарњангҳои 

дигар ќарор гирифта ба тартиби амали он сохторњо тобеъ мегардад ва 

метавонанд мазмуни худро тағйир диҳанд. 

Нақши омилҳои объективӣ ва субъективӣ дар раванди њамбастагињои 

этникию фарњангї хусусияти баҳамгузарандаро дорад. Аммо, умуман 

шароитҳои объективӣ тавассути омилҳои субъективӣ, фаъолияти амалии 

одамон, ки ин шароитҳоро дарк кардаанд, татбиқ мешаванд. Диалектикаи 

субъективӣ дар раванди зуҳури њамбастагињои этникию фарњангї чунин 

аст, ки мабдаи субъективӣ дуюмдараҷа, яъне вобаста буда, аммо ба 

ҷараёни рушд ва такомули шароитҳои объективӣ таъсири калон 

мерасонад. Дар раванди зуҳури њамбастагиҳои этникию фарњангї нақш ва 

аҳамияти омилҳои субъективӣ дар давлатҳои муосири миллӣ, вақте ки онҳо 

мекўшанд, ки мазмуни худогоҳии субэтникиро бо усулҳои сохтмони 

давлати миллӣ мувофиқ созанд, бузург мегардад ва ягонагии субъективию 

объективӣ устувортар ва онҳо аз ҳамдигар вобаста мешаванд. Омили 

субъективӣ, чи тавре таъкид шуд, таъмини татбиқи имкониятҳое мебошад, 
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ки шароитҳои объективӣ ба вуљуд овардаанд ва онњо дар зуњури 

њамбастагињои этникию фарњангї, агар барои зуҳури чунин њамбастагињо 

шароитњои объективӣ ба вуҷуд омада бошанд, наќши њалкунанда 

мебозанд. 

Таҳлили раванди ташаккули њамбастагињои этникию фарњангї 

нишон медиҳад, ки байни шароитҳои объективӣ ва омилҳои субъективии 

ин раванд ягонагӣ вуљуд дорад, ки яке аз манбаҳои бобарори ташаккули 

сохтори нави арзишҳои одамон, дарёфти шаклҳои нави таќвияти устувори 

њамбастагињо бо муҳит, бо ҳамдигар, бо гурӯҳ ва ғайра мебошад. Ин 

ягонагӣ ба љавњари моҳиятии ҳаёти иҷтимоии ҷамъият дахл мекунад ва 

нињодњои иљтимоиро ба ҷустуҷӯи ҷавобҳо ба саволҳои зерин равона 

менамояд: 1) асоси тағйирёбии муносибати байни одамонро чї ташкил 

медиҳад? 2) дар доираи ҷустуҷӯи ҳалли кадом масъалаҳо ҳамгироии 

манфиатҳо, самтҳои рафтори одамон рӯй медиҳад? 3) моро бо одамони 

гурӯҳҳои дигар дар ҷомеа, маҳалла, ноҳия ва ғайрањо чӣ муттаҳид месозад 

ва чӣ ҷудо мекунад? 4) сабаби фарқиятҳои байни анъанаҳо, меъёрҳо ва 

арзишҳо, рафтори гурўҳҳо, умумиятњо, фардҳо ва ғайрањо дар чист? 

Ҷустуҷӯи ҷавоб ба ин саволҳо ба дараҷаи муайян дар доираи њамгироии 

фарњангҳои субэтникӣ дар фазои фарњанги умумимиллӣ бо нигоҳдории 

вижагињои онҳо қарор дорад. Чи тавре ки муҳақќиқи рус Н.В. Захарова 

қайд мекунад, «махсусияти халқ ин фарњанги этникии ӯ, ин қабати поёнии 

фарњанги миллӣ буда, дар маҷмуи меъёрҳои рафтор ва усулҳои ҷаҳонбинӣ, 

ки дар умқи шуури одамон нињон аст, ба шумор меравад. Фарњанги этникӣ 

на тамоми фарњанг, балки љузъи хоси он, ки махсусият дорад ва маҷмуи 

танҳо њамон унсурҳо ва сохторҳои фарњангї мебошад, ки дар назари 

намояндагони дилхоҳ этнос ва дар баъзе ҳолатҳо дар назари атрофиёни ӯ 

низ дар доираи «худӣ-бегона» вазифаи фарқкунандаи этникиро иҷро 

мекунанд»1. 

 
1 Захарова, Н.Ф. Современная этнокультурная картина Нижегородской области [Текст] / Н.Ф. Захарова. 
// Сборник: Национальная идентичность России и демографический кризис. – М.: Научный эксперт, 2008. 
– 261 с. 
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Шароитҳои объективӣ ва унсурҳои омили субъективии ташаккули 

њамбастагињои этникию фарњангї натанҳо ягонагӣ, балки муборизаи 

бањамзидњо, низоъро низ ифода менамоянд. Њузури ин лаҳзаҳо пурра 

љанбаи манфӣ надошта, он, инчунин, сарчашмаи муҳимми идораи 

самараноки раванди рушди этникию фарњангї ва ташаккули иттињоди 

этникию сиёсии халқҳои Тоҷикистон мебошад. Мухолифат байни 

шароитҳои объективӣ ва омилҳои субъективӣ метавонанд хусусияти умумӣ 

дошта бошад ва ё, асосан, вижагињои рушди њамбастагињои этникию 

фарњангиро ифода намояд. Зиддият байни шароитҳои объективӣ ва 

унсурҳои омили субъективии ташаккули њамбастагиҳои этникию фарњангї 

қобилияти тарафҳоро дар дарки љанбањои умумӣ ва вижагињо дар байни 

фарњангҳои гуногун рушд медиҳад. Ин раванд маърифату фаъолияти 

инсонро пурмаҳсул месозад, ба ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ 

ҳавасманд мегардонад, таҷрибаи муносибати дуљонибаи лоқайдонаро бой 

гардонида, одамонро ба бартарафсозии хатоҳо зимни татбиқи талаботи 

объективии қонунҳои рушди ҷомеа сафарбар менамояд. Ҳамин тариқ, 

шароитҳои объективии ташаккули њамбастагиҳои этникию фарњангї 

робитаи диалектикиро байни равандњои иҷтимоӣ ва этникӣ ифода 

мекунанд. 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, қайд мекунем, ки дар шароити 

рушди давлатҳои муосири миллӣ њамбастагиҳои этникию фарњангї 

таҳарруки равандҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки саъйю кӯшишро барои ба 

даст овардани тавофуқ дар ҷомеа, ҷустуҷӯи роҳҳои ба сохторҳои 

њаммонандсози гурӯҳҳои этникӣ дохил намудани намодҳои њувияти 

умумишаҳрвандї тавсиф месозанд, ифода мекунанд. Бе омӯзиши 

мунтазами ин ҳолат, дарки омилҳои объективӣ ва субъективӣ ва тамоилњои 

равандҳои тағйирёбандаи рушди устувору ҳаматарафаи мамлакат ва 

демократисозии ҳаёти ҷамъиятӣ онро интизор шудан мушкил аст. 

Масъалаҳое, ки ба таъмини устувории иҷтимоӣ ва рушди босуботи ҷомеаи 

муосири тоҷик алоқаманд аст, бе санљиши сифати њамбастагињои этникию 
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фарњангии дар он рӯйдиҳанда номумкин аст. Бояд дар назар дошт, ки 

тағйири мазмуни ин њамбастагиҳо ба таѓйирёбии худи ҷамъият оварда 

мерасонад. 

Ба даст овардани сатҳи мувофиқи њамбастагињои этникию фарњангї 

ба фароҳам овардани шароит барои роњ ёфтан ба фаъолнокии иҷтимоӣ ва 

ҳисси масъулиятшиносии фард берун аз ҳудуди ҷамоа ва гурӯҳи худ бо 

мақсади нигоҳдории афзалияту манфиатҳои умумимиллӣ имконият 

медиҳад. Маҳз дар ин ҷо мавқеи шаҳрвандии фард нисбат ба ҷамъият ва 

манфиатҳои рушди он зоҳир мегардад. Њамбастагиҳои этникию фарњангї 

дар ин самт метавонад вазифаи њалќаи пайвасткунандаро байни мазмуни 

манфиатҳои умумимиллӣ ва шакли зуҳури фаъолнокии иҷтимоии 

шаҳрвандон иљро намояд.  

Яке аз унсурҳои муҳимми ташаккулдиҳандаи ҳамбастагии этникию 

фарҳангӣ, ки барои истеҳкоми мавқеи шаҳрвандии аъзоёни ҷомеа дар 

шароити бисёрқавмӣ нақши муаасир дорад, бидуни ягон шакку шубҳа 

забон ба шумор меравад. Миллатҳои таърихан дар самти эҷоди 

ҳамбастагии этникию фарҳангӣ талошварзанда ҳамеша кӯшиш намудаанд, 

ки забони расмии маъмурию коргузорияшонро барои иқтибоси вожаҳо ва 

мақолу ибораҳои маъмулии мансуб ба забони қавмҳои дар сарҳадоти онҳо 

зиндагикунандаро кушода нигоҳ доранд. Чунин таҷрибаи истифодаи 

унсурҳои забонӣ барои таҳкими ҳамбастагиҳои қавмию фарҳангӣ барои 

гузаштагони мардуми мо низ хос будааст ва намунаи онро на танҳо дар 

таркиби забони тоҷикӣ, балки дар адабиёти классикиямон низ дучор 

омадан мумкин аст. Авҷи аълои худро чунин таҷрибаи иҷтимоисозии 

соири қавмҳои дар ҳавзаи тамаддуни бумии тоҷикон зиндагикунандаро дар 

эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ ва дӯсти ӯ Алишери Навоӣ ба даст овардааст.  

Заминаҳои ташаккули чунин таҷрибаи иҷтимосозии соири қавмҳои 

дар ҳавзаи тамаддуни бумии тоҷикон зиндагикунанда тавассути паҳн 

сохтани истиқболи муомилоти забонӣ аз ҷониби муҳаққиқон низ ситоиш 

ёфтааст. Масалан, академик А. Мирзоев зуҳури чунин таҷрибаро дар 
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эҷодиёти  Абдураҳмони Ҷомӣ ва дӯсти ӯ Алишери Навоӣ чунин тасвир 

кардааст: «Аз ҷумлаи асарҳое, ки Навоӣ манзури назари Абдураҳмони 

Ҷомӣ гардонидааст, яке «Хамса» мебошад...  Абдураҳмони Ҷомӣ ба забони 

қадимаи ӯзбекӣ – забони туркӣ дар олами назм зуҳур кардани «Хамса»-ро 

табрик менамояд. Ӯ ҳамон тарзе, ки дар ин сатрҳо намудор аст, аз мазмун 

ва хусусиятҳои бадеии асари Навоӣ хеле нағз хабардор мебошад. Қатъи 

назар аз он ки бар хилофи суханони дар бораи мавқеи адабии Низомӣ ва 

Хусрави Деҳлавӣ дар асарҳои худ баён кардаи Алишер Навоӣ, ӯ дар байти 

панҷум, мувофиқи талаби вақт, қадре ба муболиға роҳ медиҳад, ба «Хамса» 

баҳои ҳаққонӣ додааст... Дар забони модарии худ асосгузори сухани бадеӣ 

будани Алишери Навоиро ҳанӯз панҷсад сол пеш аз ин Абдураҳмони Ҷомӣ 

таъин карда будааст. Набояд фаромӯш кард, ки аз ҳамзабонони Навоӣ дар 

асри ХУ ва ХУI касе ба додани чунин баҳое ба ӯ ҷуръат накардааст»1.  

Ҳамин тавр, дар зовияи фарњанги иљтимоии њар як умумияти инсонї 

мафњумњои консептуалии зиёде мављуданд, ки онњо нотакрории арзишњои  

аз таљрибаи ташкили њаёти љамъиятии онњо маншаъ мегиранд ва аксаран 

марзњои чандин марњалањои гуногуни таърихиро гузашта, барои наслњои 

минбаъда низ хизмат менамоянд. Устувории  пояњои њаёти љамъиятии 

инсоният низ мањз ба њамин таљрибаи дар тўли таърих андўхтаи ташкили 

њаёти дастаљамъонаи ў такя мекунад ва ба муњтавои бойи он маънињои нав 

ворид месозад. Дар фарњанг ва таљрибаи бойи ташкили њаёти љамъиятии 

тољикон чунин маъниофарињо атрофи мањсули фаъолияти созандаи 

иљтимоии худ кам нест ва дурахши онњо дар зењни ояндагон њамеша бо 

нури равшанизояндаи забони ноби тољикї аз худ љилва додаанд. Аз љумла 

мардуми тољик бо як њусни таваљљуњ њамеша сарњадоти њамзистии худро бо 

ќавмњои дигар густариш мебахшид ва дар атрофи бинои фарњангу 

тамаддуни созандааш њељ гоњ деворњои сунъї намекашид. Мутмаинем, ки 

Њофизи Шерозї тањти шууни дарки чунин таљрибаи инсонпарваронаи 

 
1 Мирзоев, А.А. Навоӣ ва А. Ҷомӣ [Матн] / А.А. Мирзоев.– Душанбе: «Адабиёти бачагона», 2019. – С.18-
20. 
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иљтимоии њамкешонаш илњом гирифта, ин таљрибаро бо мафњумњои 

«мурувват» ва «мадоро» хеле њадафмандонаю љовидона баён намудааст: 

Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф аст, 

Бо дўстон мурувват бо душманон мадоро. 

Ваќте насли имрўза љӯёи дарёфти калид барои воридшавияш ба 

бинои њаёти дастаљамъонаи иљтимої мешавад, бо итминон метавон гуфт, 

ки аз чунин њикматњои фаровоне, ки мањсули таљрибаи љомеасозии 

мардуми мо тўли таърих њастанд, фол мегирад ва натоиљаш њам нек хоњад 

буд. Бинобар ин, таљрибаи муваффаќонаи љомеасозї на танњо дар забон 

инъикос меёбад, балки њамеша кўшиш менамояд, ки забонро њамчун љузъи 

муњимми таркибии худ дар муќобили гирдоби њаводиси пурталотуму 

зиддиятноки таърих мутакко бошад ва њамзамон аз ќудрати беохири он 

бањри њамеша чун мероси зиндаву офаранда боќї мондани худ истифода 

барад. Чунин сифатро мутафаккирони мо, аз љумла Ибни Сино дар симои 

Њай ибни Яќзон тасвир намудаанд, ки он таљассуми аќли фаъолу зарфияти 

инсонсозию љомеасозии он мебошад. Дар ин хусус академик Мўсо 

Диноршоев низ хеле барозандаву нишонрас мефармоянд, ки: «Дар рисолаи 

«Њай ибни Яќзон», ки аввалин достони тамсилии Ибни Сино аст, ки сухан 

аз боби бо дўстони хеш ба сайру тамошои тамошогоњи атрофи шањр 

рафтан, мулоќот бо пири нуронї, вале барно ва суњбат бо ў дар масоили 

њикмат, љањоншиносї ва кайњоншиносї меравад. Мазмуни ин суњбат 

тавассути тамсилњо баён шудааст…Ибни Сино дар ин асараш низ њамон 

назаротеро дар бораи нафс, тан, њис, аќл, идрок (дониш), њаюло, сурат, 

саботат, камолот ва тањаввул баён медорад, ки дар «Шифо», «Наљот», 

«Донишнома»… дида мешаванд»1.  

Андешањои зикргашта гувоњи онанд, ки забон њамчун ќисми 

таркибии фарњанги љомеасозї ба њар як ќавм имконият медињад, ба 

раванди мураккаби дарки воќеияти атроф ва љойгоњи худ дар он роњ ёбад. 

Дар забон њамчун хотираи маънавии одамон он зуњуроте наќш мебандад, 

 
1 Диноршоев, М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино [Матн] / М. Диноршоев. – Душанбе: Дониш, 2011. – 

С.329-330. 
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ки љанбаи арзишї дошта, ба камолоти маънавии ў равона гардидааст. Дар 

њолатњои муайян, махсусан њолатњои барои ќавм таќдирсоз, онњо њамчун 

љавњари бунёдї барои рўй овардан ба арзишњои маънавї ва худшиносии 

ќавмї хизмат кардаанд. Ин андешаро олими тољик М. Шакурї дар асараш 

«Забони миллї ва љањонишавї» хеле мўшикофона ба риштаи тањлил 

кашида, наќши забонро дар интиќоли таљибаи таърихии инсон баён дошта 

аст. Аз љумла ба андешаи ў: «забон ва фарњанг заминаи рушди якдигаранд. 

Дигаргуние, ки дар зиндагонї пайдо мешавад, зарра-зарра ба забон 

даромада онро таѓйир медињад ва дар айни замон ин таѓйирот аёну ноаён 

дар фарњанг зуњур мекунад. Њар дигаргунӣ, ки дар фарњанг рўй дод, ба 

тарзи хос ба забон мегузарад. Ин њамбастагии забон ва фарњанг 

миллиятсоз аст. Њар таъсире, ки аз забону фарњанги дигар ба шуури 

мардуми мо меояд бояд асосан ба воситаи забони худи мо биёяд»1. 

Таваљљуњ ба љойгоњи муњимми забон дар раванди ба ворисият додани 

таљрибаи љомеасозии мардуми тољик бо роњи ташаккули худшиносии 

миллияш дар муњити истиќлолияти давлатї дар асари Президенти 

Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон низ хеле барљаста љой дорад. 

«Забон муњимтарин унсури баќои миллат буда, оинаи рўзгори гузаштаву 

њозира ва маљмуи тафаккуру андешаи халќ ба њисоб меравад ва яке аз 

арзишмандтарин сарчашмањои мероси гузаштагон барои наслњои оянда 

арзёбї мегардад. Тавассути забон одамон ба њамдигар муошират карда, аз 

њоли њамдигар хабардор мешаванд ва таассуроташонро баён месозанд. 

Њангоми гуфтугў ва баёни фикр асолати забон боз њам равшантар зоњир 

гардида, рукни тавонманд ва сарнавиштсоз будани он ошкор мешавад. 

Забон инчунин падидаи фарњанги миллї буда, ба воситаи он њар як шахс 

њувияти хешро, љањонбиниашро васеъ менамояд ва њофизаи маънавияшро 

ќавї мегардонад»2. Новобаста аз бебањсу боварибахш буданаш масъалаи 

љойгоњи муњимми забон дар раванди ба ворисият додани таљрибаи 

љомеасозии мардуми тољик бо роњи ташаккули худшиносии миллияш 

 
1  Шакурї, М. Забони миллат ва љањонгаройї  [Матн] / М. Шакурӣ. – Душанбе: Шуљоиён, 2010. – С.72. 
2 Рањмон, Эмомалӣ. Забони миллат – њастии миллат [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Нашриёти 
муосир, 2020. – С.3. 
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њамеша мавриди бањсу ибрози андешањои муњаќќиќони гуногун ќарор 

дорад. Чунин бањсњо имрўзњо на танњо дар осори интишоротї, балки дар 

фазои маљозї низ хеле зиёд сурат мегирад ва ин аз мавриди таваљљуњи 

њамешагї будани ин мавзуъ шањодат медињад.  

Умуман, анъанаи тањќиќи шуур ва худшиносии ќавмї аз нигоњи 

забонї асоси амиќи назариявї ва таљрибавї дорад. Асоси бунёдии онро 

фањмиши гуногуни моњият, табиат ва сохтори ќавм ташкил медињад. 

Таърифи нисбатан маъмули ин мафњум аз тарафи Ю.В. Бромлей дода 

шудааст. «Ќавм–ин маљмуи устувори одамони дар њудуди муайян таърихан 

ташаккулёфта мебошад, ки дорои вижагињои нисбатан бардавоми забонї, 

фарњангї ва равонї, инчунин дарки ягонагї ва фарќияти худ аз дигар 

чунин бунёдњо (худогоњї), ки дар номи он муайян гардидааст, мебошад»1. 

Хусусиятњои этникї (забон, фарњанг ва шуур) танњо дар шароитњои 

муносиб - њудудї, табиї, иљтимої-иќтисодї, давлатї-њуќуќї ташаккул 

меёбанд. Бо вуљуди ин, Ю.В. Бромлей худшиносии   ќавмиро ба тарзњои 

гуногун арзёбї менамояд.                                                       

  Аз ибтидо, ў худшиносиро њамчун «шарти асосии мављудияти ќавм» 

дар марњалањои гуногуни таърихї муайян карда, баъзан онро «ќисмати 

људонашавандаи ќавм» низ унвон мекунад. Ю.В. Бромлей дар бораи 

сохтори худогоњии этникї, тартиби дохилии рушд, асосњои воќеии 

мављудияти он бањсњои саволбарангезро ба миён мегузорад. Ин зуњурот ба 

пайдоиши равияи нав дар ошкор ва тањлили ќисматњои худогоњии  этникї, 

тањќиќи пайдоиш ва тањаввулоти он ибтидо гузошт. Ў маљмуи ќисматњои 

ин зуњуротро васеъ намуда, тахмин менамуд, ки «барои худогоњии ќавмиро 

танњо то ба сатњи мансубияти этникї (миллї) фуровардан асос вуљуд 

надорад. Чунки худогоњї  ин аз љониби инсон дарк намудани амалњо, њисси 

амиќ аз дарки кї будан, сабабњои рафтор ва ѓайраро дар назар дорад»2.  

 
1 Бромлей, Ю.В. К характеристике понятия «этнос» [Текст] / Ю. В. Бромлей. // Расы и народы: 
современные этнические и расовые проблемы. Вып. 1. – М.: Наука, 1971. – С.9-33. 
2  Бромлей, Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность [Текст] /Ю.В. Бромлей. – М.: 
Наука, 1987. 
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Аз маљмуи зиёди мафњумот доир ба ќавм муќаррароти 

пешнињоднамудаи С.A. Арутюнов ва Н.Н. Чебоксаров фарќунанда 

мебошанд. Вижагии онњо аз он иборат аст, ки онњо нишонаи асосии 

ќавмият на одамон, балки ахборотро муайян кардаанд, ки дар робитаи 

байниќавмї мубодила карда мешавад. «Ќавмиятњо,- менависанд онњо, ин 

«лахта»-и мањдуди маконии на бо вижагињои иттилоотї-фарњангї, балки 

робитањои байниќавмї-мубодилаи чунин иттилоотро доранд»1.  

Назарияи бастагии дарки олам ба забон  дар илм њамчун назарияи 

Сепир-Уорф («назарияи нисбияти забонї») бештар маълум аст. Э. Сепир 

менависад: «Одамон на танњо дар љањони воќеї ва фаъолияти иљтимої умр 

ба сар мебаранд, одатан он тавре, ки дар назар доранд, балки онњо то 

андозае дар зери таъсири забони мушаххас ќарор доранд, ки он воситаи 

баён барои њамон љомеа гардидааст. Дарки олами воќеї бе ёрии забон ва ё 

забон воситаи иловагии њалли баъзе аз мушкилотњои иљтимоии муошират 

ва тафаккур аст, андешаи хато аст. Дар воќеъ, «олами воќеї», бешубња, дар 

асоси меъёрњои забонии њамин гурўњ сохта шудааст... Мо ин ва ё он тавр 

ин ё он зуњуротро тавассути меъёрњои забонии љомеаи худ мебинем, 

мешунавем ва дарк мекунем, ки ин шакли ифодаро дар назар дорад»2. Э. 

Сепир боварї дорад, ки забон ин ифодаи рамзии рањнамо ба фарњанг 

мебошад. 

Муаллифи дигари назарияи нисбияти забонї Ли Уорф низ њамчунин 

исбот менамояд, ки: «мо табиатро дар самти нишондињандањои забони 

модарии худ људо менамоем. Мо дар олами зуњурот ин ё он категория ва 

шаклњоро на барои он ки онњо (ин категория ва шаклњо) равшан 

намоёнанд, људо менамоем, баръакс, олам дар рў ба рўи мо чун таассуроти 

тезтаѓйирёбанда намудор мегардад, ки тавассути шуури мо, яъне дар 

низоми забонї ташаккул меёбанд, ки дар шуури мо њифз гардидаанд. Мо 

оламро ба ќисмњо људо менамоем, дар мафњумњо бунёд месозем ва 

 
1 Арутюнов, С.А., Чебоксаров, Н.Н. Передача информации как механизм существования этносоциальных 

и биологических групп человечества [Текст] / С.А. Арутюнов, Н. Н. Чебоксаров. // Расы инароды: 

современные этнические и расовые проблемы. 1972. Вып. 2. – М.: Наука, 1971. – С.8-30. 
2 Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи [Текст] / Э. Сепир. – М.: Прогресс, 2001. 
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маънояшро чунин, на таври дигар, тасниф мекунем, зеро ки мо 

иштирокчиёни созише мебошем, ки чунин низомро таќвият медињанд. Ин 

созишнома барои коллективи мушаххасе  эътибор дошта ва дар системаи 

намунавии забони мо тарњрезї шудааст»1. Бинобар ин, фарќияти байни 

фарњангњо ин аз бисёр љињат фарќияти забонї низ њаст. Ва њадди ногузир 

дар дарки фарњанги дигар аз он иборат аст, ки дар забони мо мафњумњое, 

ки барои тавсиф намудани баъзе аз воќеиятњо, ки аз љониби фарњанги 

бегона офарида шудааст, вуљуд надорад.   

Њамин тариќ, масъалаи њамкории байни фарњангњо ва забонњо ба 

тарзњои гуногуни дарки олам робита дорад. Аз ин лињоз, дар доираи 

мушкилоти муосири муносибатњои байниќавмї ва миллї баррасии забон 

њамчун ќонунияти бунёдии худшиносии ќавм аз ањамият холї нест. Забони 

мушаххас чун роњи муњимми дарки олам мебошад, пас донандагони њамин 

забон, иттињодияњои забонї бояд аз он пайравї намоянд. Забон- воситаи 

муњимми дарки олам, «калом ва забон на воситаи оддии тасвир, на воситаи 

тавсифи воќеият, балки воситаи ба худ тобеъ намудани воќеият мебошад»2. 

Мањз дар забон «ќоидањо ва ќонунњое вуљуд доранд, ки онњо таќозо 

менамоянд на фитрї, балки мисли волидайн (падарон) андеша кард, 

тасвирњои оламро на дар фитрат, балки дар тањрифњои анъана љустуљў 

намуд. Дар он љо њамон шаклњои маѓора нуњуфта аст, ки дар он 

ихтироъкорони забон ва њамаи дигар ворисони онњо тасвирњои мавзуни 

њамон олами саѓирро тасвир кардаанд, ки онњо тавассути он ба олами 

кабир назар кардаанд»3.  

Забон њамчун омили тафаккури инсонї ва мазмуну мундариљаи њама 

гуна њикмат ва њама гуна дониш, аз нуќтаи назари И. Гердер: «мувофиќи     

 
1 Уорф, Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку [Текст] / Б.Л. Уорф. // Звегинцев В.А. 
История языкознания XIX-XX вв. в очерках и извлечениях. Ч.II. – М., 1965. 
2  Кассирер,  Э. Формы и техники [Текст] / Э. Кассирер. // Cassirer E. Symbol, Technik. Sprache. Auf-satze 
aus den Jahren 1927-1933. - Hamburg, Meiner, 1985. 
3 Herder J.G. Abhandlung uber den Ursprung der Sprache // Sprachphilosophische Schriften. - Hamburg, 
Meiner, 1960. 
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анъана ва тарзи тафаккури њамон халќ ташаккул меёбад, њамин тавр, ин 

забон восита ва мазмуни дунёи фикрї ва шакли махсуси он мегардад»1.  

Њар як забон дар таркиби худ ќудрати тасвири манзараи махсуси 

оламро доро мебошад, ки дар олами мафњуњо ва шаклњои тафаккури ба он 

хос зоњир мешавад. Забон аз нуќтаи назари В. Гумболдт на мањсули 

фаъолияти мустаќили инсони мушаххас, балки ба тамоми миллат мансуб 

буда, ба сифати марњалаи гузариш аз субъективият ба объективият, аз 

мањдудияти фардї то ба фарогирии тамоми гуногунрангии њастї хизмат 

менамояд, зеро ки мањз дар забон «тарзи тасаввури њама гуна синну сол, 

љинс, табаќањо, фарќият дар хислат ва фаросати њамон як ќавм омехта, пок 

ва таѓйир меёбад…»2.  

Забон барои худ чунин «њастии хосе» ташаккул медињад, ки 

метавонад њаќиќат танњо дар амалњои тафаккури мушаххаси 

такроршаванда ањамият пайдо намояд, аммо дар томияти худ аз онњо 

вобаста нест. Барои В. Гумболдт робитаи байни забон ва тасаввурот возењу 

равшан аст: «Сањми забон дар тасаввурот на танњо асоси метафизикии 

њастии мафњум аст, забон инчунин ба тарзи бунёд намудани мафњум таъсир 

расонида, дар он наќши худро мегузорад. Забон бо њамаи вижагињои аслии 

мафњум,  мувофиќ ба хусусиятњои хоси мафњум таъсир мерасонад ва 

тамоми маљмуи тасаввуротњоро, ки ба забон робита доранд, шакли якхела 

медињад. Забон њамчунин дар робитаи тафаккур бо нутќи ботинї ва зоњирї 

ањамияти вижа дошта, бо њамин он тарзи тавъамшавии ѓояњо мебошад, ки 

дубора ба инсон дар тамоми самтњо таъсири баръакс мерасонад»3.  

Забон оинаи халќ аст, ки бо он муошират менамояд ва њамзистии 

мусолињатомези худро бо дигарон ба роњ мемонад. Аз забони халќ 

комилан равшан мегардад, ки халќ чї мехоњад, ба куљо сайъ ва майл дорад, 

ба чї бештар шавќу раѓбат дорад ва онро амалї мегардонад ва ин ниятњо 

ўро то ба куљо мебарад. Ин умуман дар њар забон зоњир мешавад. 

 
1 Herder J.G. Fragmente uber die neuere deutsche Literatur // Sprachphilosophische Schriften. - Hamburg, 
Meiner, 1960. 
2  Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры [Текст] / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. 
3  Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию [Текст] / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. 
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Њамзамон муќоисаи забон бо оинаи маънавї исботи робитаи 

људонопазири забон ва халќ мебошад: «Њамоне, ки забонашро эњтиром ва 

дўст намедорад, наметавонад халќашро дўст дорад ва эњтиром намояд 

нафаре, ки забони худро намефањмад, мардуми худро фањмида 

наметавонад ва њељ гоњ некукорї ва шукуњу шањомати воќеии олмониро 

эњсос карда наметавонад, охир дар умќи забон њама гуна дарки ботинї ва 

њама гуна вижагињои халќ нуњуфта аст»1.  

Њамзамон бо забонњои гуногун мо манзараи гуногуни олам, тарзњои 

гуногуни дарки онро дар ихтиёр дорем. Њар забон  тарзњои махсуси муайян 

кардани мавќеи худро дар олам ба мо меомўзад. Мафњуми забонњои 

гуногун комилан бо њам мутобиќ нестанд, њамин тавр, тавассути омўзиши 

забонњои мухталиф инсон то ба дараљаи дарки маънии мухталифи олам 

мерасад. Инсон дар истифодаи забон то як андоза озод аст, аммо ин озодї 

аз фазои интихоб ва истифодаи воситањои забонї иборат аст, бо вуљуди ин, 

он то ба дараљаи эљоди воситањои забонї ноил намегардад. Њатто дар 

шахсиятњои эљодї, ки забонро тавассути ќобилияти зењнии худ бой 

мегардонанд, на он андоза ќувваи эљодии нубуѓи шахсї, балки бештар 

ошкор гардидани истеъдод, имкониятњои дар забони мазкур ташаккулёфта 

падид меоянд 2.  

Мањз барои њамин, забони модарї маќсади ягона набуда, балки 

њамон бунёдест, ки дар асоси он ягон гурўњи муайяни одамон ба хотири 

амалњои таърихї, тањияи арзишњои фарњангї муттањид мегарданд. Маводи 

аз љониби љомеаи забонї ба даст овардашуда бояд ба њадафњои шахси 

мушаххас дар шакле хизмат намояд, ки њамзамон ба њадафњои љомеа 

хизмат намояд ва ё њадди аќал ба он зарар нарасонад.  

Барои њамин њам, нишонаи бунёдии миллат ва иќтидори ташкили 

њаёти мусолињатомез аз љониби он байни ќавмњои мухталиф мањз зарфияти 

забон ба шумор меравад, зеро ки ягон хел идеяњои умумї, арзишњои 

фарњангї ва хољагидории умумї бидуни фањмиши ягонаи аломатњои 

 
1 Humboldt W. von. Uber die Verschidenheit des meuschlichen Sprachlaues // Werke, hirsg. v. Leitzmann, Bd. 
VI. - Berlin, Behr, 1906. 
2 Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur. - Heidelberg, Winter, 1934. 
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забонии  дар муошират истифодашаванда вуљуд дошта наметавонад. Забон 

њамзамон бо миллат ба вуљуд меояд, эљоди офаридањо ва олоти аслии 

миллат ба шумор меравад. Аксарияти њолатњои марбут ба њаёти миллат – 

макони зист, иќлим, дин, сохти давлатдорї, ќонунњо ва анъанањо – 

метавонанд то андозае аз миллат људо бошанд. Ва танњо забон метавонад 

ба сифати забони зинда, забони модарї дар шуури миллат вуљуд дошта 

бошад. Мањз дар забон, ки тамоми вижагињои миллї таљассум ёфтааст, 

њамчун воситаи муоширати њамин халќ, вижагињои фардї аз байн рафта, 

љињатњои умумї ва наздикшавї ба вуљуд меояд.  

Забон њамеша ҳамчун  воситаи робитаи байни олам ва инсон баромад 

мекунад ва барои инсон симои муайяни забонии оламро ташаккул 

медињад. Њамаи ин њељ гоњ маънои онро надорад, ки инсон пойбанди аз 

таѓйирот дар канор нигоњ доштани забони миллї аст. Дар болои 

љањонфањмии забонї љањонбинии љамъиятии гурўњњои иљтимої, 

љањонбинии фардии шахс ба вуљуд меояд. Ба манзараи забонии олам 

манзараи маданї, динї, фалсафї ва илмии олам илова мегардад. Бо вуљуди 

ин, эљоди ин манзарањо аз инсон талошњои зиёди зењниро талаб мекунад. 

Бо вуљуди ин,  «аз олами воќеї ба мафњум (маънї) ва минбаъд ба баёни 

шифоњї дар халќњои гуногун бинобар вижагињои таърихї, љуғрофї, 

хусусиятњои њаётии ин халќњо ва аз ин рў, фарќиятњо дар рушди шуури 

љамъиятии онњо аз њамдигар фарќкунанда мебошанд»1. Ин зуњурот далолат 

бар он менамояд, ки забон њаќиќатро на бевосита, балки тавассути ду 

марњала: аз олами воќеї ба тафаккур ва аз тафаккур ба забон инъикос 

менамояд. Ва њарчанд тафаккур пешопеши забон буд, натиљањои он дар 

забон ташаккул ёфт ва як андоза тағйир меёбанд. Аз ин рў, забон ба 

иштирокчии алоњидаи муошират ва рушди минбаъдаи тафаккур табдил 

меёбад ва он метавонад њамзамон як ќисми фикрро пинњон намояд ва ба 

ќисми дигари он ассотсиатсияи забонї илова намояд.  

 
1 Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 
2000. 
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Њамин тавр, нуќтањои дар боло баёншуда ањамияти амалї доранд. 

Аввалан, зарур аст, ки дар бораи забони модарї ѓамхорӣ  намуд, зеро ки 

он анъанањои фарњанги миллиро њифз менамояд ва арзишњои марбут ба 

таљрибаи ташкили њаёти љамъиятиро ба наслњои нав интиќол медињад. 

Сониян, танњо бо донистани сарвати бебањои забони модарї метавон дар 

доираи ахбороти нав, ки мунтазам ба зењни инсон ворид мегардад, мавќеи 

худро муайян ва мазмуни дар он нињонбударо дар таљрибаи љомеасозии 

худ маќсаднок истифода намуд.  

Ҳамин тариқ, аввалан, таъмини ҳамзистии осоиштаи мардумони 

гуногунтабори воҳидҳои сиёсӣ, яъне давлатҳо бидуни татбиқи эҳтиром ба 

арзишҳои ҳамдигарии онҳо мушкил аст. Чунин эҳтиром дар фарҳанги 

аъзоёни ҷомеа бо роҳҳои гуногун ворид мешавад ва инкишоф меёбад. Яке 

аз ин роҳҳо сукунати чандинасраи қавмҳои гуногун дар ягон минтақа дар 

солҳои тӯлонӣ ба шумор меравад. Чунин ҳамзистӣ дар фарҳанги онҳо 

ҳисси эҳтиром ба арзишҳои ҳаётии якдигарро ташаккул медиҳад ва онҳо 

ҳамдигарро ҳамқисмат мешуморанд. Тавсифи чунин эҳтиром минбаъд 

натанҳо ба тавсеаи риштаҳои хешутаборӣ, балки ба ҷузъи муҳимми 

фарҳанги маънавии онҳо табдил меёбад. Масалан, зуҳури анъанаи бо ду ва 

ё якчанд забон иншо намудани асарҳои илмию бадеӣ дар фарҳанги 

тоҷикон собиқаи тӯлонӣ дорад. Пайравони чунин анъанаро «зулисонайн» 

(соҳиби ду забон) меноманд. 

Сониян, дар ҷомеаҳое, ки таркиби қавмияшон таҷрибаи зисти 

тӯлонии бо ҳамдигар наздикро камтар доранд, аслан таъмини ҳамзистии 

мусолиҳатомези қавмӣ бо дигар роҳу усулҳо ба роҳ монда мешавад. Яке аз 

чунин роҳи афзалиятнок танзими меъёрию ҳуқуқӣ ба шумор меравад. Ин 

фишангро имрӯз бештари кишварҳо истифода мебаранд.  
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2.2. Хусусиятњои нињодишавии амалҳои муштараки иљтимої дар 

муњити бисёрфарњангї 

Таѓйироте, ки айни њол дар низоми иҷтимоии ҷамъияти тољикистонї 

ба вуҷуд омадаанд, тасаввуроти аъзои онро дар бораи шаклҳои 

ҳамкориҳои хусусияти муколамадошта бо гурӯҳҳои дигари субэтникӣ ва 

байни худ тағйир доданд. Зеро ин ҷамъият, дар шароити имрўзаи 

инзивољўии (изолятсионизм) љомеањо аз њамдигар бар асари 

домангустарии пандемияи Covid-19 таҷрибаи интихоби мустақилона ва 

татбиқи амали муштараки унсурҳои таркибии онро бе мудохила љустуљў 

менамояд, ҳоло дар назди интихоби тарзҳои алтернативии татбиқи он 

меистад. Аммо ин интихоб, бинобар омилњои гуногуни хусусияти 

объективї ва субъективидошта, мушкил гаштааст. Агар пештар ба сифати 

воситаи барќароркунандаи чунин муколама дар тасаввуроти аъзои ҷомеа 

зарурати наздик сохтани манфиатњо эътироф гардида буд, пас ҳоло онҳо 

ҷустуҷӯи меъёрњои иловагии марбут ба таъмини бехатарии муњити зисти 

иљтимоиро пеш мегузоранд. Бинобар ин, консепти «љомеи бехатар» акнун, 

нисбат ба баъзе аз ангезањои истеъмолї, мартабаи беҳтарро касб 

менамояд.  

Натиҷаҳои тањқиқоти дигаргунињои дар ин замина бавуљудомадаро 

таҳлил карда, ба хулосае меоем, ки дар чунин коркардҳои илмї ба 

вижагиҳои зуҳури эњсоси њамзистии умумиятњои гуногун дар шароити нав 

диққати кам дода мешавад. Амсилаи  асоснокшудаи бароҳмонии амалҳои 

муштараки гурӯҳҳои мазкур дар асоси умумияти манфиатҳои истеъмолї, 

ки дар давраи вусъати раванди љањонишавї ҷой дошт, акнун талаботи 

рушди ҷамъиятро доир ба таъмини асосҳои њамзистии табақаҳои гуногун 

ва умумияти мақсаду вазифаҳо қонеъ гардонида наметавонанд. Бинобар 

ин, акнун бо мурури пањншавии муддати буњрони коронавирус ин 

мамлакатҳо роҳи ҷустуҷӯи механизмҳои дигари асоси амали муштараки 

сермаҳсули иҷтимоии субэтносї, ки  таркиби онҳоро таъмин менамояд, 

пеш гирифтанд.  
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Ҳоло дар манзари тағйироти дар ҳаёти ҷамъиятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рухдиҳанда масъалаи чи тавр зимни таркиби бисёрэтникии 

аҳолӣ, афзоиши худогоҳии миллӣ ва эҳёи маънавии халқи тоҷик дар 

дурнамои дарозмуддат муносибати бетарафона, холисонаи гурӯҳҳои 

гуногуни этникиро ба анъанаҳои дигари фарњангӣ ва арзишҳои ҳаётӣ ба 

даст овардан мумкин аст, ањамияти худро гум намекунад. Ба андешаи мо, 

яке аз механизмҳои муҳимми расидан ба ин мақсад паҳнсозии шакли 

муколамавии амали муштараки иҷтимоӣ байни тамоми гурӯҳои этникие, 

ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон сукунат доранд, шуда метавонад 

ва ин ба фаъолона воридшавӣ ба ҳаёти ҷамъиятии мамлакат имкон 

медиҳад. Дар робита бо ин, шиносоии ин гурӯҳҳо бо арзишҳои этникӣ ва 

анъанаҳои хоси иҷтимоӣ-фарњангии ҷамъиятҳои дигар ва ҳамроҳшавӣ ба 

онҳо яке аз омилҳои асосии бунёди амсилаи ҳамзистии фарњангӣ ва сиёсӣ 

дар Љумҳурии Тоҷикистон шуда метавонад. Шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд дарк намоянд, ки бунёди чунин амсилаи иҷтимоӣ ва 

фарњангии љомеа натанҳо аз давлат, балки аз сохторҳое низ вобастааст, ки 

пеш аз ҳама, бо соҳаҳои њаёти шањрвандї ва иқтисодӣ алоқаманданд. Ин 

имкон медиҳад, ки заминаи зуҳури муносибати мутакаббирона ва 

нописандонаи намояндагони як гурӯҳи этникӣ ба гурӯҳи этникии дигар 

тадриљан бартараф карда шавад. 

Ҳамин тариқ, ањамияти масъалаи гузошташуда дар роҳи ҳифзи 

суботи ҳаёти ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси бе бањс аст. Аз ин 

рӯ, дар тањќиќоти худ мо таљрибаи дар марњалаи трансформатсионии 

љомеа омўхтаи умумиятњои гуногуни эљоди фазои муштараки њамзистиро 

мавриди омўзиш ќарор додем. Ёдгориҳои фарњангӣ, ҷойҳои муқаддаси дар 

маҳалҳо вуљуддошта ва вижагиҳои зуҳуроти онҳо дар сохтори њувияти 

иҷтимоӣ, дар сохтори умумии њувияти миллӣ дар тањқиқоти мазкур 

объектҳои омӯзиш ќарор гирифтанд. Ин имкон медињад, ки зуҳури 

вижагиҳои фарњанг, макони зист, анъанаҳои ин гурӯҳҳо муфассал омӯхта 
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шуда, доираи амали муштараки онҳо бо анъанаҳои иҷтимоӣ-фарњангии 

гурӯҳҳои дигари этникӣ (қавмӣ) ошкор гардад. 

Дар ин робита, зарурати муайян намудани сабабҳои худканорагирии 

иҷтимоӣ ва фарњангии гурӯҳҳои этникӣ дар гузашта ва бунёди механизмҳо 

барои татбиқи амсилањои гуногуни ҳамзистии иҷтимоӣ-фарњангии ҷамъият 

вуҷуд дорад. Ин ба баланд бардоштани тањаммулпазирии новобаста ба 

тафовутњои фарњангї, анъанаҳо, муњиту љойи зист ва ғайра зуҳуршаванда, 

имкон медиҳад. Бинобар ин, мо дар назди худ мақсад гузоштем, ки роҳҳи 

васеъсозии доираи омӯзиши анъанаҳои иҷтимоӣ-фарњангии гурӯҳҳои 

алоҳидаи этникӣ, консептуалисозии ҳодисотеро, ки бо вазъияти 

муносибатҳои байниҳамдигарии гурӯҳҳои субэтникӣ алоқаманданд, амалӣ 

гардонем.  

Бо мақсади омӯзиши вазъият ва тамоюлҳои асосии рушди муштараки 

муколамаи иҷтимоии гурӯҳҳои хурди этникие, ки дар Тоҷикистон сукунат 

доранд, масъалањои зерин њаллу фасл гарданд: 

- омӯхтани анъанаҳо, маросимҳо, ёдгориҳои фарњангӣ, арзишу 

меъёрҳои рафтори иҷтимоии гурӯҳҳои хурди этникӣ, ки ба ошкор сохтани 

сатҳи сармояи захиравии иҷтимоӣ дар таҷрибаи иҷтимоии гурӯҳҳои 

гуногуни этникии Тоҷикистон имкон медиҳанд; 

- омӯзиши дараҷаи таъсири хусусиятҳои анъанавии арзишї ба 

рафтори гурӯҳҳои этникӣ; 

- муайян намудани дараҷаи якҷояшавии гурӯҳҳои хурди этникӣ дар 

сохтори васеътари иҷтимоӣ (миллӣ); 

- муайян сохтани сохтор ва механизмҳо, ки тавассути онҳо гурӯҳҳои 

хурди этникӣ ба муколамаи иҷтимоӣ ва маданӣ бо гурӯҳҳои дигари этникӣ, 

аз ҷумла бо миллати асосӣ ҷалб мегарданд. 

Фарзияи асосие, ки дар раванди амалигардонии тањќиќоти мазкур аз 

он бояд баромад, дар он аст, ки гурӯҳҳои этникӣ ба амали муштараки 

осоишта бо гурӯҳҳои этникии дигар, хусусан бо тоҷикон, бештар майл 

доранд, аммо дар муаррифии мансубияти ќавмии худ баъзан ақидаҳои 
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гуногун доранд. Бинобар ин, урфу одат ва анъанаҳои онҳо аз ҳамдигар 

фарқ мекунанд. Фарзияи дигар дар он аст, ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, байни гурӯҳҳои алоҳидаи этникӣ эътимод ба 

ҳамдигар коњиш ёфт. 

Ташаккул ва такомули амали муштараки муколамавии иҷтимоӣ 

байни гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ як қисми раванди тағйирёбии ҷамъият 

мебошад. Муносибатҳои байниэтникӣ зерсохтори муносибатҳои ҷамъиятӣ 

буда, сиёсати илман асоснокшудаи миллӣ қисми муҳим ва суръатдиҳандаи 

рушди муносибатҳои байниэтникӣ мањсуб меёбад. Он њамоњангсозии амали 

муштаракро байни тамоми гурӯҳои этникӣ таъмин менамояд.  

Раванди васеъшавии ҳудудҳои амали муштараки байниэтникӣ як 

қисми бузурги таѓйирёбии ҷомеаро дар бар мегирад ва барои ҳамгироии 

гурӯҳҳои гуногуни этникӣ дар атрофи мақсаду вазифаҳои рушди ҷомеаи 

мушаххас чун асос хизмат мерасонад. Нуқтаи назаре, ки тибқи он иқтидори 

этнопсихологии амали муштараки гурӯҳҳои гуногуни этникӣ танҳо аз рӯи 

анъанаҳои фарњангї ва арзишҳои онҳо сурат мегирад, беасос мебошад. 

Аксари арзишҳое, ки асоси татбиқи амали муштараки муколамавиро 

ташкил медиҳанд, дар ҷараёни ҳаёту фаъолияти якҷояи тамоми табақаҳои 

иҷтимоӣ ва субъектҳои ҷомеаи мушаххас ба вуҷуд меоянд. Дар аксари 

мавридҳо шаклҳои амали муштараки аз тарафи нињодҳои иҷтимоии 

ҷамъият бо мақсади муқаррарсозии амали муштараки муносиб байни 

аъзоёни ҷомеа, барои коркард ва пешниҳоди тарзи беҳтари ба даст 

овардани мақсадҳои худ ва осоиши иҷтимоӣ амсиласозӣ мегарданд. Бояд 

ќайд намуд, ки самтҳои асосии сиёсати миллии Тоҷикистони муосир 

бунёди асосҳои эҳёи тамоми ҷамъиятҳои этникии мамлакат, таъмини 

иштироки онҳо дар идоракунии ҷомеа, мақомотҳои ҳокимияти сиёсӣ ва 

давлатӣ ба шумор рафта, масъалаҳои афзалиятноки сиёсати муосири 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мустаҳкамсозии давлатдории миллӣ, 

ташаккули ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон чун ҷомеаи муосири 

таљдидёфта, мебошанд. 
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Афкори муосири миллии љомеаи тољикон дар давраи то бозсозӣ дар 

коркарду тањқиқоти ҷанбаҳои гуногуни амали муштараки этникию 

фарњангї асосан аз рӯи вижагиҳои ҳамин давра ба роҳ монда мешуд. Ба 

принсипи таърихият такя карда, баъзе олимон ташаккули амали 

муштараки этникӣ-фарњангиро дар мисоли мушаххаси таърихии ягон халқ 

мавриди таҳлил қарор медоданд. Дар маводи Тоҷикистон ин, пеш аз ҳама, 

дар мисоли ҷалби халқҳои бодиянишин ба мадори фарњанги моддӣ ва 

маънавии умумиятњои њаёти муќимидошта, аз љумла тоҷикон нишон дода 

мешуд. Нисбатан тањќиќи ин масъала дар осори намояндагони мактаби 

этнографӣ баръало намоён аст. 

Интихоби стратегияи дигар дар афкори иљтимоии ибтидои асри ХХ 

сурат гирифт, ки дар он омилҳои дар консепсияҳои қаблан баррасикардаи 

мо мавҷуд набуданд, ба ҳисоб гирифта мешуданд. Мунтазам рў овардан ба 

афзалияти ҷорисозии унсури холисона ба мазмуни амали муштараки 

байниэтникӣ дараљаи пайгирї аз муносибати санљидашударо муҳим 

гардонид ва он бо дарназардошти манфиатҳои гурӯҳҳои дигар ба 

қонеъгардонии манфиатҳои гурӯҳҳои этникӣ роҳ кушод. Зимни баррасии 

масъала намояндагони фалсафаи иҷтимоии ин давра суоле мегузоштанд: 

дараҷаи муносибати бетарафонаро байни субъектҳои амали муштараки 

байниэтникӣ аз ҷиҳати сотсиологӣ чи тавр арзёбӣ намудан мумкин аст? Ба 

ин савол муҳаққиқон ҷавобњои гуногун медоданд. 

Ҳамин тариқ, тағйироте, ки дар солҳои охир дар Ҷумњурии 

Тољикистон рӯй медиҳанд, дар аксари мавридҳо кӯшишҳои бадастоварии 

њамзиштии муайянеро дар бар мегирад, ки амсилаи чунин сохти ҷамъиятї 

он бо намунаҳои дар мамлакатҳои дигар эътирофшуда махсусияти худро 

пайдо мекунад. Ишора ба ин бештар дар андешањои онҳое вомехӯрад, ки 

диққати худро ба таҳлили сохторҳои нињодисозї ва ҷараёнҳои аз тарафи 

нињодҳои давлати мутамаркази миллӣ фурӯбарии пайдарпайи шаклҳои 

анъанавии ташкили ҷомеа, амсоли қавму қабилаҳо, авлодҳо, маҳалҳо ва 

ғайрањо равона месозанд. Агар ҳоло мо воқеан ҳам шоҳиди ташаккули 



144 

оқилонаи сохтори ҳаёти иҷтимоӣ бошем, пас ин ақидаҳо дурустанд. 

Амалан, ин ҳоло дар воридшаии механизмҳои олии ҳокимияти давлатӣ ба 

фаъолияти ҳаётии шаклҳои анъанавии ташкили ҳаёти ҷамъиятии мардум 

таҷассум меёбад. Ба ин механизмҳои амалкунандаи ташаккули идоракунии 

чунин нињодњо чун маҳалла, ки аз ирода ва дастгирии мақомотҳои маҳаллӣ 

дар ҷойҳо вобастааст, намуна шуда метавонад. Дар натиҷа, аксаран ин 

нињодҳо бинобар чунин вобастагӣ, сарфи назар аз тамоюли ивази 

вазифаҳои онњо бо шаклҳои расмӣ ва оқилонаи дар онҳо ҷойдошта, 

воситаҳои паҳнсозии идеологияи расмӣ доир ба тағйири сохти ҳаёти 

ҷамъиятӣ мегарданд. Натиҷаҳои ба даст овардашуда на ҳамеша бо мақсаду 

маромҳои дар ин росто пешниҳодшаванда мувофиқанд ва аксаран дар 

муносибату қоидаҳои рафтор, ки дар доираи нињодҳои расмӣ ба вуҷуд 

меоянд, нақши таъсири сохторҳои анъанавии иҷозатдодашавандаи меъёру 

арзишҳо низ намоён аст. Бинобар ин, баъзан дилбастагии фард ба 

сохторҳои ибтидоии анъанавӣ ба қабули қарорҳо дар доираи нињодҳои 

расмии ҷамъиятӣ таъсир мерасонад. Ҳамзамон, барои дарки табиати ин 

падидаҳо масъалаи омӯзиши вижагиҳои амсилаҳои худмухтори алоқаҳои 

байниҳамдигарӣ, ки дар доираи сохторҳои анъанавии ҷамъият вуҷуд 

доранд, муносибати байни аъзоёни ҷамъият, инчунин шаклҳои 

дигаргунсозии онҳо дар доираи тағйироти дар ҳаёти ҷамъиятї рӯйдиҳанда 

хеле муҳим мегардад. Чунки тағйироти меъёру қоидаҳои ҳаёти иҷтимоии 

ҷомеаи тоҷик ба амалигардонии бошууронаи ҷанбаҳои дар боло 

номбаршудаи он дар доираи тағйири шаклҳои мутобиқат ба шароити нави 

ҳаёт ва дастрасї ба захираҳои асосии ҷамъият имкон медиҳанд. Ин 

ҷанбаҳои амалиёти иҷтимоӣ натанҳо бо роҳи тақсимоти намодҳои таркиби 

иҷтимоии расман ҷоришаванда, балки аксар бо роҳи ҷустуҷӯи пояи 

амсилаҳои анъанавии алоқаи байниҳамдигарӣ, муносибатҳо ва ѓайрањо 

амалӣ мегарданд. 

Ҳамзамон, ин раванд аз сабаби вуруди тағйироти гуногун ба умқи 

таҷрибаи фарњангии тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар нуқтаҳои гуногуни 
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фазои иҷтимоӣ нобаробар идома меёбад. Чунки харитаи имрӯзаи иҷтимоӣ-

фарњангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ивази пайиҳами минтаќањо бо 

мавҷудияти таҷрибаи бойи дар гузашта андӯхташудаи мутобиқат ба 

шароити иҷтимоии муҳити худ ва ҳам минтақаҳои бенасиб аз чунин 

таҷриба, ки айни замон дар ҷустуҷӯи он қарор доранд, тавсиа меёбад. Ин 

баръало дар он зоҳир мегардад, ки ҷомеаҳои мазкур ба ҷустуҷӯ ва тасдиқи 

њувияти худ, касби эътирофи гурӯҳҳои дигар, ба навовариҳои сохтори 

ҳаёти ҷамъиятӣ ва ѓайрањо хеле ҳассосанд. Ба чунин минтақаҳо асосан 

ҷойҳое дохил мешаванд, ки дар натиҷаи муҳоҷирати дохилӣ, ки ба 

азхудкунии заминаҳои нав зимни ба водиҳо кӯчидани сокинони ноҳияҳои 

кӯҳӣ равона буданд, обод карда шудаанд. Ивазшавии нуқтаҳои аввалӣ дар 

фазои миллӣ барои ҷомеаҳо ҳамчунин бо тағйири сохтори иҷтимоии онҳо 

ҳамроҳ буд. Ин тағйирот аксар дар вижагиҳои амалу муносибатҳои 

муштараки онҳо зоҳир мегардид. Ҷойивазкунии маконӣ маҳсули амали 

муштараки онҳо бо гурӯҳҳои дигар нисбат ба ҷойҳои пешина, ки он агар 

вуҷуд дошта бошад ҳам, хеле ночиз буд ва чун қоида, амали муштарак аз 

доираи гурўҳи худ берун мебаромад, асоснок менамояд. Акнун бетафовутї 

ба тамоюлҳои рафтори дигарон, кӯшиши мувофиқати меъёрҳои рафотори 

худ бо интизориҳои гурӯҳҳои аз ҳамдигар дур пайдо гардид. Шиддатнокии 

робитањои функсионалии самтҳо, меъёрҳои рафтори гурӯҳњои гуногун, ки 

ҳоло ба шабакаи муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо дохил мешаванд, 

меафзояд. Дар натиҷа, шиддатнокии амалҳои муштарак табиати 

иҷтимоиёти ҳам гурӯҳҳои коллективӣ ва фардҳо ба куллӣ тағйир ёфт. 

Мутобиқшавии фард, гурӯҳ ба шароити нави ҳаёт натанҳо барои қабули 

дутарафаи меъёру қоидаҳо ва арзишҳои рафтор, балки барои кашфи 

намунаҳои нави онҳо низ замина фароҳам мовард. Аз ин бармеояд, ки 

муњити сохтори иҷтимоии ин ҷомеаҳо ба воридшавӣ ва суръати дарки 

унсурҳои нави шароити тағйирёфтаи ҳаёт назар ба он гурӯҳҳое, ки 

таҷрибаи ҳаёти иҷтимоии худро дар нуқтаи интихобшудаи фазои иҷтимоӣ 

такрор мекунанд, васеътар гардид. Маҳз вижагиҳои ҷустуҷӯи самтҳои нави 
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рафтор дар вазъияти тамоман нави босуръат тағйирёбандаи ҳаёти 

ҷамъиятӣ, ки онҳоро натанҳо ба дарки арзишҳои худ, балки ба дарку 

коркарди самтҳои нави рафтор, муносибатҳои ба талаботи нави иҷтимоӣ 

ва фарњангии ҳозира оварда мерасонад, аниқтар ошкор гардид. 

Дар такя ба гуфтаҳои боло, ба сифати объекти таҳқиқот барои 

омӯзиши дараҷаи муносибатҳои байниҳамдигарии гурӯҳҳои субэтникӣ мо 

аҳолии ноҳияҳоеро интихоб кардем, ки дар онҳо таҷрибаи аз нав ба вуҷуд 

овардани сохтори иҷтимоии худ ҳам хусусияти муттасил ва њам номуттасил 

дорад. Бояд қайд кард, ки агар дар гурӯҳи якуми ноҳияҳо ба инсон амалан 

имконияти алтернативии интихоби рафтор, худмуайянсозӣ дар доираи 

анъанаҳои ташаккулёфтаи анъанавӣ дода нашуда бошад, пас дар ҳолати 

дуюм, пас аз ќатъи решаҳои сохтори анъанавӣ, инсон мунтазам дар 

ҷустуҷӯи шаклҳо ва самтҳои нави арзиши рафторӣ, муносибат ба худ, ба 

ҷомеа ва давлат меистад. Бинобар ин, дар рафти ҷустуҷӯи амсилаҳои 

муносиби рафтор дар шароити тањаввули ҳаёти одамон дар маҳалҳое, ки 

таҷрибаи таърихии аз нав ба вуҷуд овардани сохтори иҷтимоии аҳолӣ ҷой 

дорад, аксаран ба умқи сохтори анъанаҳо мераванд. Дар маҳалҳое, ки 

чунин таҷриба вуљуд надорад, сотсиум мунтазам дар назди зарурат ба 

кашф ва ё дарки шаклҳои нави самтҳои арзишӣ-рафтории ҳаёт қарор 

дорад. Аз мадди назари муҳаққиқон, ки ҳаёти ҷамъиятиро дар доираи 

дигаргуншавиҳо меомӯзанд, дур мондани ин вижагиҳои фазои иҷтимоӣ-

фарњангии Тоҷикистон дар замони гузашта тамоюл ба он дошт, ки 

сотсиуми тоҷик ҳоло наметавонад ба ҷараёнҳои азнавсозӣ якхела 

муносибат кунад. Дар чунин маврид мо шоҳиди он мегардем, ки зери 

таъсири шароити нави ҳаётӣ алоқаҳои иҷтимої, амалҳои муштарак, 

муносибатҳо тадриљан тамоюли гуногун касб мекунанд, гарчанде 

самаранокии он дар ҳамаи нуқтаҳои фазои иҷтимоии он якхела нест. Дар 

баъзе ҷойҳо арзишҳое, ки амсилаҳои асосии рафтори одамонро муайян 

менамоянд, аз доираи фарњанги анъанавии дар ҷомеа љойдошта бармеоянд, 

дар ҷойҳои дигар иқтидори љамъбасткунандаи сармояи иҷтимоии 
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фарњанги сотсиум дар мутобиқшавии амсилаҳои муосири алоқаву самтҳои 

арзишнокӣ-рафторӣ бомуваффақият зоҳир мегардад. Вижагиҳои зуҳури 

њолати аввалро мо дар ҷойҳое омӯхтем, ки таҷрибаи давомноки таърихии 

аз нав ба вуҷуд овардани амсилаҳои рафтор бо такя ба ҳифзи робитаҳои 

анъанавии минтаќавии одамон, гузариш ба сохторҳои амиқи анъанавӣ 

барои ҷустуҷӯи асосҳои њувият, худмуайянсозии онҳоро доштанд. Раванди 

дигаргуншавии ҷанбаҳои дар боло ишорашудаи ҳаёти иҷтимоии сотсиум 

дар ҷойҳо бо мавҷудияти таҷрибаи начандон калони аз нав бавуҷудории 

анъанавии рафтори мустақилонаи одамон, алоқаҳои сотсиум баръало 

ошкор мегардад. Маҳз дар ин ҷо одамоне, ки бештар аз дигарон аз 

шаклњои анъанавї дур шудаанд, ба равандҳои дигаргунсозӣ ва таҷрибаи 

нави иҷтимоӣ-эҷодӣ ҷалб гардиданд. 

Моҳияти чунин ҷойгиршавии мањалҳо дар фазои иҷтимоӣ-фарњангї 

танҳо ба он вобаста нест, ки фазои иҷтимоӣ-фарњангии Тоҷикистони 

муосир якхела аст, балки бо он ифода меёбад, ки ҷавобҳои аз нуқтаҳои 

гуногуни ин фазо бармеомада ба ҳамон як ҳодиса вижагиҳои гуногуни 

худро доранд. Ин фарқият натанҳо суръатнокӣ, мубрамияти талабот, 

балки мазмуни онро низ дар бар мегирад. Бинобар ин, дар нуқтаҳои 

ишорашудаи фазои иҷтимоӣ-фарњангии Тоҷикистони муосир дар маркази 

диққати мо тамоюлҳои рафтори иҷтимоӣ, хусусияти алоқаҳои иҷтимоӣ, 

вижагиҳои ташкили сохтори умумиятҳо, вижагиҳои хоҷагидории онҳо ва 

сохти макони зисташон меистоданд. Омӯзиши ин ҷанбаҳои ҳаёти иҷтимоии 

ҷомеаи муосири тоҷик ба мо иттилооти боэътимодро дар бораи тарҳи 

ҷараёнҳои тағйирёбӣ дар он пешнињод карда метавонад.  

Дар умумиятњои бештар ба фаъолияти кишоварзї шуѓлдошта тамоми 

љанбањои ҳаёташон бевосита ба фаъолияти хоҷагидории онњо тобеъ аст. 

Дар мавсими корҳои саҳроӣ, гузаронидани тӯй ва чорабиниҳои дигар қатъ 

мегардад. Онҳо танҳо дар нимаи дуюми тирамоҳ ва баҳор аз нав оѓоз 

мегарданд. Яъне, типи фаъолияти хоҷагидорӣ-фарњангии умумиятҳои сирф 

ба кишоварзї машѓулбуда самтҳои дигари фаъолияти онҳоро ба меъёр 
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медарорад. Ҳамин тариқ, ҳаёти иҷтимоии ҷамъият, маросимҳо ва идҳои он 

ба ивазшавии мавсимҳои фаъолияти хоҷагидории аъзоёни он тобеъ 

мебошад. Ивазшавии даврагии чунин шаклҳои фаъолият ва чорабиниҳо 

дар ҳар як давраи рушд унсурҳои нави таҷрибаи мутобиқшавии сотсиум ба 

шароити тағйирёфтаи ҳаётро дар бар мегирад. Аз ин нуқтаи назар, аз 

тарафи баъзе аз ин гуна умумиятњо дар атрофи чорабиниҳои худ ҷамъ 

кардани унсурҳои нав натанҳо коркарди қолабҳои нави рафторро дар 

аъзоёни ҷомеа, балки мусоидат намудани мутобиқшавии онҳоро ба 

мазмуни нави шуури ҷамъиятӣ талаб мекунад, ки он бо машруиятдињињои 

хос тавсиф меёбад. Сарфи назар аз он ки ҷавонон баъзе анъанаҳоро қабул 

намекунанд, онҳо ин анъанаҳоро инкор наменамоянд, алайҳи ин қонунҳо 

баромад намекунанд. Чунин рафтор бо он маънидод мегардад, ки 

«ҷамъият пойгоҳи аввалини назорати иҷтимоӣ мегардад. Маҳз дар ин ҷо 

дуршавӣ аз риояи меъёрҳо ҷазо дода мешаваду тибќи онњо амалкарди 

бархе қадрдонӣ мегардад. Тавассути амали ҷазоҳои иҷтимоӣ тасаввуроту 

рафтори инсон дар доираи ҷамъият нисбатан қолабӣ мешавад; дар натиҷа 

фарњангҳои маҳдуд рушд меёбанд. Дар асл, ҷамъият, эҳтимол, чун гурӯҳи 

типӣ, ки фарњанги умумиро дастгирӣ менамояд, баромад мекунад... »1. 

Бояд қайд кард, ки воридсозии унсурҳои нав ба мазмуни чорабиниҳои 

дохилӣ-ҷамъиятӣ, назорат ва иштирок дар ҷустуҷӯи ҳалли масоили ин гуна 

умумиятњо, аз љумла марбут ба тарбияи ҷавонон, никоҳу талоқ, дафн, 

татбиқи амалҳои коллективӣ ва ғайра асосан аз калонсолон вобаста аст. 

Аммо пањнсозии хулосаи мазкур ба тамоми гурӯҳҳо, ҷамъиятҳо бе 

дарназардошти табиати иҷтимоии онҳо на ҳамеша мунсифона мебошад, 

зеро ҳар яке аз онҳо аз рӯи табиати типи муносибатҳои иҷтимоии худ фарқ 

мекунанд. Бо такя ба ин, аз сабаби мавҷуд набудани таҷрибаи танзими 

устувори давлатии ҳаёти иҷтимоӣ типи бартариёфтаи муносибатҳо дар 

сохтори иҷтимоии баъзе аз гурўњо на ба нињодҳои расмии ҷамъиятї, балки 

ба гурӯњњои ибтидоӣ ҳамбастагӣ доранд. Чунки сифати иҷтимоӣ дар баъзе 

 
1 Мердок, Дж.П. Социальная структура [Текст] / Дж.П. Мердок. – М., 2003. – С.109. 
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аз умумиятњои ќавмї дар Тоҷикистони имрӯза дар натиҷаи њаёти 

ниммуқимї ва шакли мувофиқи љомеапазирї, ки ҳоло низ ќисман тағйир 

наёфтаанд, нигоҳ дошта шудааст. Бинобар ин, онҳо дар ин гурӯҳҳои 

ибтидоӣ кафолати ҳифзи манфиатҳои худро ҳис карда, мекӯшанд, ки дар 

ҳолати қуллай ба дастгирии рушди онҳо захираҳои аз мавқеи ишғолкарда 

дар сохторҳои нињодњои расмии ҷамъият ба даст овардаашонро равона 

созанд.  

Ҳамин тариқ, ноустувории мувофиқати мусбат дар сохтори њувияти 

ин гуна умумиятњо ба нињодњои расмӣ, аз ҷумла бо он маънидод мегардад, 

ки моҳияти муносибатҳои иҷтимоии сохтори иҷтимоии онҳо дар тартиби 

сохти шакли патернализм1, трайбализм2 ва ғайраҳо  ифода меёбад. Аз ин 

бармеояд, ки онҳо ҷустуҷӯи воҳиди кафолати зиндамонӣ, худсобитсозии 

худро бештар дар ҳудудҳои гурӯҳҳои ибтидоӣ ба роҳ мемонанд. Дар 

тафовут аз ин таҷрибаи бо њузури бевоситаи давлат алоќаманди 

«маскунияти иҷтимоӣ-фарњангї»-и тӯлонии тоҷикон дар сохтори иҷтимоии 

онҳо пайдарпай мустаҳкам мегашт. Дар ҷойҳои муҳољират, дар қиёс бо 

ҳаёти пешина, муносибати мусбат ба нињодњои расмии ҷамъият ба ҷойи 

камшавии самимият дар муносибатҳои инсонӣ бештар зоҳир мегардад. 

Аксар дар ҷойҳои нави сукунат ин ҷараён бо он алоқаманд буд, ки одамон 

дар ин ҷо дар натиҷаи муҳоҷирот аз низоми авлодии ҷойгиршавии зич, ки 

ба ҳаёти пешина хос буд, маҳрум гаштанд. Азбаски хурдќавмњо пештар аз 

тоҷикон ба ин ҷо кӯчида омадаанд, мувофиқати нисбии сохтори 

ҷойгиршавии худро ба сохтори гурӯҳҳои ибтидоӣ нигоҳ доштаанд. Ин ба 

тоҷикон дар ҷойҳои нави муҳоҷират муяссар нагардид. Дар ин ҷо аз нав 

бавуҷудории умумияти иҷтимоӣ чун типи ҷамоати алоҳида, ки дар ҷойҳои 

пешинаи зист реша давонда буд, ба тоҷикон вайроншавии аксари 

робитаҳои анъанавии музофотӣ, омили маконӣ, ин ба ҷойгиршавии озоди 

 
1 Патернализм- «падарӣ- низоми муносибатҳое мебошад, ки дар он мақомот ниёзҳои асосии 
шаҳрвандонро таъмин мекунанд ва шаҳрвандон бар ивази ин ба мақомот имкон медиҳанд, ки намунаҳои 
рафтори худро, ҳам дар сатҳи ҷамъиятӣ ва ҳам хусусӣ илқо намояд. 
2 Трайбализм – қабиладорӣ - шакли ҷудошавии гурӯҳӣ , бо канораҷӯйӣ ва махсусияти  дохилӣ хос буда, 
маъмулан бо душманӣ нисбат ба гурӯҳҳои дигар якҷоя мешавад. 
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хонаводаҳои аз макони оилавӣ дуршуда имкон медод, монеа мегардид. 

Инчунин, иљрои амалњои дастаљамъонаи мунтазам бо гурӯҳҳои дигар, 

таъсири тарзњои нави хоҷагидорӣ ба ин љараёнњо дар ҷойҳои нав тадриљан 

ҳаёти хоси ҷудогонаи тоҷикони ноҳияҳои кўҳиро, ки дар аксари мавридҳо 

робитаи онҳо бо ҷамоатҳои дигар, гурӯҳҳои этникӣ ночиз буд, вайрон 

карданд. Дур будани ноҳияҳои куҳӣ аз ҳамдигар, ки ба муҳоҷират дучор 

шуда буданд, бинобар омилҳои ҷӯғрофӣ, хеле калон ҳисоб меёфт. Аксаран, 

бинобар сарбастагии ҷӯғрофӣ, бо аҳолии деҳоту ноҳияҳои наздик робитаи 

устувор надоштанд ва доираи муоширати онҳо бо шиносони наздик 

маҳдуд мегашт. Ҷойгиршавии омехтаи гурӯҳҳои гуногуни этникӣ, ки дар 

натиҷаи муҳоҷират ба вуҷуд омад, муносибатҳои байниҳамдигарии 

сарбастаи барои кӯҳистониён хосро, ки байни гурӯҳҳои хешутаборӣ, 

авлодҳо ва ѓайрањо паҳн шуда буд, бартараф сохт. Шабакаи муносибатҳои 

типи нави маскуният дар тафовут аз пешина, ки дар он ҳамсояҳо ва 

одамони ба шабакаи амали муштаракї мунтазам дохилшаванда чун 

аъзоёни оила, қабила, авлод бо ҷаҳонбиниву арзишҳои хос дарк карда 

мешуданд, акнун зарурат ба амали муштараки мунтазамро бо гурӯҳҳои 

бегонаи дигар ғайрихешовандӣ дар назар дорад. Ин амалҳои дастаљамъона 

дар аксари мавридҳо аз тарафи нињодҳои расмии ҷамъиятї таъмин 

мегардид ва аз ҷониби тамоми гурўҳҳо чун воҳиди њаётии худ ва кафолати 

ҳифзи манфиатҳои муҳимми ҳаётї фаҳмида мешуд. Яъне, агар қаблан 

гурӯҳҳои ибтидоии ғайрирасмӣ ба сифати чунин воњидҳо бештар баромад 

мекарданд, пас акнун ҷойи онҳоро нињодњои расмии ҷамъиятӣ ишғол 

намуданд1. Дар афзалиятдињињои ғайрирасмӣ тоҷикон, дар тафовут аз 

гурўҳҳои дигари ќавмии пештар ба ин ҷойҳо муҳоҷиршуда, барои аз нав 

бавуҷудории њувияти коллективии худ ба ҷустуҷӯи намодҳои нави он овора 

нашуда, мартабаи эътиќодии таҷрибаи иҷтимоиро муҳим мегардонанд. 

Қоидаҳои умумии ин формулаи њувияти коллективӣ дар намоди муайяни 

 
1 Идиев, Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни современного 
Таджикистана [Текст] / Х.У. Идиев.– Душанбе: Ирфон, 2006. 
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ҷисмонӣ ифода намеёбад, он дар хотираи иҷтимоӣ ва рафтори фардї 

рамзсозї мегардад. Баръакс, дар онҳо худдории нисбӣ аз ҳар гуна 

кӯшишҳои ба шакли ҷисмонӣ даровардани намоди сохташавандаи њувияти 

коллективӣ ба вуҷуд омад. Онҳо ба ҳар гуна шакли эҳтироми ҷойҳои 

муқаддас, зиёрати онҳо ва қурбониҳо барои шустани гуноҳҳои худ дар 

назди Худо муносибати на он ќадар нек доштанд. Инро онҳо чун анъанае, 

ки ба динҳои бисёрхудої хос аст, арзёбӣ мекунанд.  

Бояд қайд кард, ки чунин тарзи гузаронидани назорати ќатъӣ аз 

болои хештангароии фардҳо натанҳо ба низоъ, балки ба каммазмун 

гардидани захираи сармояи иҷтимоии ҷамоат дар назди талаботи нави 

шароити тағйирёфтаи ҳаёт тамоюлҳои амали муштараки фардҳоро аз 

алоқаву маќомњои аскриптивї1 ба ҷониби манфиатҳои прагматикӣ 

мебарад, оварда мерасонад. Мавҷудияти назорати сахт аз болои 

хештангароӣ, васеъшавии ҳудудҳои фазои худсобиткунии фардӣ дар 

дохили ҷамоат «хушунат, ки аз низоми муҷозоти дохилигурӯҳӣ тавлид 

меёбаду ба шакли амалҳои душманонаи зӯроварӣ берун аз ҳудуди гурӯҳ 

мебарояд»2, метавонад ба бор орад. Қисман аз ҳамин сабаб ҳоло дар 

Тоҷикистон теъдоди бештари амалҳои ғайриқонуниро дар шаҳрҳо ашхоси 

аз деҳот кӯчидаомада содир мекунанд. Аз як тараф, љорї гардидани 

назорати ќатъӣ аз боло васеъшавии сарҳадҳои худсобиткунии фардҳоро 

дар доираи ҷамоатҳои маҳаллӣ мақсади мустаҳкамкунии масъулияти 

фардро дар назди ҷамоат дар назар дорад, аммо воқеияти ташаккулёфтаи 

ҳаёти имрўза талаб мекунад, ки фаъолнокии иҷтимоии одамон, масъулияти 

онҳо аз доираи ҷамоати худ берун барояд ва ин барои мустаҳкамшавии 

мавқеи шаҳрвандии фард нисбат ба давлат хеле муҳим аст. Хусусияти 

муносибатҳои байниҳамдигарии одамон дар ҷамоати баррасишаванда 

нишон медиҳад, ки эҳсоси баланди вобастагї ва масъулият дар назди оила 

«барои сохторҳои васеътари ҷамъиятӣ метавонад оқибатҳои номатлуб 

 
1 Аскриптивӣ-муқаррар шуда, на бо сифатҳои объективӣ, балки бо андешаи маъмулӣ тавсиф карда 
мешавад. 
2  Мердок, Дж.П. Социальная структура [Текст] / Дж.П. Мердок. – М., 2003. –  С.118. 
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дошта бошад. Дар аксари фарњангњо оилапарастї, яъне уҳдадорӣ дар назди 

оила ва хешовандон боиси аз дигар уҳдадориҳои иҷтимоӣ болотар 

гузоштани онњо мегардад. Ин сарчашмаи ахлоқї дусатҳа мебошад, ки дар 

он уҳдадориҳои ахлоқӣ нисбат ба ҳокимияти ҷамъиятии тамоми навъҳо 

дар қиёс бо хешовандон камтар аст... Барои чунин навъ фарњанг сатҳи 

баланди сармояи иҷтимоӣ дар дохили оила ва норасоии нисбии сармояи 

иҷтимоӣ берун аз доираи хешутаборӣ хос мебошад»1.  

Ҳамзамон, дар байни тоҷикони ноҳияҳои ҷанубӣ дар ҷойҳои нави 

зист, ки дар натиҷаи муҳоҷирати онҳо дар асрҳои гузошта ба вуҷуд омад, 

дар қиёс бо ноҳияҳои таљрибаи деринаи муќимидошта, баъзе лаҳзаҳои 

мусбати имкониятҳои фарњанги миллати тоҷик дар доираи ташкили сохти 

ҷамъиятӣ, намунаҳои муттаҳидсозии одамон, ки ба ҳамкории дутарафаи 

љамоатњои гуногуни қаблан танҳо аз рӯи аломати хешутаборӣ асос 

меёбанд, аниқу равшан ошкор мегарданд.  

Акнун дар ин маҳалҳо пайдо кардани ҷамоате, ки дар натиҷаи 

муҳоҷирот аз рӯи аломати сирф хешутаборӣ ташкил шудааст, хеле душвор 

аст. Ҳоло ҳар як маҳалла якчанд гурӯҳи хешутабориро, ки пештар, 

эҳтимол, таҷрибаи ҳамзистӣ, амали муштаракро надоштанд, бо њам 

муттаҳид месозад. Сарфи назар аз он гурӯҳҳои хешутаборї мартабаи худро 

нигоҳ медоранд, вале дар ҷойҳои нав ҳамзистии худро дар доираи 

сохторҳои нави ҷамъиятӣ-маҳаллаҳо ташкил мекунанд, онҳо акнун усулҳои 

якҷояшавии гурӯҳии худро аз рӯи аломатҳои умумии динӣ ва минтақавӣ 

сохтаанд. Аммо дар сохтори ҷамъиятии фард ва вижагиҳои иҷтимоии ӯ дар 

натиљаи таъсири мунтазами афкори ҷамъиятии дохилигурӯҳӣ ва 

чорабиниҳои тарбиявӣ аломатҳои хосу асосии табиати иҷтимоии гурӯҳҳои 

хешї, беранг гаштаанд. 

Вазъияти дар боло зикргардидаи гузариши тоҷикон ба шаклҳои нави 

њаёти дастаљамъона баъди муњољират ба водиҳо барои тамоми минтақаҳо 

хос аст. Одамоне, ки пештар ба ҳайати ҷамоати аз рӯи аломати хешутаборӣ 

 
1  Фукуяма, Ф. Великий разрыв [Текст] / Ф. Фукуяма. – М.: ООО Изд- во АСТ, 2003. – С.58. 



153 

ташкилёфта дохил мешуданд, акнун дар ҷойҳои нави зист бо такя ба 

њувияти коллективии минтақавӣ дар воҳиди мураккабтари њаётгузаронї -

маҳалла бомуваффақият муттаҳид шуда тавонистанд. Мавҷудияти чунин 

қобилияти дигаргунсозии њувияти коллективии худ бо нигаронӣ ба 

иттињодияњои калонтари ҷамъиятӣ имкониятҳои онҳоро, чун якҷояшавӣ ба 

шакли ягонагии умумии муттаҳидшавии давлатӣ дар назар дорад. Бо ин 

вижагиҳо сохтори иҷтимоиёти тоҷикон аз сохтори қаблан баррасишудаи 

иҷтимої, ки ба аз нав бавуҷудории сифатҳои ба сатҳи ибтидоии ташкили 

иҷтимоии онҳо хосбуда нигаронида шудааст, фарқ мекунад. 

Ҳамзамон, дар сохтори иҷтимоии тоҷикон вуљуд надоштани 

механизмҳои санљидашудаи баромадан аз доираи таъсири ҷамоаи худ, 

робитаҳо, уҳдадориҳои ахлоқӣ, масъулияти њамешагї дар назди он аз 

унсурњои манфї ҳисоб меёбад. Муносибатњои аз рӯи принсипи робитаҳои 

хешутабории минтақавӣ сохташуда бемамониат дар дохили ҷамоа амал 

мекунанд. Берун аз доираи онҳо одамон ба дигарон боварии кам ва ё 

умуман боварӣ надоранд ва дар натиља дар назди дигарон, ки ба 

минтақаҳои дигари гурӯњҳои этникӣ ва ҷамоаҳо мансубанд, масъулияти 

камтар ҳис мекунанд. Ин самаранокии амали муштараки онҳоро бо 

ҷамоаҳои дигар, ки бо онҳо муносибати наздик надоранд, заиф 

мегардонад. Дар натиҷа, ҳоло низ байни баъзе аз ҷамоаҳои этникии 

минтақаҳои ҷанубӣ, робитањои мустаҳками бевосита, ки ба боварии 

дутарафа асос ёфта бошад, камтар мушоњида мегардад. Нињодњои расмӣ, 

сохторҳои ҷамъиятї, ки дар гузашта ин вазифаҳоро ба дӯш доштанд, ҳоло 

аз рӯи аломатҳои маҳдуд гурӯҳбандї шудаанд. Пештар мавҷудияти чунин 

амали муштарак дар доираи фазои умумии хоҷагидорӣ амалї мегашт, яъне 

воҳидҳои он вақт мавҷудаи хоҷагидорӣ (колхозҳо, совхозҳо, қитъаҳои 

замин, бригадаҳо) гурӯҳҳои гуногуни этникиро дар бар мегирифтанд. 

Акнун хоҷагиҳои сањњомии деҳқонӣ (фермерӣ)-и дар ҷойи онҳо 

ташкилшуда асосан аз рӯи принсипи этникӣ, минтақавӣ ва ё оилавӣ сохта 

шуда, фазои амали муштараки ҷамоаҳои гуногунро дар асоси татбиқи 
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фаъолияти хоҷагидории дар ин ҷо ба таври васеъ паҳншуда маҳдуд 

месозад. Дар навбати худ, амалҳои муштараки гурӯҳҳои гуногуни этникии 

ба дин асосёфтаро дар сатҳи ғайрирасмӣ нињодҳои анъанавї (намози 

панҷвақта, маросимҳо, худоињо, идҳо ва ғайра) аз рӯи принсипи дар боло 

номбаршуда бояд таъмин кунанд. Аз ин рӯ, дар чунин ҳолатҳо нињодҳои 

расмӣ, механизмҳои таъминкунандаи амали муштарак ва наздиксозии 

њувияти коллективии гурӯҳҳои этникии дар сатҳи давлатї мавҷуда бояд ба 

мадди аввал бароянд. Нақши асосии механизмҳои расмиро дар ба роҳ 

мондани амали муштараки ҷамоаҳои гуногун Ҷ.П. Мердок махсус қайд 

кардааст: «Масъалаи ташкили амалњои ҳамоҳангисозии коллективӣ, 

инчунин дастгирии қонун ва низом дар сиёсати сатњи баланд назар ба 

ҷамоаи алоҳида муҳимтар аст. Тарзҳои ғайрирасмии ба даст овардани 

ризоият, њамгирої ва назароти иҷтимоӣ зимни мавҷуд набудани робитаҳои 

бевоситаи шахсӣ амал карда наметавонанд ва онҳо бо механизму 

тартиботи расмӣ иваз намегарданд. Муносибатҳои байнишахсӣ, ки 

аъзоёни ҷамоаро ба ҳам алоқаманд месозанд, аз рӯи зарурат нисбатан 

абстрактӣ (мавҳум) ё шартӣ (на мушаххасу бевосита) мебошанд. Албатта, 

онҳо одатан аз рӯи намунаи муносибатҳои шахсӣ байни аъзоёни як ҷамоат 

ташаккул меёбанд, аммо бинобар баромадани муносибатҳои байнишахсӣ 

аз доираи ҷамоат онҳо расмї ва қолабӣ мегарданд»1. 

Њамин тавр, бояд қайд намуд, ки заиф будани амали муштараки 

самаранок байни умумиятњои иљтимої доираи эътимоднокии онњоро 

нисбат ба њамдигар коњиш медињад. Чунин њолат ба манфиати пойдории 

њисси њувияти умумишањрвандии љомеа намебошад. Соњањои њаёти љомеа 

бояд барои љалби амалњои муштараки мардум, новобаста аз сифатњои 

динї, мањаллї, забонї, эътиќодї ва ѓайра, њамеша кушода бошанд. 

Татбиќи ин амал боиси фаъолнокї, таќвияти вањдати иљтимої, ташаккули 

њувияти миллї мегардад, ки дар рў ба рўи буњронњои љањони имрўза барои 

давлати миллї хеле муњим мебошад. 

 
1 Мердок, Дж.П. Социальная структура [Текст] / Дж.П. Мердок. – М., 2003. – С.113.  
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Њамин тариќ, муњити бисёрфарњангї дар олами муосир ба яке аз 

хусусиятњои људонопазири њаёти љомеањо табдил ёфтааст. Дар баробари 

заминањои таърихї, имрўз дар натиљаи муњољират, касби шањрвандии 

давлатњои дигар, таќсими љањонии мењнат, рушди истењсолоти фаромиллї 

ва ѓайра доираи муњити бисёрфарњангї васеъ мешавад. Мусаллам аст, ки 

барои бо муваффаќият рушд ёфтани ин муњит таъмини њамзистии 

мусолињатомези љузъњои таркибии он зарур аст. 

Сониян, барои таъмини њамзистии мусолињатомези љузъњои таркибии 

муњити бисёрфарњангї тадбирњои гуногун амалї мегардад. Дар баробари 

муваффаќиятњо ин тадбирњо дар баъзе мавридњо ба мушкилињо низ рў ба 

рў мешаванд. Баъзан аз мадди назар канор гузоштани зарурати эљоди 

тадбирњои муњим дар ин самт боиси зуњури падидањои номатлуб мегардад, 

ки ба суботи њаёти љомеањо таъсири манфї расонида метавонад. 

Ахиран, имрўз Љумњурии Тољикистон пайваста дар заминаи њузури 

фарњангњои гуногуни умумиятњои ќавмии худ барои нигоњдорию 

инкишофи муњити созгори њамзистии мусолињатомез саъйю талош 

меварзад. Дар ин самт эњтиром ба арзишњои миллї, танзими меъёрию 

њуќуќї, таъмини баробарињо ва ѓайра ба сифати усулњои муњим истифода 

мешаванд. 

 

2.3. Ѓояи миллї њамчун инъикоси љанбањои маънавии 

њувияти миллї-фарњангї 

 Ташаккули ҳувияти миллӣ бидуни андешаи самарабахши миллӣ 

ҳамчун як моњияти замонавї, ки низоми ҷаҳонбинӣ, арзишҳо ва тафаккури 

иҷтимоии ҳар миллатро муайян месозад, ғайриимкон аст. Барномаю 

дидњои муттаҳидсозї аз андешаи мењвари миллї маншаъгиранда мақом, 

имкониятњои зарфият ва қобилияти миллатро дар баробари асосњои 

таъмини моддии њаёти љамъиятї пайваста меафзоянд. Дар ин ќарина, 

бидуни ягон шакку тардид назарияи андешаи миллӣ барои миллат ва 

тамоми љомеа ниҳоят зарур ва муҳим ба шумор меравад. Зеро, «дар ҷаҳон 
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кишваре ва ё мардуме нест, ки андешаи миллї надошта бошад, ки 

манфиатҳои асосии ин ҷомеаро инъикос намояд»1. 

Ғояи миллӣ дар мубоҳисаҳои умумї-тамаддунии азхудкунии 

њадафмандонаи мероси гузаштаи њар як миллат муњим арзёбї мешавад. 

Асоси ғояи миллиро ҳамчун худшиносии миллии аз ҷиҳати назариявӣ 

«низоми ақидаҳои фалсафӣ, сотсиологӣ, иҷтимоӣ-равонӣ, ахлоқӣ, динӣ ва 

ғайра ташкил медињанд, ки асосан аз инъикоси тасаввурот дар бораи 

ояндаи миллат, самтњои рушд, тақдири минбаъда, муносибат бо миллатҳои 

дигар иборат мебошад»2. 

Худшиносии миллӣ масъалаҳои натанњо марбут ба ќазоватњои 

мантиќии бар пояи хирад устувор, балки масоили ба тамоми љомеаи 

инсонї тааллуќдоштаро фаро мегирад ва аз ин рӯ, барои мавҷудияти 

ҷомеаи миллии аз арзишњои мушаххас пайравикунанда ва аз ҷониби инсон 

даркшаванда муҳим аст. Дар ин росто воситаи дарки дилхоњ андешаи 

миллӣ ҳамеша ба самти амалӣ-сиёсӣ майл дорад. Чунончи саволи доимии 

«Ман кистам?» ва ё дар муносибат бо ҷомеа «Мо кистем?» ногузир аз худ 

масъалаи «Ман бояд чї кор кунам?» ва ё «Мо бояд чӣ кор кунем?»-ро, ки 

маншаи андешавї доранд, машрўъ ё ин ки мавзуи мулоњизоти 

гуногунљанба мегардонанд. 

Њанўз, ин нуқтаи назарро яке аз файлсуфи намоёни асри ХХ Мартин 

Бубер комилан равшан карда буд: «Ваќте ки мо дар бораи андешаи миллӣ 

сухан меронем, вақте ки миллат ягонагӣ, пайванди дохилӣ, хусусияти 

таърихї, анъанаҳо, ташаккул ва рушд, тақдир ва таъиноти худро пай 

мебарад, онҳоро мавзуи шуур, ангезаи иродаи худ мегардонад»3.  

Дар чунин тафсир, ҳувияти миллӣ ҳамчун категория ба як қатор 

мафҳумҳои мушобеҳ ба худ иртибот гирифта, тавассути ҷанбаҳои гуногун 

мушкилоти таърихнигории субъективияти инсонро дар таърих тавсиф 

 
1 Национальная идея-внутренний фактор нации // Малая энциклопедия государствоведения. – Киев, 1996. 
– С.409. 
2 Уледов, А.К. Русская идея как феномен национального самосознания [Текст]  / А.К. Уледов. // Alma 
mater. – 1992. – № 7-9. – С.54. 
3 Бубер, М. Народ и его земля [Текст] / М. Бубер. Избр. произвидения. – Киев, 1979. – С.259. 
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менамояд ва таҷассуми худро дар категорияҳои «шуури таърихӣ», 

«хотираи таърихӣ», «фарҳанги сиёсӣ», «менталитет», «тамаддун», 

«хусусияти равонӣ» ва дар ниҳоят «андешаи миллӣ» пайдо менамояд. Ин 

силсилаи мафњумњои зикршуда пурра нест ва онро метавон идома дода, 

васеътар намуд1. 

Ғояи миллӣ ҳамчун яке аз шаклҳои ҳаммонандсозии фардии шахс дар 

ҷомеа ва ҳам дар заминаи огоҳии дастаҷамъона аз моҳияти ваҳдати ќавмї, 

асосҳои маънавї (сакралӣ), ҳаққоният, томият, самтнокии рушди таърихї, 

муњтавои ҳастии миллат ва ҷойгоњи он дар байни мардумони дигар ба 

вуљуд меояд. «Ғояи миллӣ дар тасаввурот ва њиссиёти норавшани мардум 

ҳамчун орзуи пойдор, кўшиши субъективӣ ва ҳатто вақте ки халќ аз забон, 

давлат ва қаламрави худ маҳрум аст, вуҷуд дорад. Дар шароити муайян 

андешаи миллӣ заминаи эҳёи ҳама арзишњои аздастрафта дар раванди 

таърих мегардад. Андешаи миллӣ архетип ва шуури миллатро муттаҳид 

мекунад»2. 

Андешаи миллӣ тавассути таҳлилу баррасии гузаштаву имрӯзаи 

миллат, рӯйдодҳои муҳимми ҳаётии он ва вазифаҳои таъхирнопазире, ки 

дар назди он истодаанд, ташаккул меёбад. Ҳар як насли нав, аз раванди 

дарки ҳастии миллати худ бархурдор гашта, ба талъати (симо)-и он 

хусусиятҳои нав ворид мекунад ва ба ин васила, ба мавҷудияти ин андеша 

«ғизо медиҳад» ва онро дастгирї менамояд. Гузашта аз ин, ангораҳои 

андешаи миллӣ метавонанд дар ќаринаи тасаввуроти асотирї, назарияҳои 

хирадбори иҷтимоӣ-сиёсӣ, эҷодиёти бадеӣ ва монанди инҳо тағйир ёбанд. 

Андешаи миллӣ як навъ вараќаи боздиди манзараи љуѓрофиёи беканори 

таърихию имрўзаи кишвар аст, зеро маҳз дар доираи усулҳои он давлатро 

кишварҳо ва ҷомеаҳои дигар мешиносанд ва дарк мекунанд. Андешаи 

миллї посух ба масъалаи майли љомеа ба кадом арзишҳо нигаронида 

 
1 Национальная идея-внутренний фактор нации // Малая энциклопедия государствоведения. – Киев, 1996. 
– С.408-410. 
2 Љаъфаров, А. Наќши њокимияти сиёсии Тољикистон дар танзими арзишњои миллї ва арзишњои ѓарбї 
дар давраи гузариш  [Матн] / А. Љаъфаров. // Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии 
Тољикистон: маводи конференсияи илмї- амалї (ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). –Душанбе, 2007. – 
С.230-234.  
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шудааст ва сипас ба дарки роҳҳои муоширати байни ҷомеаҳои гуногун 

мусоидат менамояд. 

Азбаски раванди ҷаҳонишавӣ дигаргуниҳои назаррасро дар 

дурнамои шахсӣ, аз ҷумла, дар низоми тасаввуротњо, њиссиёт, ниятҳои 

њаммонандсозї, афзалиятҳои арзишӣ ва муносибатҳои шахсї ба вуҷуд 

меорад, он метавонад дар шакли пешрафта дар ҷаҳонбинӣ ва њиссиёти 

шодкомї таљассум ёфта ва дар марҳалаҳои ибтидої инъикоси ташаккули 

шуури глобалї ё антиглобалї гардад. 

Бо вуҷуди баъзе тафовутҳо, дар асарҳои ба ин масъала бахшидашуда 

ба назари мо ду равиш дар мавриди мундариҷаи андешаи миллӣ ба назар 

мерасад. Равиши аввал функсионалӣ мебошад, ки дар он андешаи миллї 

дар асоси «омили дохилии миллат» ба вуҷуд меояд1, «аз ҷиҳати маънавӣ- 

миллӣ»2 ва муносибати институтсионалӣ, вақте ки он «бо давлатдории 

миллї алоқаи зич дошта»3, дар робитаи ногусастании масъалаҳои миллӣ ва 

иҷтимоӣ вуҷуд дорад. 

Коршиносон дар таҳқиқи андешаи миллӣ се гурӯҳи омилҳоро ҷудо 

мекунанд, ки ин зарфияти пўёии њамешагї, рушди созанда ва 

модернкунонии онро муайян менамояд. Гурӯҳи якум мањсули амали 

омилҳои маърифатии шуури љамъиятӣ мебошад, ки дар чархиши 

мунтазами маъниофаринињо зоњир мешавад. Рушди ҳамаҷонибаи андешаи 

миллӣ ҳамчун фазои барқарор намудани имконияти ташаккули таҷриба, 

дарки воқеият дар стратегияи муайяни муносиби рафтори худ, дар маънї 

ва мафњумњо ва дар нињоят, дар низоми ангезаҳои иҷтимоӣ имконпазир 

аст. Андешаи миллии такмилёфта - андешаи нав, нишони нави љамъиятии 

миллати мушаххас аст. Дар он манфиатњои бунёдии њастии ҷомеа љамъбаст 

гардида, ҳалли маҷозӣ, мантиқӣ-консептуалӣ ва амали иродавии худро 

 
1 Уледов, А.К. Русская идея как феномен национального самосознания  [Текст] /А.К. Уледов. // Alma 
mater. – 1992. – № 7-9. – С. 54. 
2 Шамолов, А.А. Национльная идея или идеология национальной независимости Таджикистана [Текст]  / 
А.А. Шамолов. // Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: маводи конференсияи 
илмї- амалї (ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С. 9-21. 
3 Назаров, Р. Зарурияти идеологияи ягонаи миллї дар Тољикистон [Матн] / Р. Назаров. // Масъалањои 
ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: маводи конференсияи илмї- амалї (ш. Душанбе, 18-
19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С. 94-100. 
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пайдо менамояд. Миллат дар ин ҳолат на чун объект, на предмети тавозўъ, 

балки субъекте мебошад, ки дорои вижагиҳои хоси ҳар кас - озодӣ ва 

созандагиро таљассум менамояд. 

Гурӯҳи дуюми омилњоро шартан зери унвони генетикаи миллӣ 

муттањид намудан мумкин аст. Табиист, ки инсон мехоњад худро бо чашми 

каси дигар бубинад. Ҳувият одатан ҳамчун маҷмуи ҷанбаҳои асосии 

худшиносии иҷтимої, на вижагиҳои хислат ва сохти косахонаи сари инсон, 

баррасӣ мешавад, аммо - як нуктаи бунёдӣ - танҳо дар сурате, ки агар ин 

хусусиятҳо барои гурӯҳи одамоне хос бошанд, ки инсон бо онҳо, дарвоқеъ, 

њаммонанд карда мешавад. Лозим аст, ки гомњои татбиќи ин амал 

устуворона гузошта шавад: ҳувият баробар мансуб ба ҷомеа мебошад. 

Ниҳоят, гурӯҳи сеюми омилҳо ин пўёии тамаддунӣ мебошад, зеро 

тањаввулоти дар пероњани арзишњои тамаддунии љомеа ба амал меомада 

ногузир таъсири худро бо рангњои гуногун дар дўхтани ин пероњан 

мегузоранд. Мо дар замоне зиндагӣ мекунем, ки оммаи азими одамон аз 

ҳолати оромї ба ин самт ба ҳаракат гузаштаанд1. 

Муносибат ба мафҳуми «андешаи миллӣ» мувофиќи талаботи 

истилоҳоти анъанавии фалсафӣ-классикӣ, ки ба он маънои воқеан 

консептуалӣ медиҳад ва аз ҳар гуна замонасозї (конъюнктура) озод аст, 

љолиби диққат мебошад. Мувофиќ ба ин, андешаи миллӣ назари синтетикӣ 

ба ҷомеаи миллї (этникӣ) ба ҳайси ягона дар замони иҷтимоӣ ва фазои 

«иҷтимоишуда» муттасил ва дар айни замон ҳамчун субъекти раванди 

таърихии умумиҷаҳонӣ падид меояд2. Ҳамин тариқ, андешаи миллӣ ҳам 

инъикос ва ҳам объекти инъикосро дар бар мегирад. Гузашта аз ин, вақте 

ки идеяи миллӣ ҳамчун худогоҳии назариявии ҳаракати миллӣ ба вуљуд 

меояд дар марҳалаи ниҳоии он дубора эътидол медарояд, ба давлат ворид 

 
1 Ѓиёсов, М. Идеяи миллї ва наќши он дар пешрафти Тољикистони муосир [Матн] / М. Ѓиёсов. // 
Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: маводи конференсияи илмї- амалї (ш. 
Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С. 76-85. 
2 Молгараева, З.Б. Формирование национальной идеи: опыт философского анализа [Текст] / З.Б. 
Молгараева. // Право и государство. – 2012. – №2. – С. 42-47. 
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шуда бо миллатгароӣ омезиш меёбад1. Пас, андешаи миллӣ ҳам фаҳмиши 

назариявӣ ва њам фаъолияти амалиро дар назар дорад.  

Гарчанде ки ҷомеаи тољикистонї эҳтиёҷоти худтанзимкунии миллиро 

аз сар мегузаронад, мутаассифона, дар тӯли қариб си соли истиќлолияти 

давлати мустақил ва мувофиқан, муҳокимаи андешаи миллии тољикї, 

коршиносон ва ҷомеаи шањрвандї - иштирокчиёни муҳокимањо – натиҷаи 

назарраси муайян ба даст наовардаанд ва аз ин рӯ, ин мушкилот беҷавоб 

мондааст - ҳадди аққал дар шакли возеҳ таҳия нашудааст. Ҳақиқат дар он 

аст, ки андешаи миллии тољикистонї аксар вақт ҳамчун ин ё он консепсияи 

идеологӣ фаҳмида мешавад, яъне он дар руҳияи баъзе абстраксияҳои 

муайян тафсир карда мешавад. Дар ин ҷо тасаввурот дар бораи андешаи 

миллӣ ҳамчун як назарияи сирф фалсафӣ метавонад пешниҳодҳо ва 

андешаҳои гуногунро дар худ таҷассум кунад, ба майдон мебарояд. Дар асл 

андешаи миллӣ як љавњари фарҳангии таърихи миллат буда, мушкилоти 

иҷтимоии миллӣ мебошад, ки натанҳо бунёди консептуалӣ, балки амрест, 

ки бо таҷрибаи таърихӣ муайян карда мешавад. Андешаи миллӣ, пеш аз 

ҳама, як тарњи иҷтимоӣ мебошад, ки дар бораи он бо андозаи татбиқ, 

мувофиќат ба рушди иљтимоии ин ва ё он этнос, типи муайяни иљтимої 

сухан рондан мумкин аст2. 

Барои дар атрофи андешаи миллӣ (ва умуман дар атрофи дилхоњ 

андеша) муттаҳид шудан, одамон бояд мањз њастии ин андешаро эътироф 

намоянд. Эътирофи «маҷбурї»-и андешаи миллӣ ба ин васила ба «њаќиќати 

бартаридошта» ва тањмилшуда табдил меёбад. Дар таърихи инсоният 

мисолҳои зиёде мавҷуданд, ки андешаи миллӣ ҳам барои демократия ва 

ҳам барои тоталитаризм, барои рушди миллат ва ё барои несту нобуд 

кардани он хизмат намудааст. Мутаносибан, ду варианти тартиботи 

давлатии механизми «маҷбуркунӣ» ба андешаи миллӣ имконпазир аст: 

 
1 Молгараева, З.Б. Формирование национальной идеи: опыт философского анализа [Текст] / З.Б. 
Молгараева. // Право и государство. – 2012. – №2. – С. 43.                             
2  Њаким, А. Набудани дарку таърифи воњиди њувияти миллї њамчун монеаи ташаккули ѓояи миллї 
[Матн] / А. Њаким // Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: маводи 
конференсияи илмї- амалї (ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С.  47-58. 
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якум-тартиботи демократӣ, вақте ки мундариҷаи ҳақиқат-андеша бо 

воқеияти зиндагӣ мувофиқат мекунад ва дар он ҳар як инсон бидуни 

маҳдудиятҳо имкониятҳои шахсии худро амалї менамояд ва омили ягонаи 

«маҷбуркунӣ» фароњамории имкониятњои мављудаи (экзистенсияи) 

интихобкардаи фард мебошад, ки ошкоро ва ё ѓайримустаќим дар андешаи 

миллӣ ҳамчун роҳ ё услуби бунёди њам ҷомеа ва њам олам вуљуд дошта 

метавонад; дувум - низоми тоталитарӣ, вақте ки ҳақиқат - андеша дар 

шакли тақаллуби идеологӣ зуњур мекунад, ки одамонро маљбур менамояд 

барои ҳадафњои ѓайривоќеии умумї аз мавҷудияти худ даст бикашанд 

(омилҳои маҷбуркунӣ - ахлоқӣ ва ҷисмонӣ аҳамияти куллӣ пайдо мекунанд 

ва имкониятњои хештангароии шахсро пахш намуда, афзалият ба ифодаи 

давлатї - миллї нисбат ба фароинсонї медињад). 

Дар бањсњои муосири иҷтимоию сиёсї доир ба мафҳуми «андешаи 

миллӣ», пеш аз ҳама, сухан дар бораи андешаи давлатдорӣ меравад. 

Маълум аст, ки муќобилгузории «давлат- миллат» натанҳо барои таљрибаи 

таърихии давлатсозии Тољикистон, балки дар фазои кишварњои Авруосиё 

низ мутлақ нест, ки дар ин минтаќањо типи таърихии давлат-миллат, 

ҳарчанд дар даврањои гуногун ва бо каҷравиҳои муайян ба вуҷуд омадааст. 

Аммо, дар таърихи Тољикистон диалектикаи «давлат-миллат» нисбат ба 

Авросиё ба таври тамоман дигар зоҳир шудааст. Аз таносуби ин ду андеша 

- миллат ва давлат, тафсири тақрибан монанди онњо дар ҷомеаи мо аз он 

љињат аҳамияти хос пайдо кард, ки раванди дигаргуниҳои иҷтимоии 

даҳсолаҳои охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI аз ибтидо ба ташаккули 

давлатдории навини Тољикистон равона шуда, иртиботи эътимоду 

боварњои мардумро ба нињоди давлат истењком бахшиданд. 

Яке аз хусусиятҳои муҳимми андешаи миллии Тољикистон бояд 

натанҳо рў овардану эњёи решањои гузаштаи таърихӣ, балки инчунин 

тарњрезии ҳадафи стратегии рушди миллӣ бошад. Миллатро на он қадар 

марзҳо (новобаста аз он ки «панљараи оҳанин» кушода ва ё баста аст), на 

парчам, на ситоиш ва на шаҳрвандї, балки, пеш аз ҳама, таърих, фарҳанг, 
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анъана ва аз ҳама муҳим, умед ба ояндаи умумӣ (барои тамоми миллат), ки 

аслан аз ибтидо танҳо ҳамчун идея вуҷуд дорад, муттањид менамояд. 

Андешаи миллӣ аз талаботи таърихии миллат ба вуҷуд меояд. Он 

таѓйирнаёбанда, дар тӯли даҳҳо ва садҳо сол бетағйир нест, балки ҳадафи 

олӣ дар ҳар як марҳалаи рушди миллат ва давлат мегардад. Талаботи 

статикӣ, вазифаҳои тактикӣ, андешаи миллат таѓйир ва такомул меёбанд. 

Он бояд мушаххас, барои мардум фаҳмо бошад, то онҳоро муттаҳид карда 

тавонад. Ҳамин тариқ, «андешаи миллӣ» дар кишвар ҳоло тамоюлу 

хусусияти ифодаи ормонњои иқтисодиро пайдо мекунад. Баќои кишвар 

ҳамчун давлати мустақил ва пешрафт аз он вобаста хоҳад буд, ки зиндагӣ 

дар ин кишвар аз лињози бењбудии њаёти иќтисодии љомеа чӣ гуна беҳтар 

мешавад. Ва андешаи миллӣ ҳоло бо љустуљўи шаклњои ифодаёбии 

муассиртару љолибтар дар фазои иқтисодӣ ташаккул меёбад, ки пажӯњиши 

худро таќозо менамояд1. 

Аммо, дар хотир бояд дошт, ки ҳеҷ як кишвар танҳо аз ҳисоби 

омилҳои моддӣ аз ҳолатҳои буҳронӣ берун наомадааст. Дар ин ҷо нақши 

асосиро эҳтиёҷоти иҷтимоии давлат ва рушди маънавии он бозидаанд. Аз 

ин рӯ, кӯшиши кам кардани ҳадафи андешаи миллӣ то сатҳи вазъият 

самаранок ба он хусусияти сирф прагматикӣ - мутобиқ кардани он ба ҳаёти 

эмпирикии мардум ё ба яке аз ҷанбаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, масалан, ба эњёи 

иқтисодӣ, самаранок нестанд. Гумон аст, ки тадбирҳои дорои хусусияти 

сирф иқтисодӣ боиси ҳалли мушкилоти ҷаҳонбинона шаванд. 

Андешаи миллиро наметавон ҳамчун маҷмуи рамзҳои таърихии 

«қулай», шиорҳои ҷолиб ва имтиёзҳои иҷтимоӣ дар корбасти миллӣ 

баррасӣ кард, он бояд ҳадафи муштарак ва стратегияи дарозмуддати 

рушди ҷомеа гардад. Ҳадаф воқеан як ҳодисаи маъмулӣ шудааст ва 

омодагӣ барои расидан ба он, сарфи назар аз қурбониҳои эҳтимолии аз 

насл ба насл гузаранда, якчанд шарти заруриро лозим дорад. Андешаи 

 
1 Ѓиёсов, М. Идеяи миллї ва наќши он дар пешрафти Тољикистони муосир [Матн] / М. Ѓиёсов // 
Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: маводи конференсияи илмї-амалї (ш. 
Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С. 76-85. 
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миллӣ ваќте муттаҳидсоз ва эљодкорона воќеъ хоҳад шуд, ки агар: аввалан, 

он фаротаърихї, фаромарзӣ ва фароиљтимої, яъне барои аксарияти кулли 

аҳолии кишвар, новобаста аз миллат, вазъи иҷтимоӣ ва ҷои истиқомат, ба 

андозаи баробар ҷолиб бошад; дувум, дар асоси низоми арзишҳо ва 

афзалиятҳои миллӣ, таҷрибаи таърихии пирӯзиҳо ва дастовардҳо, на 

шикаст ва таҳқири миллӣ ба вуљуд ояд. Савум, манфиатҳои маънавӣ ва 

моддии ҷомеаи муосирро ќонеъ карда тавонад1. Он бояд хушбинона, 

руҳбаландкунанда, бо ҷузъҳои гуногуни тамаддун фарқ кунад, дар ҳаёти 

ҳаррӯза асос ва решањои амиќи таърихї дошта бошад. 

Ҳангоми ҳалли мушкилоти ташаккули андешаи миллї ва кӯшишҳои 

асоснок намудани он зимни идеологияи мусбат ва пешрафтаи миллӣ-

давлатї, чун қоида, инҳоро ба назар намегиранд. Пурмазмун гардидани 

андешаи миллӣ дар шароити муосир, аз як тараф, имконияти барқарорсозӣ 

ва истифодаи консептуалӣ ва равонии як қатор рамзњои ќадимї ва 

андешаҳои муњофизакоронаро ќатъиян истисно мекунад (ки ин бесамар 

хоҳад буд), аз тарафи дигар, тамоюли яктарафа ба либерализми ғарбӣ ва 

парастиши арзишҳои фаромиллии «ҷаҳонбинии уфуқӣ»-ро дар назар 

дорад. Ин мушкилотро танҳо комилан дар самти «роҳи сеюм», ки зимни он 

ҳам вижагињои фарҳангї ва ҳам тамоилњои олами муосир мисли арзишњои 

маънавии доимии ҷаҳонбинии анъанавї ва арзишҳои нави дар раванди 

прогресси тамаддун ба вуљуд омадаанд, бартараф кардан мумкин аст. 

Тарњи умумии андешаи миллии Тољикистон дар Конститутсияи 

Тољикистон мафњумсозї гардидааст, ки он аз њадафњои љомеасозии 

кишварамон маншаъ мегирад. Аммо бидуни ваҳдати миллӣ, худогоҳии 

шаҳрвандон, самтнокї ва татбиќи ташаббуси онҳо дар рушди давлатдории 

тољикон, то ҳадди имкон барои татбиқи андешаи миллӣ мушкилот эҷод 

мекунад. Моҳияти андешаи миллӣ бояд инъикоси манфиати муштарак, 

ниёзҳои миллат бошад ва дар давлати сермиллат, ба монанди Тољикистон, 

 
1 Њодизода, М. Идеяи миллї њамчун барномаи ягонагии мазњабї, фароќавмї, фаросинфї ва 
умумииљтимої [Матн] / М. Њодизода // Масъалањои ташаккули идеяи миллї дар Љумњурии Тољикистон: 
маводи конференсияи илмї- амалї (ш. Душанбе, 18-19 апрели соли 2006.). – Душанбе, 2007. – С. 238-246. 
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бояд дар бораи манфиатҳои ҳамаи қавмҳо сухан ронем, ки онњо озодона 

рушд намоянд ва худро амалї гардонанд. Ҳар як гурӯҳи этникӣ андешаи 

миллии худро дошта ва бидуни он ки вай онро тарк кунад, имконият 

дорад, ки бо тамоми гурӯҳҳои этникии дар ҷомеа мавҷудбуда, зиндагӣ ва 

амал намояд. Воқеан, ҳар як этнос маҷбур аст манфиатҳои дигаронро ба 

эътибор гирад. Дар марҳалаи кунунии душвор ва нисбатан пурихтилоф, 

андешаи миллӣ дар Тољикистон бояд объективона хусусияти давлатӣ 

дошта бошад, зеро, қабл аз ҳама, давлат бояд манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳои 

этникӣ, алахусус ақаллиятҳои миллиро ҳифз ва амалӣ намояд. Вазифаи он 

пешгирии низоъ ва тамоюлоти миллатгаройї аст. 

Андешаи миллӣ бояд миллатро муттаҳид, захираҳои инсониро барои 

амалњои созанда сафарбар намояд ва ҳамчун ченаки (низоми меъёрҳо) 

баҳодиҳии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ хидмат намояд. Бинобар ин, 

дар бораи андешаи миллӣ дар доираи арзишњои демократии аз љониби 

халќ ва низоми сиёсї эътирофшуда, сухан рондан лозим аст. Андешаи 

миллї бояд ба арзишҳои бањснопазири демократӣ, консепсияи бунёди 

ҷомеаи фардњои худкифоя ва худтаъминкунанда асос ёфта бошад, ки 

метавонанд арзишҳо, ҳадафҳо ва озодиҳои худро ҳимоя намоянд. Чунин 

андешаи миллӣ минтақаҳои хусусият ва вижагињои интеллектуалї ва 

эњсосоти мухталифдоштаро муттаҳид менамояд, зеро он ба ниёзҳои 

дохилии онҳо мухолифат намекунад, баръакс, онҳоро эътироф мекунад. 

Давлат дар навбати худ озодиҳо ва ҳуқуқҳои инсонро ҳимоя намуда, ба 

масъалањои байнимиллї, динї ва забонї дахолат наменамояд. Аз ин рӯ, ба 

коркарди андешаи миллӣ бояд муносибати стратегї намуд. Татбиқи 

андешаи миллӣ танҳо дар сурате муваффақ хоҳад шуд, ки агар онро 

аксарияти мутлақи аҳолӣ фаъолона дастгирӣ кунанд ва ҳама гурӯҳҳои 

асосии миллӣ, табаќаҳои иҷтимоӣ ва минтақаҳои кишвар ба он содиқ 

бошанд. 

Андешаи миллӣ бояд ба сармояи миллӣ асос ёфта, пояи андешаи 

миллии халќи тољикро бояд зарфиятњои маънавию моддии ватанї ташкил 
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намоянд, то ки он хислати «ватандӯстии тољикї»-ро касб намояд. Ќайд 

кардан ба маврид аст, ки дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар сармояи 

миллӣ ташаккул ёфт, ҳарчанд таърихи ташаккули он гуногун аст. Мебояд 

ин сармояро ҳифз намуд. Сармоядоронро не, балки дороиҳои миллї, ки ба 

маънавиёту иқтисодиёт таъсир мерасонанд ва ба садҳо, ҳазор одамон 

барои фаъолият имкон медиҳад, бояд њифз намуд. Дар ҷаҳон бисёр 

давлатҳои камбизоати сермиллат мавҷуданд, аммо ҳар як кишвари 

сарватманд ифтихори миллии худро дорад, ки онро мушоњида кардан 

мумкин аст. Аввал - сарват, аз љониби дигар - ифтихори миллӣ ва 

худњаммонандсозї, на баръакс, ба вуљуд меояд.  

             Дар байни падидаҳои марбут ба андешаи миллӣ ва ҳувияти миллӣ 

алоқамандии ногусастанӣ мавҷуд аст. Ташаккули ҳувияти миллӣ бидуни 

ваҳдати андешаи миллӣ ва сармояи миллӣ миллат аз лињози сиёсӣ шакл 

гирифта наметавонад. Танҳо бо ташаккули як миллати бошуури сиёсӣ 

Тољикистонро на ҳамчун қаламрав, балки ҳамчун як давлати пурқудрат 

мешиносанд. Миллати сиёсӣ қодир аст ҳукумати худро интихоб кунад ва на 

аз ҷониби ҳукумат интихоб шавад, ин ҳукуматро тағйир диҳад ва барои 

инсон, новобаста аз миллат, забон ва эътиќодаш шароити муносиби 

зиндагї муњайё созад. Миллат бояд ҷаҳонбинии ташаккулёфта дошта 

бошад, ки манфиатҳои тамоми ҷомеа, на қисми мањдуди онро инъикос 

намояд. Миллати сиёсӣ – ин давлати њуќуќбунёд ва љомеаи шаҳрвандӣ 

мебошад, ки мо онро аз солҳои истиқлолияти давлатї инљониб инкишоф 

дода истодаем. Ташаккули ҳувияти миллӣ бидуни њузури мафкураи 

самарабахши миллӣ-давлатӣ ҳамчун як моњияти актуалї, ки низоми 

ҷаҳонбинӣ, арзишҳо ва тафаккури иҷтимоии ҳар миллатро муайян месозад, 

ғайриимкон аст. Шубҳае нест, ки яке аз сабабҳои буҳрони ҳувияти миллӣ 

набудани мафкураи возеҳи (муттаҳидкунанда) интегратсионӣ мебошад, ки 

принсипҳои бунёдӣ, ҳадафҳои дарозмуддат ва дурнамои дигаргуниҳои 

иҷтимоиро муайян намояд, то ки табақа ва гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ 

новобаста аз манфиатҳои шахсии худ дар атрофи он муттаҳид шаванд. Ба 
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ин маъно К. Ясперс қайд менамояд, миллате, ки ояндаи худро намебинад 

дар айни  замони маънои худро низ гум мекунад. Ҳамин гуна андешаро 

ҷомеашиноси  украинӣ Ю. Исаевич баён мекунад: «... агар пешомади 

рушди организми миллӣ вуҷуд надошта бошад, пас хоҳиши ба он тааллуқ  

доштан, гузашта аз ин, барои он амал намудан аз байн меравад»1. Мафкура 

ба миллат барои дарки моҳият, ҳувият ва арзишҳои хеш мусоидат мекунад; 

он яке аз ченакҳои асосии ваҳдат ва ҳувияти миллӣ, зуҳуроти мафкуравие 

мебошад, ки ба ҳама шакл ва дараҷаҳои ҳастии фардӣ ва миллӣ хос аст. 

 Барои миллат чун зуҳуроти ҷамъиятӣ, ҳеҷ кадоме аз аъзои он ҳамаи 

аъзои  дигари ҷомеаро шинохта наметавонад, аз ин рӯ, метавон дар бораи 

ҳувияти мафкуравӣ ҳамчун умумияти  андешаҳои аъзоёни ҷомеа дар бораи 

он, ки ҷомеаи миллӣ бояд чӣ гуна бошад, сухан ронд2. Ҳамчун маҷмуи 

нисбатан ба низом даровардашудаи андешаҳо, робитаи функсионалӣ бо 

манфиат ва ормонҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ3, мафкура ҷузъи таркибии 

функсионалии   миллат, яке аз сохторҳои муҳимми он ба шумор меравад. 

Мафкура ҳамчун шакли назариявии асоснок ва қонунигардонидашудаи 

манфиатҳо ва арзишҳои миллӣ аз ҷиҳати мақоми  функсионалии худ дар 

ҷомеа ҳамоҳангсози иҷтимоӣ дар қаринаи шуури ба марказгурезӣ 

нигаронидашудаи гурӯҳҳои алоҳидаи иҷтимоӣ мебошад. Ҳамон тавре ки 

давлат ҳамчун ҳамоҳангсози ҳаёти иҷтимоӣ дар гирдоби манфиатҳо ва 

ниёзҳои мухталифи шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ баромад  

менамояд, ҳамин тавр, мафкура низ ҳамоҳангсоз дар фазои бошуурона ва 

мафкуравӣ, ки аз ниёзҳо, манфиатҳо ва арзишҳои ҳаёти инсонӣ вобаста 

мебошанд, бармеояд.  Дар ин маъно мафкура  ба «шарти зарурии бақои 

ҳаёт, таҷдид, барқароркунӣ ва таъмини фаъолияти самараноки давлат, 

 
1  Исаевич,  Я. Прошлое, настоящее и будущее народа: проблема наследственности украинской культуры 

в творчестве Шевченко [Текст] / Я. Исаевич // Записки Научного общества имени Т. Шевченко. – Львов, 
1990. – С. 47. 
2 Андерсон, Б. Представленные сообщества. Размышления о происхождении и распространении 
национализма [Текст] / Б. Андерсон. – М.: Критика, 2001. – С. 24. 
3  Грицанов, А.А. Идеология [Текст] / А. А. Грицанов // Всемирная энциклопедия. Философия /Главн. 
науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М.: АСТ, Современный литератор, 2001. – С. 386. 
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такягоҳи  боэътимоди ҷаҳонбинӣ, дастгирии аксиологӣ ва геополитикӣ 

табдил меёбад»1. 

 Ҳамчун унсури шуури ҷамъиятӣ амал намуда, мафкура  ҳадафҳо, 

ҳавасмандӣ ва арзёбии фаъолият, тарзи рафтор, масъулият, намунаи 

тақсимоти амвол, қудрат ва таъмини ахбор, қоидаҳои ҳамбастагии 

шаҳрвандон, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва элитаи сиёсиро муайян менамояд. 

Мафкура  ҳамчун як низоми ҷаҳонбинона, арзишҳо ва нишонаҳои ҳаётан 

муҳимми инсон ва ҷомеа, унсури зарурӣ ва созандаи рушди ҷамъиятӣ ба 

шарте мегардад, ки агар он  ҷойгоҳ ва мақоми худро дар доираи табиати 

ашёҳо ҷудошударо, ишғол намояд. То он даме, ки одамон ба гурӯҳҳои 

манфиатҳои мухталифдошта тақсим мешаванд, зарурати танзими иҷбории  

муносибатҳои онҳо боқӣ мемонад; онҳо ҳокимиятро дастгирӣ менамоянд 

ва ё ба он муқовимат мекунанд, равишҳои гурӯҳии худ -  мақом ва 

ҷойгоҳро дар ҷомеа ташаккул медиҳанд ва назари худро доир ба ашёҳо 

ҳамчун нуктаи назари боэътимод ҳимоя менамоянд.  Маҳз мафкураро Э. 

Эриксон як ниҳоди иҷтимоие медонист, ки барои ҳувияти шахсӣ ва 

коллективӣ масъул аст2. Фард тамсилаҳои нави фарҳангӣ ва мафкуравиро 

меҷӯяд, то ки тасаввуроти ӯро дар бораи раванди дарки олам ба низом 

дарорад, зеро шуури ҷамъиятӣ новобаста аз уҳдадории мафкуравӣ вуҷуд 

дошта наметавонад. 

 Мафкура на танҳо ва на он андоза олами муносибатҳои иҷтимоиро 

инъикос мекунад, балки ҳамчун манбаи фаъоли эҷод ва тағйирёбии ин 

муносибатҳо низ мебошад. Он сохтори асосии (рамзӣ)-и дарки олами 

иҷтимоӣ, амсилаи (модел)-и асосии муносибатҳоро ба ҳама гуна зуҳуроти 

муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ: тарбия, меҳнат, таҳсилот, оила ва ғайра 

гузоштааст. Мафкура ба ҳудуди он чизе, ки барои ҷомеа имконпазир аст, 

тамаркуз менамояд, барои он роҳҳои раҳонидани неруи эҷодӣ, амалӣ 

 
1 Михальченко, М.И. Украина: идеологическое или деидеологическое государство? [Текст] /М. И. 
Михальченко // Социологическая наука и образование в Украине. – 2003. – Вып. 2. – С. 198. 
2  Эриксон, Э. Идентичность. Юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 1997. – С. 198. 
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намудани сармояи иҷтимоӣ, қаноатмандӣ аз фаъолияти худ, амният, 

андозаҳои нави озодӣ ва ғайраро  пешниҳод мекунад1. 

 Мафкура воситаи муассир ва фасеҳи идоракунӣ мебошад, ки барои 

ба  давлат ворид шудани неруи иҷтимоиро фароҳам меорад, ҷомеаро ба 

идеяи дастгирии давлат тавассути фаъолияти такрорӣ ҷалб менамояд. Он 

давлати дар ҳолати мухолифат қаро доштаро аз фурӯпошӣ нигоҳ медорад, 

барои идораи давлатӣ заминаи бунёдӣ  фароҳам меорад. 

 Ва, ниҳоят, аз ҳама муҳим он аст, ки идеология амалеро иҷро карда 

метавонад, ки шаклҳои дигари низомкунандаи ғояҳо наметавонанд, ин 

тасаввурот ва хостаҳои субъективӣ, яъне дарвоқеъ, идеали муайяни 

иҷтимоӣ ва сиёсиро ошкор созанд, аз ин рӯ, мафкура бо сиёсат зич 

алоқаманд аст. 

 Агар мо ҷузъҳои асосии мафкура: идеали иҷтимоӣ, заминаи 

иҷтимоӣ, аломатҳои иҷтимоӣ, назарҳоро дар бораи ҷомеа ва давлат дошта 

бошем, ки онҳо низ фаъолона амал менамоянд, пас мо  бо як ҷомеаи аз 

ҷиҳати идеологӣ мусаллаҳ ва дурнамои инкишоф қарордошта дучор меоем. 

Халқе, ки идеологияи худро надорад, халқи мурда аст2. Ин барои тоҷикон 

низ муҳим мебошад, ки дар дарозои таърих давлатдории худро надоштанд, 

ба андешае халқи давлатӣ набуданд. 

 Принсипи плюрализми мафкуравӣ  дар шароити мавҷуд набудани 

мафкураи  муттаҳидкунанда (ризоият) ва сукути шаклҳои ниҳодишудаи 

низомҳои  муташаккили танзими иҷтимоӣ дар шуури ҷамъиятӣ буҳрони 

ҳувияти миллиро шадидтар мегардонад. Бесарусомонии мафкуравӣ дар 

шуури ҷамъиятӣ харҷумарҷро ташаккул дода, сохторҳои меъёрҳои  арзишӣ  

ва мазмуниро аз худ ва ё пароканда мекунад. «Ҳалқаҳо»-и амалӣ ва 

маънавӣ, ки одамонро дар тӯли асрҳо ба ҷомеаҳои миллӣ мепайвастанд, аз 

байн рафта, амрҳои меъёрию танзимкунанда нуфузи ҳуқуқии худро аз даст 

 
1 Заблоцкий, В.П. Социальные функции идеологии (аспект общественных трансформаций) [Текст] / В. П. 
Заблоцкий // Проблемы развития социологической теории. – М., 2001. – С. 129. 
2  На пути к общественному согласию / Составитель: Ю.Ж.  Шайгородский. – М., 2001. – С. 101. 
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дода, шумораи одамоне, ки аз доираи  амали онҳо берун мемонанд, 

меафзояд. 

 Мафкура, аз назари ҷаҳонбинӣ баррасишаванда, ҳамчун як 

ҷаҳонбинии муайян, маҷмуи нуқтаи назари умумӣ ба олам, инсон, мақом ва 

муносибати ӯ дар олам ва ғайра ба шумор меравад. Ҷанбаи меъёрии 

мафкура  инъикоси қоидаҳои муайян,  «барнома»-и фаъолият ва рафтори   

на танҳо аллакай амалишуда, балки намунаҳои ояндаи фаъолият ва рафтор 

низ мебошад. Дар ҷанбаи ҳуқуқӣ, мафкура қодир аст муносибатҳои 

ҳукмрон ва тобеиятро, ки дар ҷомеа мавҷуданд, тақвият ва ё заиф 

гардонида, ба ин васила, аксар вақт сарфи назар аз хоҳиши 

интиқолдиҳандагон ва эҷодкорони он (мафкура), манфиатҳои гурӯҳиро 

ифода менамояд. Дар ин қарина, мафкура яке аз функсияҳо, тавсифи 

амалҳои муштараки бунёдҳои маънавӣ бо шароити иҷтимоӣ - иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ- сиёсӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ мебошад, мафкураро ба вуҷуд 

овардааст. Бунёдҳои маънавӣ худ аз худ мафкуравӣ нестанд. Мазмуни 

мафкуравии онҳо аз рӯи вижагиҳои  истеҳсол ва истифодаи онҳо дар 

қаринаи муайяни иҷтимоӣ, ҷойгоҳи онҳо дар барқарор кардани 

муносибатҳои бартаридошта, баъзе аз фардҳо ва ё гурӯҳҳои одамон бар 

дигарон муайян карда мешавад. Дар ҷанбаи ҳувият, низомҳои аломатҳои 

идеологӣ пурра ва ё қисман дар ташаккули ҳувияти фардӣ ва гурӯҳӣ, 

мансубияти фард ба гурӯҳи муайян (синф, этнос, миллат) ва мувофиқан дар 

фард ташаккул ёфтани баъзе хислатҳо ва сифатҳо, шуур кумак менамояд. 

Дар ҳаммонанд  кардани шахсият нақши муҳимро «худбаҳодиҳӣ»-и шахс 

дар муайян кардани мақом ва ҷойгоҳи худ дар ҷомеа мебозад.  

 Ҷаҳонишавӣ ва дар робита ба  он афзоиши нақши илм ва 

технологияҳои навтарин дар ҳаёти ҷамъиятӣ боиси заиф гардидани танҳо 

ҷузъҳои ҷаҳонбинона ва меъёрии мафкура мегардад ва баръакс аҳамияти 

ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва ҳувиятии он, ҳатто шиддат мегирад. Васоити муосири 

ахбори электронӣ ба анъанаҳои иҷтимоӣ - шаклҳои фаъолият ва ҳифзи 

арзишҳои асосӣ таъсири назаррас мерасонанд, онҳо метавонанд ин ва ё он 
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маросим ва суннатҳои маҳаллӣ-минтақавиро бо вижагиҳои миллӣ 

пешниҳод намоянд. Маҳз бо ин ҳолат марҳалаи нави рушди фарҳанги 

миллӣ ба давраи навсозии (модернизатсия)-и рефлексивӣ робита дорад. 

Анъана ва расму оинҳои миллӣ асосан аз байн рафта, раванди 

муттаҳидшавӣ ва бегонашавӣ нисбат ба шахсият ба вуҷуд омада, тадриҷан 

онҳо умумӣ ва яксон мегарданд, дар айни замон дараҷаи гуногунрангии 

онҳо коҳиш меёбад1. 

 Заиф гардидани вазифаҳои меъёрии мафкура дар давраи навсозӣ бо 

афзоиши табақабандии иҷтимоии ҷомеа, ба арсаи фаъолияти иҷтимоию  

сиёсӣ ворид гардидани гурӯҳҳо ва табақаҳои нави иҷтимоӣ бо манфиатҳо, 

меъёрҳои фаъолият ва рафтори хоси худ, аксар вақт боиси пайдоиши 

низоъҳои иҷтимоӣ мегардад, ки харобиовартаринаш барои ҷомеа низои 

этникию сиёсӣ мебошад. Аз ин рӯ, вазифаи воқеии иҷтимоии мафкура на 

танҳо ҳамоҳангсозии манфиатҳо, меъёрҳо ва арзишҳои стихиявии 

пайдошуда, балки  таҳлили назариявӣ ва асоснок намудани онҳо  мебошад. 

 Барои тавзеҳи афзоиши тезу тунди миллатгароӣ дар ҷаҳони муосир 

ва алалхусус дар кишварҳои пасокоммунистӣ, ба назар гирифтани хоҳиши 

шахс ва дур шудани  ӯ аз ҷараёни инкишофи ҳаёти муосир, аксуламали ӯ ба 

пешрафти илмӣ-технологӣ басанда нест. Ин падида на танҳо ва на он 

андоза аз сабаби фаъолияти элитаҳои сиёсӣ, балки аз хоҳиши пайдо 

кардани ҳувияти нави иҷтимоӣ бар ивази ҳувияти гумшудаи  пионерӣ, 

комсомолӣ, коммунистӣ, шӯравӣ ва амсоли инҳо ба амал меояд. 

 Ҳамин тариқ, сухан на дар бораи «бозгашт ба асли хеш», на танҳо 

дар бораи ҳаёт дар асоси асотирҳои миллӣ ё динӣ ва на бораи ҳифзи  

хотираи таърихӣ меравад. Равандҳои баррасишаванда, пеш аз ҳама, бо 

ташаккули бошууронаи ҳувияти нави иҷтимоӣ, ҷустуҷӯи арзишҳои нави 

бунёдӣ, эҷоди анъанаҳо ва маросимҳои нав робита доранд, ки аксар вақт 

танҳо урфу одатҳои кӯҳнаро ба хотир меоранд, аммо онҳоро нусхабардорӣ 

 
1 Культура. Идеология. Личность: Методолого-мировоззренческий анализ [Текст] / Губерский Л., 

Андрущенко В., Михальченко. – М.,  2002. – С. 162-167. 
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намекунанд. Таљрибаи таърихӣ нишон медињад, ки дар мењвари буњрони 

њар гуна тамаддунњо ва низомњои иљтимої, њувияти миллї, пеш аз њама, 

буњрони мафкуравї ќарор дорад ва њамчунин њар гуна эњёи ҷамъиятӣ аз 

покизагї ва таљдиди идеалњои иљтимої, истиќрори низоми  нави арзишҳо, 

яъне ташаккули мафкураи нав оғоз мегардад. Маҳз ба туфайли мафкура 

эътимоди шаҳрвандон ба давлат меафзояд 

 Пас аз эълони истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон объективона ба 

мушкилоти ҳаммонандсозии (ҳувият)-и миллӣ рӯ ба рӯ шуд, ки, пеш аз 

ҳама муайян кардани принсипи асосии ҳаётии миллат, мақсади стратегии 

рушди таърихӣ, роҳҳо ва воситаҳои расидан ба ҳадафҳои миллиро талаб 

мекунад, ки неруҳои асосии иҷтимоӣ ва сиёсӣ метавонанд ҳамчун барандаи 

пешрафти миллӣ амал намоянд. 

 Муносибати нигилистӣ ба мафкураи ягонаи давлатӣ дар амал аксар 

вақт боиси иваз гардидани манфиатҳои миллӣ бо манфиатҳои гурӯҳӣ, 

авлодӣ, минтақавӣ ё дар беҳтарин ҳолат сиёсӣ мегардад. Набудани нуктаи 

назари ягонаи мафкуравӣ имкон намедиҳад, ки ҳам дар иқтисодиёт ва ҳам 

дар соҳаи иҷтимоӣ сиёсати ягона таҳия карда шавад. Ҳеҷ кадоме аз 

барномаҳои тағйироти иҷтимоӣ, ки дар ибтидои касби истиқлолият 

намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон  пешниҳод гардида буданд, ба мафкураи 

давлат табдил наёфтанд, зеро он нишонаҳои мафкуравиро дар бар 

намегирифт: онҳо аз нигоҳи давлат инъикоси томи равандҳое, ки дар ҳаёти  

сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ мегузаранд, 

нагардиданд; ҳадафҳо ва дурнамои рушди давлат ва роҳҳои расидан ба 

онҳоро нишон надоданд; дар худ аломатҳои ҷаҳонбинонаро, ки бояд аъзои 

ҷомеаро муттаҳид ва сафарбар кунанд, амалӣ накарданд. Онҳо номгӯи 

вазифаҳои ҷории ҳаррӯза дар ҳамин марҳалаи инкишофи ҷомеа буданд, 

бинобар ин, зуд фаромӯш гардиданд. 

 Муносибати бепарвоёна ба мафкура  (тавре ки имрӯз дар ҷомеаи 

тоҷикистонӣ чунин аст) ғайриқобили қабул буда, таърихи инсоният 

ҷомеаҳои комилан ғайримафкуравибударо намедонад. Самтгирӣ ба 
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ғайримафкуравигардонӣ ва плюрализм, ки дар аввали солҳои 90-ум асри 

ХХ эълон шуда буд, ба зудӣ ба маҳсули нусхаи (вариант)-и бадтарини 

мафкура - мафкураи тақлидотӣ, ғайританқидӣ, нусхабардорӣ аз дигарон, 

қонунигардонии парадигмаҳои мафкуравии аз ҷиҳати иҷтимоӣ носолим 

табдил ёфт, ки на танҳо ҷомеаи моро ба иттиҳоди иҷтимоӣ ва сиёсӣ наздик 

накард, балки боиси низоъи амиқи иҷтимоӣ гардид. Мавҷуд набудани 

мафкураи расмии давлатӣ (ҳамчун идеологияи давлат) на ба муттаҳидии 

ҷомеа, балки ба тақсимшавии он мувофиқи хусусиятҳои миллӣ, забонӣ, 

мазҳабӣ ва фарҳангӣ гардида, бемайлон боиси мухолифати тарафайн ва 

ҳатто муқовимати қисматҳои миллӣ-фарҳангии давлати том  мегардад1. 

 Мафкура  ҳамчун як омили муттаҳидсоз дар миқёси давлат танҳо 

дар шакли фаъолияти идеологемҳои асоснок, рамздор, на маҷбуран 

таҳмилнашуда ва низоми идеяҳое, ки  онро ҳамроҳӣ мекунанд, имконпазир 

аст. Маълум аст, ки мафкураи миллӣ маҷмуи низоми дидгоҳҳои сиёсӣ, 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ, бадеӣ ва фалсафӣ мебошад. Таърихан, ақидаҳо 

таҳти таъсири омилҳои объективӣ ва субъективӣ  хусусияти тағйирёбӣ 

доранд. Ва ин табиист. Дар ҳамин ҳол, номуайянии онҳо дар давраҳои 

муайян боиси муғлақ (мубҳам) шудани мафкура ва ҳаёти ҷамъиятии 

кишвар мегардад, гарчанде ки ин мафкура бояд аз дастгирии мардум 

бархурдор бошад, зеро ки  бидуни иштироки мардуме, ки онҳоро амалӣ ва 

дарк намудааст, ҳалли мушкилоти миллӣ амалан ғайриимкон аст2. 

 Вазифаҳои асосие, ки мафкураи миллӣ бояд иҷро намояд инҳоанд: 

 - дар асоси тасвири объективии илмии ҳолати воқеии ҳаёти 

ҷамъиятӣ  ва манфиатҳои мавҷуда муайян кардани ҳадафи стратегии 

рушди иҷтимоӣ дар марҳалаи кунунии таърихӣ; 

 - дарёфти  воситаҳо ва роҳҳои татбиқи ҳадафҳои стратегии 

муайяншуда; 

 
1 Михальченко, М.И. Украина: идеологическое или деидеологическое государство? [Текст] / М. И. 
Михальченко // Социологическая наука и образование в Украине. – 2003. – Вып. 2. – С. 196. 
2 Козловец, М.А. Идеология как фактор формирования национальной идентичности [Текст] / М. А. 

Козловец // Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: – Вып. 28. – 
Запорожье: Изд-во ЗГИА, 2007. – С. 91-99. 
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 - муайян намудани субъектҳо, (неруҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ), ки  

қодиранд ҳадафи стратегиро амалӣ намоянд; 

 - мутобиқи ҳадафи гузошташуда барномаи мушаххаси сиёсии 

дигаргуниҳои иҷтимоиро таҳия намояд;  

 - таҳияи механизми муборизаи сиёсӣ барои татбиқи тағйироти 

пешбинишуда (яъне таҳияи стратегия ва тактика) 

 - роҳҳои муассири таъсиррасониро тавассути воситаҳои ахбори 

омма пешниҳод кунанд (корҳои тарбиявӣ, ташвиқотӣ, таблиғотӣ, амалиёти 

махсуси иттилоотӣ ва ғайра); 

 - муттаҳид намудани тамоми неруҳои манфиатдори иҷтимоӣ-сиёсӣ 

ва ба иҷрои ҳадафҳои барномавӣ равона кардани фаъолияти онҳо1. 

 Эҷоди ҳувияти миллӣ рушди мафкураи миллиро, ки ба мушкилоти 

замон  мувофиқ аст, пешбинӣ мекунад. Албатта, сухан дар бораи бозгашт 

ба мафкураи ҳукмфармо, ба мафкураи ягон ҳизб додани мақоми мафкураи  

ҳатмӣ  намеравад. Принсипи плюрализми мафкуравӣ ба ҳеҷ ваҷҳ эҳтиёҷоти 

ҷомеаро ба як бунёди муайяни муттаҳидкунанда, ҳамфикрӣ оид ба 

масъалаҳои асосӣ ва дидгоҳҳо дар бораи роҳҳои ҳалли онҳо, таъмини 

ҳамоҳангӣ ва муттафиқии иҷтимоиро рад  намекунад. 

 Сухан дар бораи ҳадафмандона ва ё зарурати баргаштан ба 

падидае, ки замоне онро «мафкураи илмӣ» меномиданд ва ё эҷоди дилхоҳ 

шабеҳи он намеравад. Мафкура ҳамчун шакли намоишкоронаи амалӣ-

маънавии аз худ кардани воқеият тавассути манфиатҳои иттиҳодиявӣ 

мазмуни худро ба охир расонда, он воқеияти ҳаёт гардидааст. Мафкураи 

имрӯза, тавре ки файласуфи маъруф В. Бабкин қайд менамояд, бояд «на 

маҷмуи беасоси догмаҳо, тасаввуротҳои ғаразнок дар бораи табақаҳои 

ҳукмрони аҳолӣ, ки бо афсонаҳо ва ваъдаҳои бардурӯғ илова (омехта) 

 
1 Сытник, П. Идеологические основы развития украинского общества [Текст] / П. Сытник.  – М., 2001. – 
С. 13-14. 
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шуда, балки барномаи возеҳ ва амиқи асосноки рушди иҷтимоӣ, дар асоси 

таҳқиқот ва хулосаҳои илмӣ бошад»1. 

 Маҳз ҳамин гуна мафкура, ки бо ҷузъҳои таркибии равонӣ ва 

миллии шуури ҷамъиятии мардум ҳамоҳанг аст, моҳияти давлатдории 

тоҷикро ошкор сохта, тавассути низоми арзишҳои ҳаётан муҳим, ки барои 

муттаҳид сохтани миллати тоҷик, муайян кардани иерархияи (дараҷа)-и 

баландтари миллӣ ва вазифаҳо, ҳувияти нави миллиро ташаккул диҳад. Ин 

бояд мафкураи худсобиткунии миллӣ, рӯёи консептуалии рушди миллат 

ҳамчун як организми том бошад, ки дар он кӯшишҳои ҳар як унсур бо 

мақсади таъмини қаноатмандии ниёзҳои инфиродӣ тавассути татбиқи 

ҳадафи умумӣ муттаҳид карда шаванд. Ҷавҳари ин мафкура бояд инсон, 

некуаҳволии моддӣ, рушди неруи маънавӣ, қобилиятҳои эҷодӣ ва камолоти 

ҷисмонии ӯ бошад. Танҳо дар чунин шароит, плюрализми мафкуравии 

ҷомеаи тоҷикистонӣ барои барқарор кардани ҳувиятҳои гумшуда монеа 

нахоҳад шуд, балки баръакс, шарти асосии ташаккули ҳувияти 

ҷудонашавандаи миллӣ хоҳад гардид. 

 Мафҳуми мафкуравии давлат аз доираи конститутсионӣ берун 

баромада наметавонад. Қабули қонуни нави воқеан инсондӯстона, ки ба 

стандартҳои ҷаҳонии демократӣ мувофиқат мекунад, Конститутсияи 

Тоҷикистон аст, ки принсипҳои асосии низоми иҷтимоӣ ва давлатиро 

муқаррар, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шаҳрвандонро танзим мекунад ва 

роҳнамои  мувофиқ ба оянда мебошад. Ва барои ҳамин ҳам, Конститутсияи  

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи давлатӣ муҳимтарин муқаррароти 

мафкуравиро дар шакли плюрализми идеологӣ мустаҳкам менамояд2. 

 Ташаккули мафкураи давлатӣ рушди асосҳои ғоявию сиёсии 

худсобиткунии миллиро, ки ба замон мувофиқ аст, дар асоси манфиатҳои 

муштарак пешбинӣ мекунад. «Асоси арзишӣ-моҳиятии ин раванд бояд 

иттиҳод ва конститутсияи шаҳрвандони Тоҷикистон новобаста аз 

 
1 Бабкин, В.Д. «Научная идеология» или «идеологическая наука»? [Текст] / В.Д. Бабкин // Правовое 
государство: Ежегодник научных трудов. – Выпуск 8. – М., 1997. – С. 70.  
2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Нашриёти Ганҷ, 2016. – С. 6. 
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мансубияти этникӣ, ҷинсӣ, нажодӣ, забонӣ, фарҳангӣ ва дигар мансубиятҳо 

ҳамчун миллати сиёсӣ бошад, ки ба туфайли  ташаккул  ва рушди шаклҳои 

бунёди ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ имконпазир гардидааст. Дар соҳаи этникию 

сиёсӣ мафкураи давлатӣ бояд аз муқаррарот оид ба зарурати мусоидат ба 

ҳифз ва рушди фарҳангҳои этникии ҳам мардуми таҳҷоӣ ва ҳам 

ақаллиятҳои сершумори миллӣ сарчашма гирад»1. Мафкураи 

худсобиткунии миллии Тоҷикистон бояд ба эътирофи дахлнопазирии 

истиқлолияти давлатӣ ва тамомияти арзӣ, баробарӣ, шарикӣ бо дигар 

кишварҳои олам асос ёфта, ифода ва ҳимояи пурраи манфиатҳои миллиро 

таъмин намояд. 

 Аз ин рӯ, дар ҷомеаҳои дар ҳоли гузариш қарордошта, тағйироти 

куллии низоми сиёсӣ ва иқтисодӣ, ҳадафҳо ва воситаҳои рушд дар 

баробари ташаккулёбии миллатҳои сиёсӣ, бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ, 

ҳувияти мафкуравии  миллат  барои ҳардуи ин равандҳо аҳамияти бунёдӣ 

дорад. Ниҳоят, зарур аст, ки аҳамияти соҳаи идеологиро ҳамчун омили 

миллат ва давлатсоз, далели самараноки ташаккули ҳувияти миллӣ 

эътироф намоем. 

 Ҳамин тариқ, мафкура ҷузъи зарурии ташаккул ва мавҷудияти  

ҳувияти миллӣ ва давлати Тоҷикистон мебошад. Ин муҳаррики воқеии 

давлат аст, ки аз ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон як миллати муосир эҷод 

менамояд, онро ба сатҳи давлатҳои мутараққӣ, демократӣ мерасонад. Ва 

агар мо мехоҳем ҳамчун халқ, миллат ва ҷомеаи мустақил боқӣ  монем, 

бояд кунишҳоро (амал) дар самти ташаккули мафкураи давлатӣ якзайл, 

тадриҷан ва суботкорона идома дода, дар ин раванд шитоб накарда, ба 

манфиатҳои дигар, ҳатто дар назари  аввал, ки хеле заруранд,  гузашт 

накардан зарур аст.                                          

 Дар хулоса њаминро бояд таъкид намуд, ки тањлили иљтимої-

фалсафии ташаккули андешаи миллї њамчун инъикоси њувияти миллї - 

фарњангї имрўзњо дар љомеањое, ки дар пайи истењкоми таљрибаи 

 
1 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Нашриёти Ганҷ, 2016. – С. 6. 
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давлатдории милии худ њастанд, хеле зиёд ба амал бароварда мешавад. 

Бинобар ин, мо низ дар ин љо воќеияти таѓйирёбандаи њаёти љамъиятї ва 

таъсири онро ба ташаккули андешаи миллї мавриди тањлили густурда 

ќарор дода, наќши онро дар ташаккули њувияти љомеа зикр намудем. Аз ин 

љињат муњтавои андешаи миллї фарогирандаи арзишњо ва њадафњои њаёти 

њамарўзаи аъзоёни љомеа тасвир гардида, маънии арзишњои њаётии онњоро 

бо воќеияти љамъиятї айният медињад.  

Хулосаю дарки таљрибии амалияи мазкур нишон медињанд, ки бо 

дарназардошти чунин зарфияташ андешаи миллї пайваста дар мадди 

назари муњандисии иљтимої ќарор дорад ва онро барои истењкоми њувияту 

суботи љомеа истифода мебарад. Љустуљўњо дар ин самт тўли солњои 

истиќлолият дар њаёти љамъиятии Тољикистон вусъати тоза пайдо 

намуданд ва дар сатњи назариявию амалї инъикосу дарки муносибро 

пайдо карданд. Муаллиф дар ин маврид бо такя аз равишшинохтии улуми 

иљтимої њолати ташаккули андешаи миллии љомеањои дар њоли гузаришро 

дар ќаринаи арзишњои адолат, ёрии њамдигарї, вањдат ва ѓайра тањлил 

намуда, ба њам омадани онњоро њамчун њалќаи пайвасткунанда ва 

муттањидкунандаи ҷомеа, воситаи зарурии барќароркунандаи амали 

муштарак байни аъзоёни ҷомеа арзёбї менамояд. Таъкид мегардад, ки 

барои таъмини рушди минбаъдаи муваффақонаи љомеа коркарди андешаи 

миллӣ зарур аст, ки он дар навбати худ имкон медиҳад, мафњуми гумшудаи 

ҳуввияти миллӣ, ки ба принсипњои якдилї ва эътирофи ягонагию 

гуногуншаклї асос ёфтааст, ба даст оварда шавад. Дар чунин њолат њувият 

худмуайянкунї нисбат ба низоми арзишњои мушаххас мебошад, ки он ба 

ташаккули менталитет ё худ маҷмуи хусусиятҳои устувори таърихан 

ташаккулёфтаи иҷтимоӣ-равонӣ, ки муносибати субъекти иҷтимоиро ба 

худ ва дигарон инъикос мекунад, дар назар дорад.  
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2.4. Заминањо ва дурнамои ташаккули амалњои муштараки 

иљтимої дар њаёти љамъиятии Тољикистон 

 Амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї тамоюлоти гуногунсамта 

дошта ва онҳо натанҳо ба дохил, балки ба берун низ равонаанд. Чунин 

зуњурот байни гурӯҳҳои этникие, ки дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ умр 

ба сар мебаранд, пурмаҳсул мегардад, чунки аксари онҳо дар ҳар яке аз ин 

мамлакатҳо гурӯҳҳои наздик, ҷамоатҳо доранд. Пас, равандҳое, ки дар ҳар 

яке аз мамлакатҳо рӯй медиҳанд, дар тамоюлҳои рушди худогоҳии этникӣ 

ва хусусиятҳои муштараки иҷтимоии ин гурӯҳҳо нақши худро мегузоранд. 

Бинобар ин, баррасии тағйироте, ки дар ин мамлакатҳо аз нуқтаи назари 

андозагирии иҷтимоӣ-фарњангї ва тамаддунии онҳо рӯй медиҳанд, зарур 

мебошад. 

Талаботи омӯзиши амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї дар чунин 

чорчӯба ҳамчунин, аз он бармеояд, ки барои дарки њаматарафаи моњияти 

ин падида давраҳои муайяни муносибатҳои байниэтникӣ ва мафњуми 

сарњадњои этникї мавқеи муҳим дорад. Мафњуми мазкур барои ошкор 

сохтани он, ки кадом омилҳо шаффофияти сарҳадҳои этникиро дар фазои 

муносибатњои љамъиятии давлатҳои миллӣ ҳавасманд месозанд, имкон 

медиҳад, Сарҳади этникӣ на ба маънои маъмули истифодаи ин мафҳум 

(вусъати њудудњои давлат), балки чун пайомади субъективї дар доираи 

муносибатҳои байниэтникӣ даркшаванда фаҳмида мешавад. 

Чи тавре дар муқаддима қайд кардем, дар бораи сарҳад ба маънои 

этникӣ - фарњангї дар адабиёти илмии даврони шӯравӣ П.И. Кушнер ва М. 

М. Бахтин тањќиќот анљом додаанд1. Дар илми ҷаҳонӣ он бо нашри асари 

Ф. Барт2, ки сарҳади этникиро дар робита бо ќавмият баррасӣ мекунад, 

маъмултар гашт. Сарҳади этникӣ гурӯҳро муайян намуда, ба ҳамон 

 
1 Кушнер, П.И. Национальное самосознание как этнический определитель [Текст] / П.И. Кушнер. – М., 
1947; Бахтин М.М. Вопросы литературы и этики [Текст] / М.М. Бахтин.– М., 1975. – С. 25. 
2 Ethnik groups end boundaries. // The Social organization of Culture differences. / F. Barth, ed. Bergen; 
London; Universities, Forget / Allen & Unvind, 1969.  
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тавсифоти фарњангї аҳамияти асосӣ медиҳад, ки он навъи муносибатњои 

гурӯҳро муайян менамояд. 

Муҳимгардонӣ дар тасаввуротҳо ва танзими тамоюли хотираи 

таърихӣ дар шароити бесуботӣ ва низоъҳои байниэтникӣ хеле меафзояд, 

ҳамзамон, омилҳои иҷтимоӣ, масалан фосилаи тағйирёбандаи иҷтимоӣ дар 

таъмини субот ва осоиши иҷтимоӣ ва ғ. дар ҳолатҳои гузариш нақши калон 

мебозанд. Ф. Барт дар таҳлили худ қайд кардааст, ки дар сафарбарии 

ќавмият нақши пешвоён (яъне куҳансолон дар гурӯҳҳои этникӣ (қавмӣ), ки 

мақсадҳои муайянро думболагирї мекунанд, ҳалкунанда мебошад.  

Дар робита бо ин, бояд қайд намуд, ки давраи пасошӯравӣ дар 

таърихи имрӯзаи давлатҳои Осиёи Марказӣ давраи муҳим ба ҳисоб 

меравад. Сарфи назар аз гуногунсамтї, ҳодисоте, ки дар ҳаёти ҷамъиятии 

он давра ба вуќуъ мепайваст, дар атрофи ҷустуҷӯи тарзҳои муайянсозии 

њувият ва худогоҳии миллӣ якхела сурат мегирафтанд. Бо такя ба ин, чунин 

тамоюл дуруст њисоб меёфт ва марбут ба ҳодисоту ҷараёнҳои роиљи давраи 

муайяни таърихї дуруст шуморида мешуд. Бояд қайд кард, ки таҷрибаи 

Тоҷикистон ва давлатҳои дигари Осиёи Марказӣ нишон дод, ки рӯоварӣ ба 

мероси фарњангӣ, чун қоида, хусусияти на объективӣ, балки тавсифотӣ 

дошт. Дар фазои иҷтимоӣ-сиёсии ин давлатҳо баъзан чунин рӯоварӣ ба 

таърихи гузашта ба андозае бо устурањо ҳамбастагӣ дошт, ки мувофиқати 

байни мероси фарњангї ва дарки он дар ҷараёни эҳсосоту шиорҳои сиёсӣ аз 

байн рафт. 

Эҳтироми беандозаи ин ҷамъиятҳо ба гузаштаи худ ҷараёни арзёбии 

воқеии ҳодисотро, ки ҳоло рӯй медиҳанд, барои онҳо мушкил гардонд. Ин 

вижагӣ, албатта, дар рафтори фардҳо инъикос ёфта наметавонад: ба фикри 

мо, маҳз он чун муайянкунандаи қобилияти сусти мувофиқсозии одамон ба 

ҳақиқати нав ва ҷараёнҳои азнавсозӣ хизмат мерасонад. Баъд аз касби 

соҳибистиқлоли давлатҳои минтақа ба мероси фарњанги гузашта рў 

оварданд, ки барои элитаи нав, хусусан барои пешвоёни нави сиёсӣ 

(ҷиноҳи демократӣ-исломӣ) тарзи дарёфти меҳроби сиёсии худ, воситаи 
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мубориза бо рақибони сиёсї гашт. Саъйю кӯшиши онҳо ба корбарии беҳад 

зиёд аз арзишҳои мероси фарњангї бо мақсади таъсиррасонӣ ба афкори 

ҷамъиятӣ дар Тоҷикистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон ба низоъ ва 

муқобилати мусаллаҳонаи аъзоёни ҷомеа, ки аз рӯи аломати мансубияти 

минтақавӣ ҷудо шуда буданд, овард. Таҷрибаи талх нишон медиҳад, ки 

истифодаи унсурҳои фарњанги гузашта чун устураҳо на ҳамеша пайомади 

мусбат дорад. Бо такя ба ин, ҷомеаҳои муосири давлатҳои мустақил бо 

мушкилот рӯ ба рӯ гаштанд: то кадом андоза мероси фарњангии онҳо 

қобили ҳаёт аст ва то кадом андоза он имкониятҳо иқтидори ноилгардӣ ба 

муваффақият дар ҷодаи сохтмони асосњои нави ҳаёти ҷамъиятӣ метавонанд 

афзояд? Агар ҷавоб манфӣ бошад, пас дар баъзе ҳолатҳо магар беҳтар нест, 

ки ҷараёни рушди иҷтимоии ҷомеаро дар як лаҳзаи муайяни вақт аз 

таъсири гузашта озод намоем? 

Тарзи муносибати ин ҷомеањо, аз ҷумла ҷомеаи тоҷикро ба мероси 

фарњангии худ дар роњи ҷустуҷӯи асосҳои худогоҳии миллӣ ва њувияти 

сотсиуми худ пайгирӣ кардан мумкин аст. Дар аксари мавридҳо саъйю 

кӯшиш бо мақсади касби симои худ ба он равона гардида буд, то ин ки 

худогоҳии миллӣ бо принсипҳои бунёди давлати миллӣ асоснок гардад. 

Дараљањои устувори худогоҳии миллӣ дар асоси натанҳо идеологияҳои 

ҳозира, балки, баръакс, бештар дар асоси фарњанги миллӣ ва мероси 

фарњангӣ ташаккул меёфтанд. Ҷустуҷӯи чунин самтҳо, нишондодҳо аз 

бойгонии мероси фарњангї дар рамзҳои сиёсӣ (ёдгориҳо, пули миллї ва 

ғайра) амалӣ мешуд. Ин аз мазмуни мусбати он дар тақдири одамон, ҷомеа 

дар ҷараёни худмуайянсозии онҳо ва доираи ҳақиқати нави иҷтимоӣ-сиёсӣ 

гувоҳӣ медиҳад. 

Ин масъалаҳоро тамоми давлатҳои минтақа дар шароити 

шиддатноки ташаккули сохти нави иҷтимоӣ ва ислоҳотҳо ҳал мекарданд ва 

симои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсии онҳоро ба куллӣ тағйир медоданд. 

Таҷрибаи ҳаракати онҳо дар ин роҳ бори дигар исбот кард, ки роҳ аз 

эъломияи истиқлолият то татбиқи онҳо дар амал чӣ гуна пурпечутоб ва 
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тӯлонист. Давлатҳои нав, ки ба роҳи рушди мустақил, хусусан дар ҳолати 

мавҷудияти мушкилоти зиёд қадам заданд, тамоми вазнинии таъмин ва 

ҳифзи чунин мақомро ба таври кофӣ ҳис ва дарк кардаанд. Сабаќҳо аз ин 

ҳодисот барои аксари давлатҳои ҷавон дар дарки зарурати интихоби роҳи 

муколамавии амали муштарак ва татбиқи талаботи нав ба рушд зоҳир 

гашт. Азхудкунии «қоидаҳои бозӣ» дар фазои сиёсии љањон, дарки 

аҳамияти ҳамшарикии муфиди васеи ҳаматарафа дар соҳаҳои гуногун яке 

аз лаҳзаҳои муҳим барои онҳо ҳисоб меёфт. Аммо тасдиќи он ки чунин 

дарк дар рафтори акторони (субектҳои амалкунанда) сиёсии минтақа, ки 

аксари онҳо дар ҳар як ҳолати қулай аз ҳисоби зараррасонӣ ба дигарон 

фоида гирифтан мехоҳанд ва ин омили муайянкунанда мебошад, ҳоло 

барвақт аст.  

Имрӯзҳо, вақте ки амали муштараки мамлакатҳои минтақа мутавозин 

бо афзалиятњои дохилию беруна муайян мешавад, ин пўёиро дар доираи 

ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ баррасӣ намудан мувофиқи мақсад аст. Тағйироти 

глобалие, ки дар ҷаҳони муосир рӯй медиҳанду дар баробари мушкилоти 

дигар барои ҳалли худ саъйю кӯшишро талаб мекунанд, дар амалияи 

эҷодиёти иҷтимоии худ зарурати баэътибор  гирифтани таҷрибаи ҷомеаҳои 

дигарро ба вуҷуд меорад. Ҳарчанде муносибати байни аксари давлатҳои 

минтақаро на дӯстонаю шарикона, балки шиддатнок арзёбӣ кардан 

мумкин аст, аммо солҳои охир маҳз зери таъсири ҷараёнҳои ҷаҳонишавии 

амсилаҳои алоҳида, муодилаҳои рушди наздикшавии онҳо амалї мегардад. 

Њавасмандии ин давлатҳо дар амалҳои муштараки пайдарпай дар натиҷаи 

он, ки дар минтақа объективона масъалаҳои зиёде мавҷуданд, ки барои ҳар 

як давлат дар алоҳидагӣ ва барои ҳама давлатҳо умумӣ, якхела ва 

аҳамиятнок мебошанд, зоҳир мегардад. Аз ин бармеояд, ки тамоюл ба 

наздикшавии давлатҳои мустақил аз рўи аксари масъалаҳо дар солҳои охир 

сурат мегирад. Гуногунии муносибатҳо ба шаклҳои муқаррарсозии 

муносибатҳои шарикона бо ҳамдигар ба дарки воќеии мустаҳкам намудани 

алоқаҳои байниҳамдигарӣ аз тарафи мамлакатҳои минтақаи Осиёи 
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Марказӣ монеа намегардад ва аз он оянди рушди минтақа дар маљмуъ 

вобаста аст. Ҳоло ин бо шартномаҳои гуногуни дутарафа ва бисёртарафа 

дар бораи амалҳои муштарак дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарњангї ва ғ. 

ифода меёбад. Арзёбии мусбати ин ҳақиқат дар афкори ҷамъиятии минтақа 

равшан эњсос мегардад. 

Тағйироти рӯйдиҳанда ба рафтори ҷамъиятї дар ин мамлакатҳо 

таъсир расониданд ва ин дар таҷрибаи ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо ва 

фаъолияташон бараълотар ошкор мегардад. Маҳз дар ин заминањо, 

вусъати ислоҳоти иҷтимоие, ки аз тарафи элитаҳои ҳукмрони ин 

мамлакатҳо амалӣ мегардад, дастгирї меёбад. Қобили қайд аст, ки мо 

аксар бо ҳодисоте рӯ ба рӯ мешавем, ки дар натиҷаи суръатёбии тағйироти 

рӯйдиҳанда ва пайдошавии мушкилоти мутобиқшавии аъзоёни ин ҷомеаҳо 

ба онҳо ба вуҷуд меояд ва дар натиҷаи он, меъёру қоидаҳои рафтори 

иҷтимоии сотсиум дучори тањаввулот мегарданд. Ин бештар дар он зоҳир 

мегардад, ки тибқи он аъзоёни ин ҷомеаҳо ба ин ҳодисот шарњу бањои 

гуногун медиҳанд ва маҳз ин шарҳу бањодињї барои мо ањамият доранд. 

Тамоюли самтнокии муносибатҳои байниҳамдигарӣ, пеш аз ҳама, бо 

нигоњдории муносибатҳои хешутабории байни аъзоёни ин ҷомеаҳо муайян 

мегардад. Онҳо аъзоёни ҷомеаро водор менамоянд, ки координатаҳои 

фазои ҳаёти ҳаррӯзаи худро тағйир диҳанд, монеањои аз сарҳадҳои 

давлатҳои минтаќа убур кардани ниёзмандон ба монеањои сунъї дучор 

нагардад. Ин табиист, зеро дар раванди рушди таърихї ќисми зиёди 

ањолии мамолики Осиёи Марказї бо њамдигар муносибатњои наздики 

хешутаборї доранд. Ин, моҳиятан, нигоҳдории робитаҳои хешутабории 

байни сокинони давлатҳои ҳамсояро осону сода мегардонад.  

Бояд қайд кард, ки акнун одамон, беш аз пеш, аз ҳарвақта бо 

тағйироти гуногунсамте, ки дар ҳаёти иҷтимоии ҳамсояҳои онҳо рӯй 

медиҳад, таваљљуњ зоњир менамоянд. Ҳамзамон, ин тағйиротро онҳо 

натанҳо дар натиҷаи бархӯрд бо ҳодисоте, ки сатҳӣ арзёбӣ мегарданд, 

балки инчунин дар вижагиҳои тасаввуротҳои хешовандони худ дар бораи 
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ҷараёнҳои ҷамъиятӣ мушоҳида менамоянд. Яъне, онҳое, ки бо 

хешовандони худ алоқаи зич доранд, акнун дар тамоюлҳои иҷтимоӣ ва 

сиёсии ҳамдигар фарқияти зиёдеро мебинанд ва он ягонагии пештар 

ҷойдошта, акнун дида намешавад. Маълум аст, ки ин натиҷаи шароиту 

механизмҳои гуногуни иҷтимоисозии шаҳрвандон мувофиқи мақсадҳои 

ташкили давлати миллї дар ин мамлакатҳо ҳисоб меёбад. Аз ин бармеояд, 

ки дар шуури сотсиумҳои мамлакатҳои гуногун манзараҳои алтернативии 

олам, образҳои људогонаи тартиботи сиёсӣ, шарҳи як њодиса бо шаклњои 

гуногун ва ѓ. реша медавонанд. Метавон гуфт, ки монеаҳои дар роњи 

беҳтаргардонии ин муносибатҳо ҷойдошта қисман бо ҷараёнҳои мураккаби 

худмуайянкунии геополитикӣ ва фарҳангии мамлакатҳои минтақа 

алоқаманданд. Нуқтаи назари мамлакатҳои минтақа ба фаҳмидани 

муносибати онҳо ба ҷараёнҳои мазкур дар доираҳои гуногун қарор дорад. 

Ин аксар дар муқобилгузории бартариҳои иҷтимоӣ-эҷодии этносҳои 

алоњида, ки ба андозаи муайян нисбат ба ҳамдигар эҳтиром доранд, зоҳир 

мегардад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки тартиботи нави иҷтимоӣ ва сиёсии 

мамлакатҳои Осиёи Марказӣ босуръат ва новобаста аз мушкилот шакл 

мегирад. 

Ба андешаи мо, дастгирии чунин таҷрибаи бегонапарастии тарафайн 

аз ҷониби идеологҳои тартиботи иҷтимоӣ ва сиёсии кишварҳои минтақа 

дар заминаи талошҳои ҷаҳонӣ барои наздик кардани мавқеъҳо дар 

масъалаҳои муҳимми ҳамкории муштарак ихтилофнок ва ғайриамалӣ 

менамояд. Гарчанде ки дар минтақа рушди фарҳангҳои миллӣ ва дигар 

соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятиро метавон дар заминаи изҳори ақидаи ҷомеаи 

ягонаи тамаддунӣ бомуваффақият анҷом дод, аммо имрӯз дар баъзе 

кишварҳо муносибати примордиалистӣ ҳукмфармост, ки тибқи он ҳуқуқи 

шахси дигар на танҳо ба имконияти дастрасӣ ба мероси фарҳанги умумӣ, 

балки баъзан барои мавҷудият низ поймол мегардад. 

Паҳншавии чунин мавҷи устуравии миллатчигии примордиалӣ дар 

макони баррасишаванда, ки дар он тафаккури эҳсосотӣ назар ба тафаккури 
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оқилона бартарӣ дошт, ноилоҷ ба афзалиятбахшии хусусияти муколамавии 

амали муштараки фарњанги халқҳое, ки дар мамалакат зиндагӣ мекунанд, 

халал мерасонад. Аз ин лиҳоз, ҳоло мазмуни худи мафҳуми «Осиёи 

Марказӣ» дар ҷанбаи фарњангӣ ғайр аз номи ҷуғрофии макони муайян 

маънои дигаре надорад. Дар доираи фарогирии ҷуғрофӣ низ ин мафҳум 

нопурра мебошад, зеро он маконеро, ки берун аз сарҳадоти мамлакатҳои 

пасошӯравӣ қарор дорад, дар бар мегирад. Сарфи назар аз ин, тағйироте, 

ки дар олами муосир рӯй медиҳанд, мамлакатҳои минтақаро водор 

менамоянд рафтори худро бо талаботи ҳозира мувофиқ намоянд ва 

мазмуни амалҳои муштаракро бо њамдигар бо мазмуни нав пурра созанд. 

Ҳамин тариқ, солҳои охир мањдудшавии фазои шарҳи намодҳои 

ягонаи фарњангии дар гузашта мавҷудбуда аз тарафи сотсиуми 

мамлакатҳои Осиёи Марказӣ мушоҳида мегардад. Фаҳмост, ки шарти аз 

чунин вазъият берун омадан зарурати пурзӯршавии нақши фаъоли яке аз 

мамлакатҳои минтақаро дар ҷустуҷӯ ва коркарди амалҳои муштарак барои 

ҳалли мушкилот талаб мекунад. Агар қаблан ин корро халқи тоҷик иҷро 

мекард, пас ҳоло вобаста ба иќтидори иќтисодї ба ин кор халқи қазоқ 

қобил аст. Аз рӯи иқтидори худ он ба зуњури фазои парокандаи сиёсии 

минтақа дар натиҷаи бархӯрди манфиатҳои гуногуни геополитикӣ 

метавонад монеа гардад. Аз ин лиҳоз, наздикшавии мавқеи давлатҳои 

минтақа дар ҳалли масъалаҳои умумӣ натанҳо аз дурнамои наздикшавии 

мавқеи кишварҳои бузург, ки барои васеъшавии доираи таъсири худ дар 

минтақа кўшиш мекунанд, балки аз омодагии мамлакатҳои минтақа барои 

дарки дурусти воќеият вобастааст. Барои ин фазои кофии амали муштарак, 

пеш аз ҳама, дар чунин соҳаҳо, амсоли иқтисодиёт, бехатарӣ, инчунин 

зимни ҳалли масъалаҳои дигар, ки дар назди ин ҷомеаҳо меистанд, зарур 

аст. Дар чунин ҳолат ба даст овардани пешравињои муайян дар амали 

муштараки мамлакатҳои минтақа мушоњида мешавад, ки ҳаёти 

шаҳрвандонро нисбатан сабуктар гардонид. Ҳамзамон, дар дискурсҳои 

умумӣ «фаъолнокӣ» нишон дода мешавад, вақте ки сухан дар бораи 
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ихтилофот дар муносибати байни мамлакатҳои Осиёи Марказӣ меравад. 

Як қатор ихтилофоте номбар мешавад, ки ба ақидаи ҳамагон 

афзалиятнокии ҳалли масъалаҳое, ки дар назди ин мамлакатҳо меистанд, 

ба мадди дувум гузошта мешавад. Мувофиқи ақидаҳои баёншуда, ҳиссаи 

асосии мухолифот зимни ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ, коркарди 

механизмҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт, сиёсат ва ғайра ба вуҷуд 

меояд. Сабабҳои ин мухолифатро коршиносон натанҳо дар виқори шахсии 

баъзе пешвоён, балки дар сатҳи гуногуни рушди иқтисодии мамлакатҳо 

мебинанд. Аммо дар доираи васеътар сабабҳои номбаршуда дар қиёс бо 

порчашавии фазои сиёсии минтақа дар натиҷаи бархӯрди манфиатҳои 

гуногуни геополитикӣ муайянкунанда намебошанд. Аз ин рӯ, наздикшавии 

мавқеи давлатҳои минтақа зимни ҳалли масъалаҳои умумӣ натанҳо аз 

дурнамои наздикшавии мавқеи кишварҳои бузург, ки барои васеъсозии 

доираи таъсири худ дар минтақа рақобат мекунанд, балки аз омодагии 

давлатҳои минтақа дар муайянсозии маркази умумии ҷозиба, ки нақши 

онро мамлакати бештар рушдёфтаи минтақа иҷро хоҳад кард, вобаста аст. 

Ин таҷрибаи ҳамзистӣ амали муштараки умумии лоқайдонаи 

иҷтимоиро дар асоси натанҳо парадигмаҳои муайяни идеологӣ, балки дар 

фаъолияти муштарак дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ, иштирок дар 

кашфу бунёди саҳифаҳои фаромӯшшавандаи таърихи умумӣ дуруст ба роҳ 

мемонд. Ин бори дигар фикри моро дар хусуси он, ки ташаккули амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангӣ хусусияти институтсионалӣ доранду онҳо аз 

меъёру қоидаҳои рафтори иҷтимоӣ аз тарафи сотсиуми мушаххас 

кабулшуда бармеоянд, собит месозад. Бо ивази ин меъёру қоидаҳо мазмуни 

амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї низ тағйр меёбад. 

Масъалаҳои бо амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї алоқамандбуда, 

он соњањои донишҳои иҷтимоиро дар бар мегиранд, ки бо фароҳам 

овардани шароит барои воридшавии намудҳои умумии њувияти миллӣ ба 

сохтори худмуайянкунии аъзоёни ҷомеа дар давлатҳои нави мустақил, аз 

ҷумла дар Тоҷикистон, робитаи бевосита доранд. Агар ба назар гирем, ки 
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пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ хусусияти амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангї дар ҳудуди Тоҷикистони ҳозира дар доираи ҳақиқати нави 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарњангї ва ҳатто геополитикӣ, ки бояд, 

албатта, дуруст роҳандозӣ мегаштанд, таҷдиди худро ёфтанд ва амалӣ 

гаштанд, пас муҳиммияти пажӯњиши ин масъала ошкор мегардад. Бинобар 

ин, дар ин кор мо кӯшиш ба харҷ додем, ки аз нав, бо дарназардошти 

шароити тағйирёфта ин масъаларо баррасӣ карда, барои ҳалли мушкилоти 

бавуҷудомада, ки бо шаклҳои этникӣ-фарњангии амали муштараки 

иљтимої алоқаманд, амсилаи иҷтимоии њамгироиро пешниҳод намоем. 

Барои дарки дурусти моҳияти вазифаҳои гузошташуда мо бояд, пеш аз 

ҳама бифаҳмем, ки маҳфумҳои анъанавӣ дар доираи илмҳои иҷтимоӣ ва 

сиёсї дар истилоҳот ва воқеоти нав таҷдиди назарро интизоранд.  

Тамсилаи аз ҷиҳати идеологӣ асоснокшудаи ба роҳ мондани амали 

муштараки гурӯҳҳои субэтникии аќаллиятҳои миллӣ, ки дар давраи 

шӯравии рушди Љумҳурии Тоҷикистон  ҷой дошт, дар асоси афзалиятдињии 

умумияти манфиатҳои синфӣ акнун талаботи рушди ҷамъиятро оид ба 

таъмини асосҳои наздикшавии табақаҳо ва умумиятњои гуногун дар 

атрофи маќсаду вазифаҳои умумӣ, ки дар мамлакатҳои баъдишӯравӣ пайдо 

шудаанду роҳи бунёди давлати миллиро пеш гирифтаанд, қонеъ гардонида 

наметавонист. Чунки дар ин шароит мувофиқсозии шуури этникӣ бо 

мазмуну мақсади ташкили давлати миллӣ зарур аст. Бинобар ин, баъд аз 

касби истиқлол ин мамлакатҳо роҳи ҷустуҷӯи механизмҳои дигарро дар 

таъмини амали муштараки иҷтимоии ин субэтносҳо пеш гирифтанд. 

Ҷустуҷўи ин асосҳо дар оғози касби истиқлол аввал бо роҳи ҷалби 

артефактҳои фарњангӣ, ки њувияти этноси давлатташкилдиҳандаро бояд 

машрўъ месохт, амалӣ мегашт. Аммо, бинобар гуногунии фарњангии 

гурӯҳҳои субэтникие, ки дар мамлакат зиндагӣ мекунанд, ин лоиҳа дар ба 

роҳ мондани амали муштараки байнифарњангии маҳсулнок дарҳол натиҷаи 

дилхоҳ надод. Чунки интиқол ба пояи «давлат-миллат»-и артефактҳои 

фарњангӣ, ки дар доираи дигари сиёсӣ ташаккул ёфтаанду мазмуни 
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рамзҳои давлати муосири миллиро инъикос наменамоянд, на ҳамеша 

бомуваффақият анҷом меёбад. 

Дар робита бо гуфтаҳои боло, ҳоло талаботи давлатҳои миллӣ ба 

таҳлили бунёдии фалсафӣ-фарњангии масъалаи амали муштараки этникӣ-

фарњангї дар шароити афзуншавии гуногунии иҷтимоӣ ва фарњангӣ 

бештар меафзояд. Вобаста ба ин, наќши амали муштараки фарњангњо 

муҳим мегардад.  

Бояд қайд кард, ки амалҳои муштарак дар тамоми ҷомеаҳо дар 

давраҳои гуногуни рушди онҳо якхела намегузаранд, баръакс, таҳаррук ва 

вижагиҳои онҳо ҳамеша дар вобастагӣ аз шароити мушаххас ва талаботи 

он ҷомеањое, ки дар онҳо вусъат меёбанд, қарор доранд. Аммо сарфи назар 

аз ин, сарҳадҳои фарогирии фазои иҷтимоии чунин амалҳои муштарак дар 

шароити мусоид барои такмили малакаҳои ташкили ҳаёти ҷамъиятӣ ва 

рушди бевоситаи фарњанги ин ё он сотсиум ҳамеша зарур мебошад.  

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки шарҳи нақши амали дастаљамъонаи 

иҷтимоӣ байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла этникӣ бо роҳи љалби диққат ба 

иқтидори водоркунии онҳо ба амалҳои коллективӣ, тасаввуроти мусбати 

дутарафа, ки ягонагии онҳоро дар фазои муайяни иҷтимоӣ-сиёсї ташкил 

медиҳанд, иҷро мешавад. Пас, вуљуд надоштани амали муштарак ба 

сустшавии пояҳои худмуайянсозии умумиятњои ќавмї вобастаи рамзҳои 

умумӣ ва меъёрҳои ягонаи рафтор, оварда мерасонад. Бо дарназардошти 

ин, амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї дар ҳудуди давлатҳои 

бисёрэтникӣ бо мақсади ба даст овардани иттињоди аъзоёни ҷомеа дар 

асоси вазифаҳои нињодҳои иҷтимоии мавҷуда ва нав ташаккулёфта ташкил 

карда мешаванд. Аз ин амсила ҳоло давлатҳои зиёде самаранок истифода 

мебаранд ва он ба воридшавии рамзҳои њувияти умумӣ ба сохтори 

њаммонандсозии аъзоёни ҷамъият, новобаста аз мансубияти этникии онҳо 

ва дастрасии баробар ба сарчашмаҳои асосии рушд, мусоидат менамояд.  

Дар баробари ин, амали муштараки этникӣ-фарњангї яке аз асосҳои 

муҳимми дастгирии фаъолияти таҷдидсозандаи инсон дар ҷомеа мебошад. 
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Он ба инсон имкон медиҳад, ки аз доираи фазои маҳдуди худ берун барояд. 

Бо ин роҳ он асоси инъикоси хоси воқеияти объективӣ мегардад. Бояд қайд 

кард, ки бе амали муштарак фарњанги миллии ҷамъиятҳои муосири 

бисёрэтникӣ вуҷуд дошта наметавонад. Дастгирии асосҳои созандаи 

амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї ба афзунсозии таҷрибаи натанҳо 

фарњанги умумимиллӣ, балки фарњангҳои субэтникии дигар низ оварда 

мерасонад. 

Сохтори амали муштараки этникӣ-фарњангї хусусияти бисёрсатҳа 

дошта,зуҳури он дар ҳар як ҷомеа вижагиҳои худро дорад. Аз нуқтаи 

назари сохт амалҳои муштараки этникӣ-маданӣ дар сатҳи тамаддунӣ, 

минтақавӣ, миллӣ ва дохилиэтникӣ зоҳир гашта, зимни идоракунии 

самаранок барои рушди муносибатҳои холисона, байниэтникӣ, 

байнимиллӣ, байнифарњангї чун асоси мусоид хизмат мерасонанд. Агар 

хусусияти гуногунсатҳӣ ва вижагиҳои амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангиро дар ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ амиқ таҳлил кунем, пас 

зуҳури онҳоро дар соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодии ҳаёти ҷамъият ошкор сохта 

метавонем. Дар соҳаи ҳаёти сиёсї ин амалҳои муштарак хусусияти расмї 

доранд ва онҳо бо меъёру қоидаҳои рафтори қабулшуда институтсионалї 

мегарданд. Ин тартибот ба пешгирӣ намудани саъйю кӯшиши як гурӯҳи 

этникӣ дар амалигардонии талабот ва манфиатҳои худ бар асоси 

принсипҳои демократии умумиқабулшудаи идоракунии ҷараёнҳои 

ҷамъиятӣ мувофиқ мебошад.  

Дар шароити рушди давлатҳои муосири миллӣ амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангї таҳарруки ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва фарњангиро ифода 

мекунанд ва саъйю кӯшишро барои ба даст овардани иттињоди ҷомеа, 

ҷустуҷӯи роҳҳои воридсозии рамзҳои њувияти умумишаҳрвандӣ ба сохтори 

њаммонандсозии гурӯҳҳои этникӣ ва ѓайраро тавсиф менамоянд. Бе 

омӯзиши муназзами ин ҷараён, донистани омилҳои объективӣ ва 

субъективӣ ҷараёни дигаргунсозии  рушди ҳаматарафаи устувори мамлакат 

ва демократисозии ҳаёти ҷамъиятии онро интизор шудан мушкил аст. 
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Масъалаҳоеро, ки бо таъмини муътадилии иҷтимоӣ ва рушди устувори 

ҷомеаи муосири тоҷик алоқаманданд, бе санҷиши сифати амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангии дар он рӯйдиҳанда баррасӣ кардан имкон 

надорад. Бояд дар назар дошт, ки тағйирёбӣ дар мазмуни амалҳои 

муштарак ба тағйирёбии худи ҷомеа низ оварда мерасонад. 

Ноил гаштан ба сатҳи мувофиқи амали муштараки этникӣ-фарњангӣ 

ба фароҳам овардани шароити ба фаъолнокии иҷтимоӣ ва ҳисси 

масъулияти фард барои баромадан аз доираи ҳудуди ҷамоат, гурӯҳи худ бо 

мақсади дастгирии афзалиятҳо ва манфиатҳои умумиллӣ имкон медиҳанд. 

Маҳз дар ин ҷо мавқеи шаҳрвандии фард нисбат ба ҷомеа ва манфиатҳои 

рушди он зоҳир мегардад. Вазифаи сохтани чунин њалќаи 

пайвасткунандаро байни мазмуни манфиатҳои умумиллӣ ва шакли зуҳури 

фаъолнокии иҷтимоии шаҳрвандон амали муштараки этникӣ-фарњангї 

мебозад. 

Ҳоло дар манзари дигаргунсозиҳое, ки дар ҳаёти ҷамъиятии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯй медиҳанд, масъала дар хусуси он ки зимни 

мавҷудияти таркиби бисёрэтникии аҳолӣ, афзоиши худогоҳии миллӣ ва 

эҳёи маънавии халқи тоҷик дар дурнамои дарозмуддат муносибати 

лоқайдонаи гурӯҳҳои гуногуни этникиро ба анъанҳо ва арзишҳои фарњанги 

дигарон чӣ тавр ба даст овардан мумкин аст, хеле муҳим боқӣ мемонад. Ба 

фикри мо, яке аз механизмҳои муҳимми ноил гардидан ба ин мақсад вусъат 

додани шакли муколамавии амали муштараки иҷтимоӣ байни ҳамаи 

гурӯҳҳои этникие, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ 

мекунанд, шуда метавонад. Бо ин роҳ гурӯҳҳои этникӣ ба ҳаёти ҷамъиятии 

мамлакат фаъолона дохил мегарданд. Маҳз аз ин сабаб, ҷалб ва шиносоии 

ин гурӯҳҳо бо арзишҳои этникӣ ва анъанаҳои хоси ҷамоатҳои дигари 

этникӣ-фарњангї яке аз омилҳои асосии ташкили амсилаи ҳамзистии 

маданӣ ва сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шуда метавонад. Шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд хеле хуб дарк кунанд, ки ташкили чунин 

амсилаи  иҷтимоӣ ва фарњангии ҷамъиятӣ на танҳо аз давлат, балки, пеш аз 
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ҳама, аз сохторҳои бо соҳаҳои шаҳрвандӣ ва иқтисодӣ алоқаманд, вобаста 

аст. Ин имкон медиҳад, ки ҳар гуна заминаи зуҳури муносибати 

беэътиноёнаи намояндагони як гурӯҳи этникӣ нисбат ба гурӯҳҳои дигари 

этникї бо роҳи осоишта бартараф сохта шавад. 

Бояд қайд кард, ки ҳоло роҳи пешгирифтаи давлат дар роњи таъмини 

рушди иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба манфиатҳои тамоми гурӯҳҳои 

субэтникие, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ҷавобгӯ мебошад, зеро 

он барои татбиқи қобилияту иқтидори фарњангии ин гурӯҳҳои субэтникӣ 

асоси мустаҳкамро ба вуҷуд меорад. Умуман, давраи дигаргунсозии ҷомеаи 

тоҷик, ки аз солҳои 90-ум оғоз ёфта буд, барои воридшавии шаклҳои 

гуногуни институтсионалии хоси ҷамъиятҳои транзитӣ ба таҷрибаи 

иҷтимоии мо роҳ кушод. Дар њаёти иқтисодӣ ин ҷорї гардидан ва рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ, дар соҳаи сиёсӣ - рушди принсипҳои демократии 

идоракунии ҷараёнҳои ҷамъиятӣ, ки дар умум табиат ва сохтори 

муносибатҳои ҷамъиятӣ ва мувофиқан, амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангиро тағйир доданд, ба шумор мераванд. Аз нуқтаи назари таърихї 

таҳлили раванди ташаккули муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ба дарки 

силсилаи робитаи байни тағйироте, ки дар ҳар як соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ рӯй 

медиҳанд, нишон додани мавқеи онҳо зимни муайян намудани сифат ва 

хусусиятњои амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї имкон медиҳанд. Ин 

маънои онро дорад, ки навъи амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї, ки дар 

ҷамъият ташаккул меёбанд, бо хусусиятњои тағйироти дар соҳаҳои 

номбаршуда рӯйдиҳанда, муайян мегардад. 

Азбаски таҷрибаҳои иҷтимоие, ки дар ҳаёти иқтисодӣ ва сиёсии 

ҷамъият дар давраҳои гуногуни ташаккули истиқлоли Тоҷикистон рӯй 

медоданд, мунтазам рушду ташаккул меёфтанд, муносибатҳои ҷамъиятӣ, 

амалҳои муштараки этникӣ-маданӣ низ дар асоси онҳо ташаккул ёфта 

дигаргун мешуданд. Масалан, институти моликияти шахсӣ, ки қаблан ба 

ҷамъияти тоҷик ба шакли муносибатҳои коопертивӣ роҳ кушода буд, ҳоло 

дар низоми муносибатҳои шартномавӣ, њамшарикї мустаҳкам мегарданд. 
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Мувофиқан, ин ба муњтавои робитаҳои иҷтимоӣ ва муносибатҳои байни 

аъзоёни ҷомеа тағйирот ворид менамояд. 

Фазои амали муштараки этникию фарњангї дар ҷомеаи муосири 

тоҷикистонӣ хусусияти гуногунсатҳа дорад ва он дар асоси робитаҳое, ки 

аз табиати муносибатҳои иҷтимоии байни шаҳрвандон бармеоянд, иљро 

мегарданд. Аз солҳои аввали истиқлол сар карда, амалҳои муштарак дар 

раванди тағйири муносибатҳои иҷтимоӣ, ки аз афзалиятҳои манфиатҳои 

иқтисодӣ ва сиёсии гурӯҳҳои субэтникии Тоҷикистон бармеомаданд, 

дигаргун шудаанд. Тавозуни ин манфиатҳо байни гурӯҳҳои субэтникӣ, ки 

қаблан аз маркази ягона муқаррар мешуд, пас аз пошхӯрии он, 

қонеъкунанда набуд, бинобар ин, баъд аз касби истиқлол он ба ихтилофоти 

зиёд мувољењ шуд. Аз нуқтаи назари сохтмони давлатӣ, ин табиї менамуд, 

чунки қавоиди қаблан ҷоришудаи дастрасӣ ба захираҳои инкишоф акнун 

этноси давлат ташаккулдиҳандаро низ қонеъ намегардонид. Ҳамин тариқ, 

саъйю кўшиш барои пайдо намудани роҳҳои бартарафсозии фарқияти 

иҷтимоӣ-иқтисодии байниэтникӣ бинобар ҷой доштани дастрасии 

нобаробари ҳамагон ба захираҳои асосии рушд, оғоз ёфт. Аммо аз сабаби 

набудани таҷрибаи ҳалли мустақилонаи чунин масъалаҳо, ҳокимияти 

мавҷудаи сиёсӣ тамоми қувваи худро дар роҳи интиқоли ин ихтилофот ба 

сатҳи байниминтақавӣ равона месохт ва ин ба раќобатњои шаҳрвандӣ 

оварда расонд. Дар рафти ин раќобатњо баъзе мушкилот дар 

муносибатҳое, ки пештар дар сиёсати наздикшавии фарњангии гурӯҳҳои 

этникӣ ҷорӣ шуда буд, зоҳир гардиданд. Маълум гардид, ки бо заволи 

пояҳои мафкуравии амалҳои муштараки иҷтимоӣ, ки ба умумияти 

манфиатҳои синфӣ асос меёфт, ҷамъият метавонад ба осонӣ роњи њалли 

мушкилотро пайдо намояд.  

Таҳлили ҳодисоти ин давраи ташаккули давлати миллии Тоҷикистон 

дар таҳқиқи мавзуи мо аз он љињат ҷолиб аст, ки ба мо барои ошкорсозии 

омилҳои асосие, ки ба хусусият, самтнокии амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангї дар ҳудудҳои давлатҳои нави мустақили пасошӯравӣ таъсир 
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мерасонданд, имкон медиҳад. Чи тавре ки маълум аст, дар таҳлили 

омилҳои ба хусусият, самтнокии амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї 

таъсиркунанда ҳодисоти таърихӣ, сиёсӣ, равонї, фарњангӣ одатан мавқеи 

асосӣ доштанд. Омилҳои иҷтимоӣ чун унсури ба омилҳои иқтисодӣ ва 

сиёсӣ тобебуда, баррасӣ гаштаанд. Аммо ҳодисањои оғози солҳои 90-уми 

асри ХХ дар Тоҷикистон, хусусан воќеањои февралӣ, нодурустии чунин 

афкорро нишон дод. Он имкон надод, ки ихтилофоти дар муносибатҳо 

ҷойдошта он гоҳ дар амали муштаракї этникї-фарњангии ҷамъияти мо дар 

умум ҷараён гирад. 

Сарфи назар аз он ки маҷмуи ихтилофоти дар сохтори амалҳои 

муштаракї этникӣ-фарњангии онвақта ҷойдошта хеле васеъ буд, аммо 

таҳлили ҳама навъҳои он дар ин ҷо имконнопазир аст. Вобаста ба 

вазифаҳои гузошташуда ва хусусиятҳои таҳқиқоти худ, мо, пеш аз ҳама, 

ихтилофотеро таҳлил мекунем, ки дар соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҷой 

доштанд ва минбаъд механизмҳои ҳалли онҳо ташаккул ёфтанд. Аксаран 

пайравӣ аз ин механизмҳо аз сатҳи рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи 

ҷамъият вобаста буд ва онҳо бошанд дар Тоҷикистон, дар қиёс бо 

ҷумҳуриҳои дигар, дар сатҳи паст қарор доштанд. Бинобар ин, 

муносибатҳои соҳибӣ ва ихтиёрдорӣ бо заъфи иқтидори кофии захиравии 

ҷамъиятї барои қонеъгардонии талаботи одамон ба мушкилот рў ба рў 

мешуданд. Ба ҳама маълум аст, ки чунин ҳолат нафрати пинњонии 

дутарафаи аъзоёни ҷамъиятро пурзӯр мекард ва ҳар як нафар дар симои 

шахси дигар ҳариферо медид, ки аз ӯ ҳама чизро бояд гирад ва дастрасии 

ўро ба захираҳои рушд маҳдуд месозад. Чунин вазъият дар охири солҳои 

80-уми асри ХХ дар Тоҷикистон ба ҳодисоти маълуми февралӣ оварда 

расонид ва ин падидаи номатлуб неруи манфиатҳои синфиро дар 

муносибатҳои байниэтникӣ хеле заиф гардонд. Дар ин бора муҳаққиқи 

тоҷик А. Мамадазимов чунин менависад: «12-14 феврали соли 1990 дар 

шаҳри Душанбе баромадҳои оммавӣ ва бетартибиҳо рӯй доданд. Ба онҳо 

овозаи «иғвогарона» дар бораи омадани арманҳое, ки дар ҷанги Қаробоғ 
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зарар диданду ба онҳо дар пойтахт хона ҷудо шудааст, ибтидо гузошт. Ин 

«ба оташ равған рехтагї барин» аҳолии маҳаллӣ (бумӣ)-ро, ки аз шароити 

бади зист дар пойтахт азоб мекашиданд, ба ғазаб овард. Дар ин ҷо бояд 

қайд кард, ки аҳолии асосии пойтахт таҳҷої набуд, балки аҳолие буд, ки аз 

ноҳияҳои деҳот муҳоҷир шуда омадаанд ва маҳз онҳо вазъиятро 

муташанниљ сохтанд. Баъд аз зуҳури хашму ғазаб ва нафрат, ки дар он ҳар 

гуна ашхоси нопок ва қаллобон, ки тавассути зӯроварӣ бой шудаанд, 

ширкат варзиданд ва онҳо дар ин бетартибиҳои рӯйдода ҳаракати 

мардумии «Растохез» ва бунёдгароёни исломиро гунаҳкор карданд»1. 

Чи тавре ки маълум гардид, одамон дар чунин ҳолатҳо на 

обеъктивона ва оқилона, балки танҳо субъективона ба ҳодисот баҳо 

медоданд. Бинобар ин, меъёру қоидаҳои рафтори иҷтимоӣ, ки аз ҷониби 

низоми сиёсии пешин дар категорияҳои оқилона баён гаштаанд, акнун 

амали одамонро идора карда наметавонистанд. Дар арзёбии ин вазъият ҳақ 

бар ҷониби файласуфи тоҷик А.Х. Самиев аст, ки қайд мекунад: «Дар 

хусуси вазъи иҷтимоӣ-сиёсии солҳои 90-ум фикр карда, суханони 

ҳикматонаи файласуфи бузурги юнонӣ Суқротро ба хотир меорам, ки 

гуфта буд: «Сухан гӯй, то ман туро бубинам». Дар давраи ошкорбаёнӣ, 

истиқлол ва озодии сиёсӣ тоҷикон сухан меронданд. Аммо аз сабаби 

набудани фарњанги сиёсӣ мо барангезиши оммавии ҳиссиёти миллӣ, 

асабонияти руҳӣ, ҳолати ифодаи зӯроварї, анархияи сиёсӣ, бетафовутї, 

беэътиноӣ ба афкори дигарон, инкори муколама ва гуфтугӯи баробар бо 

мухолифон ва ғайраро дидем. Ҷараёни љолиб - заъфи фаъолияти 

бошууронаи тӯдањо рӯй медод. Инсон як қисми тӯда гашт ва ба сатҳи он 

расид ва ў аломатҳои фарњангию инсонии худро гум мекард»2. 

Барои мо таҳлили ин вазъият аз он ҷиҳат муҳим аст, ки он дар 

баробари идомати асосҳои муътадил, инчунин таҳарруки ҳар гуна амсилаи 

 
1 Мамадазимов, А. Политическая история таджикского народа [Текст] / А. Мамадазимов.– Душанбе: 
Дониш, 2000. – С. 307. 
2  Самиев, А.Х. Историческое сознание как самопознание общества [Текст] / А.Х. Самиев. – Душанбе, 
2009. – С. 310-311. 
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амалҳои муштаракї этникӣ-фарњангї ва вобастагии онро аз мақсаду 

талаботи низоми мавҷудаи иҷтимоӣ баръало нишон медиҳад. Яъне, агар 

идомаи асосҳои муътадили амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї таърихан 

бо меъёру арзишҳои дар ҷомеа ҷоришудаи муносибати холисона ба 

гурӯҳҳои дигари субэтникӣ таъмин гардаду шиддатнокии байни давлат ва 

ин гурӯҳҳоро паст намояд, пас тағйири мазмуни афзалиятҳои рушд, 

тарзҳои муттаҳидсозии ҷамъият, дар навбати худ, ба таҳияи амсилаҳои 

мувофиқи диди умумї ва гуногунии фарњангҳои этникии мавҷуда оварда 

мерасонад. Маҳз чунин дигаргуншавии амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангї дар ҷомеаи тоҷик, баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатї, 

хеле равшан аён мегардад. Саъйю кӯшиши Тоҷикистони мустақил барои 

фароњам сохтани имкониятҳои васеъ ба намояндагони ақаллиятњои 

этникии сатҳҳои гуногуни иштироки онњо дар ҳаёти иқтисодии мамлакат, 

дар рушди фаъолонаи инфиродӣ ва фаъолияти коллективии иқтисодӣ бо 

истифода аз ҳуқуқу озодиҳои додашуда, равонааст1. Дар ин ҷо танҳо такя 

ба ҳуқуқҳои дар қонун муқарраршудаи инсон кофӣ нест, ҳамчунин 

коркарди механизмҳои самараноки дар ҳаёт татбиқсозии онҳо зарур аст. 

Саъйю кӯшишҳо дар ин роҳ нишон доданд, ки истифодабарӣ аз 

механизмҳои самараноки амали муштараки иҷтимоӣ фаъолнокии аъзоёни 

ҷамъиятро ба ҷустуҷӯи роњи ҳалли мушкилоти мавҷуда на дар доираи 

деструктивӣ, балки доираи конструктивӣ равона месозад. Тамоюли 

конструктивии амалҳои муштараки иҷтимоӣ, асосан, дар доираи 

фаъолияти оқилонаи инсон ҷой дорад ва бо кумаки консептҳои иҷтимоӣ 

танзимшаванда мебошад. Маҳз дар ин ҷо, он қоидаву меъёрҳои рафтори 

иҷтимоӣ коркард мегарданд, ки аъзоёни ҷамъиятро, новобаста ба 

фарқиятҳои мавҷуда ва худмуайянсозии онҳо дар доираи гурӯҳҳои ибтидоӣ 

ва ҷамоатҳо, ба амали муштараки конструктивӣ ва коркарди нишондоди 
 

1 Дадабаева, З.А. Особенности эволюции национальных отношений в Республике Таджикистан [Текст]: 
автореф. дисс. на соиск. ученой степени док. полит. наук / З.А. Дадабаева. – Душанбе, 2002; Джононов, С. 
Исторический опыт решения проблем национальных меньшинств и его значение для государственного 
строительства [Текст] / С. Джононов. // Национальные меньшинства Таджикистана: проблемы и 
перспективы. – Душанбе, 2002; Касымова, Р. Проблемы развития этнических меньшинств в совремённом 
Таджикистане (политико-правовой аспект) [Текст] / Р. Касымова. – Душанбе: Эчод, 2004.  
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мусбати, ба дарки фарқиятҳое, ки дар ақоиду арзишҳои ҳамдигар зоҳир 

мегардад, равона месозанд. Мазмуни далелҳои дар шуури одамону 

гурӯҳҳои гуногуни субэтникӣ дар соҳаи амалҳои муштараки байниэтникӣ 

ҷойдоштаро, ки дар тањқиқоти сотсиологии дар ҷумҳурии мо 

гузаронидашуда инъикос ёфтаанд, баррасӣ карда, ба ин боварӣ ҳосил 

менамоем. Дар аксари ин тањқиқот ошкор гардид, ки равандҳои дар соҳаи 

амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї суратгиранда аз тарафи аъзоёни 

ҷомеа, новобаста аз мансубияти субэтникии онҳо, мусбат арзёбӣ мешаванд. 

Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки дар равандҳои ҳамбастагї омилҳои этникӣ-

фарњангї нақши муҳим мебозанд. Ин ба дарки масъалањои њамзистии 

намояндагони гурўњњои гуногуни субэтникї аз тарафи аъзоёни ҷомеи 

муосири тоҷик дар мамлакат, дахл дорад. Масалан, ба саволи «Бо кадом 

сифатҳои инсонӣ дар Шумо тоҷикон тасвир меёбанд?» ҷавоб дода, аксари 

ӯзбекҳо, қунғуротҳо ва туркманҳо лаҳзаҳои мусбат ва манфии зеринро 

нишон доданд: 

Мусбат-меҳмондӯстӣ, некӣ, меҳнатдӯстӣ, оиладӯстдорӣ, эътимоднокӣ, 

эҳтироми калонсолон, саховатмандӣ, кӯмаки ҳамдигарӣ, оромӣ ва ғайра. 

Манфӣ - якравӣ, камфаъолӣ, соддалавҳӣ, мутеӣ, пуртоқатӣ, бетарафї 

ва ҳоказо. 

Дар навбати худ, тоҷикон ба чунин сифатҳои гурӯҳҳои этникии дар 

боло номбаршуда ишора карданд: 

Дар ӯзбекҳо: 

- сифатҳои мусбат - кордонӣ, кунҷковӣ, боодобӣ, хоксорӣ ва ғ.; 

- сифатҳои манфї - бадғазабӣ, пӯшидакорӣ, худпарастӣ, ҳарисӣ ва ѓ.; 

Дар қунғуротҳо ва туркманҳо; 

- сифатҳои мусбат - меҳнатдўстӣ, далерӣ, чолокӣ, кордонӣ, пурсабрӣ; 

- сифатҳои манфӣ - якравӣ, зӯроварӣ, золимӣ, корчалонӣ ва ғайра1. 

 
1 Материалы социологических исследований. 11-я волна «Евразийского монитора» «Восприятие 
населением новых независимых государств истории советского и постсоветского периодов» // www. 
Eurasiamonitor.org.  
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Ҷавоб ба саволи «Агар Шумо имконияти интихоби ҳамсояро 

медоштед, пас Шумо намояндагони кадом халқҳоро, ки дар мамлакати мо 

истиқомат доранд, чун ҳамсоя интихоб мекардед?» нишон медиҳанд, ки 

барои аксари пурсидашудагон ҷустуҷӯи ҳамсояи нек аз рӯи аломатҳои 

этникӣ аҳамият надорад, новобаста аз миллат ҳамсоя бояд неку инсондӯст 

бошад. Умуман, ҳамаи гурӯҳҳои этникӣ мехоҳанд, ки ҳамсояашон русҳо 

бошанд. Ҳамаи ин нишон медиҳад, ки дар муҳити субэтникии Тоҷикистон 

иқтидори кофӣ барои ба роҳ мондани амали муштараки этникӣ-фарњангии 

муколамавӣ бо мақсади мустаҳкамсозии асосҳои ҳамроҳшавӣ, 

муттаҳидшавии он мавҷуд аст. Дар ин ҷанба вазъи ташаккулёфтаи 

иҷтимоӣ-сиёсӣ, ногузирӣ ва зарурат ба ҳамзистии гурӯҳҳои субэтникӣ, 

кӯшишу хоҳишҳои онҳоро, ки тавассути амали муштараки этникӣ-

фарњангии мувофиқу мақсаднок ифода меёбанд, бояд ба ҳисоб гирифт. 

Барои ин иқтидори лозима вуҷуд дорад, ки он, пеш аз ҳама, дар 

муносибати холисона байни гурӯњњои этникие, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ 

мекунанд, зоҳир мегардад. Масалан, чи тавре, ки тадқиқоти мушаххаси 

иҷтимоӣ нишон медиҳанд, ин сирф ҳиссиёти инсонӣ дар тоҷикон, дар 

рафтори иҷтимоии онҳо чуқур реша давондааст ва дар арзёбии гурӯҳҳои 

этникии ҳамсоя чун қисми ҷудонашавандаи хислати онҳо ҳисоб меёбад. 

Ҳамин тариқ, агар хусусияти гуногунсатҳӣ ва вижагиҳои амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангиро дар ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ чуқур 

таҳлил намоем, пас асоси онҳоро дар соҳаи иҷтимоӣ – иқтисодии ҳаёти 

ҷамъият ошкор месозем. Дар соҳаи ҳаёти сиёсӣ ин амалҳои муштарак 

хусусияти расмӣ доранд ва онҳо бо меъёру қоидаҳои рафтори эътирофшуда 

нињодї мегарданд. Ин тартибот ба пешгирии кӯшишҳои як гурӯҳи этникӣ 

дар қонеъгардонии талаботу манфиатҳои худ аз ҳисоби поймолкунии 

ҳуқуқу озодиҳои гурӯҳҳои дигари этникӣ, ки ба принсипҳои 

умумиэътирофшудаи идоракунии демократии ҷамъият мувофиқанд, 

равонаанд. Маҳз дар ин ҷо дарки дурусти якҷоясозии љанбањои хосу умумӣ 

дар манфиатҳои миллии мамлакат зоњир мешавад. Агар дар манфиатҳои 
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миллӣ танҳо хосро, ки аз этноси давлатташаккулдиҳанда фарқ мекунад, 

бинем, пас нофаҳмо мемонад, ки чӣ тавр дар гурӯҳҳои гуногуни субэтникӣ, 

ки дар мамлакат зиндагӣ мекунанд, мақсаду кӯшишҳои якхела ва ё ба ҳам 

наздик ба вуҷуд меоянд. Агар манфиатҳои миллии кишвар танҳо тарафҳои 

хоси ҳаёти этноси давлатташкилкунандаро ифода намоянд, пас онҳо омили 

ҷудокунӣ ва муқобилгузории як гурӯҳи этникӣ ба гурӯҳи этникии дигар 

ҳисоб меёфтанду ба муносибгардонии амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангї равона намегардиданд. Сиёсати имкониятҳои баробари ибтидоӣ 

барои дастрасӣ ба захираҳои рушди тамоми шаҳрвандон, ки ҳоло дар 

Тоҷикистон ҷорӣ гардидааст, лаҳзаи мусбати  муколамаи этникӣ- фарњангї 

ва амали муштараки созандагӣ мебошад. 

Ҷанбаи муҳимми амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї дар сатҳи 

робитаҳои мунтазаму ҳаррӯза, мавҷудияти таҷрибаи давомноки ҳамзистӣ, 

мавҷудияти умумиятҳои муайян дар фарњанг ва ғ. амалӣ мегардад. Аз ин 

нуқтаи назар, гурӯҳҳои субэтникие, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, 

бинобар мавҷудияти таҷрибаи њамзистии бодавоми таърихӣ, мавҷудияти 

анъанаҳои умумии динӣ, таҷрибаи фаъолияти муштараки хоҷагидорӣ (аз 

љумла дар доираи воҳидҳои хоҷагиҳои шӯравӣ) дар шароити мусоид қарор 

доранд. Ин имкониятњо амали муштараки этникӣ-фарњангии 

гуногунсамтаи байни онҳоро васеъ менамоянд. Мавҷудияти чунин амали 

дастаљамъона ҳоло низ дар сатҳҳои гуногун пайгирӣ мегардад. Ҳарчанде 

ҳоло бинобар аз нав ташкилшавии воҳидҳои хоҷагидории шӯравӣ ва 

гузариши онҳо ба шаклҳои нави самараноки амалҳои муштараки гурўҳҳои 

гуногуни этникӣ паст шуд, аммо ин таљриба акнун ба соҳаҳои дигари 

фаъолияти аъзоёни ҷамъият гузашт.  

Муҳаққиқи тоҷик Х. Идиев тағйирёбии таҷрибаи амали муштараки 

тоҷиконро дар натиҷаи муҳоҷирати онҳо ба водиҳо, ки акнун онҳо бо 

гурӯҳҳои этникии даштиқипчоқӣ ҳамсоя шудаанд, таҳлил намуда, чунин 

қайд мекунад: «Акнун дар натиҷаи муҳоҷират ҷойгиршавии пайвандӣ, 

омехтаи гурӯҳҳои гуногуни этникӣ муносибатҳои мањдуди 
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байниҳамдигариро, ки ба кӯҳистониён хос буду байни гурӯҳҳои 

хешутаборӣ, авлодҳо ва ғ. паҳн мегашт, бартараф сохт. Шабакаи 

муносибатҳои типи нави муҳоҷират дар тафовут аз пешина, ки дар он 

ҳамсояҳо ва одамоне, ки мунтазам муштарак амал мекунанд, бештар чун 

аъзоёни оила, қабила, авлод бо самтҳои умумии ҷаҳонбинӣ ва арзишҳо 

дарк мегаштанд, акнун зарурат ба мавҷудияти амали дастаљамъонаи 

мунтазамро бо гурӯҳҳои дигари этникии бегона дар назар дорад. 

Самаранокии ҷараёни ин амалҳои муштарак бештар тавассути нињодњои 

расмии ҷамъият, ки барои тамоми гурӯњҳо чун воҳиди њаётї дарк 

мегардид, таъмин мешуд. Яъне, агар пештар ба сифати чунин воҳидҳо 

гурӯњҳои ибтидоии ғайрирасмӣ баромад мекарданд, пас акнун ҷойи онҳоро 

институтҳои расмии ҷамъиятї ишғол намудаанд»1. Дар ин ҷо аз ҷумлаи 

чунин нињодҳои муҳимми ғайрирасмӣ, ки ба амали муштараки байни 

гурӯҳҳои субэтникӣ фаъолона мусоидат менамоянду барои чунин амали 

муштарак шароити мусоид фароҳам меорад, хусусан дин мебошад. Аммо 

ба андешаи мо, давлат барои таъмини суботи ҳаёти ҷамъиятӣ доираҳои 

дигар амали муштараки этникӣ-фарњангиро бояд васеъ созад, зеро такя 

танҳо ба љанбаи динӣ ҷамъиятро аз воридшавии амалҳои муштараки 

носолими ҷараёнҳо ва идеологияҳо, ки бо шуури динӣ алоқаманд, эмин 

намегардонад. Имрўз тибқи маълумоти расмӣ, чунин мисолҳо хеле зиёданд 

ва асосан, онњо хусусияти созандагӣ надоранд. 

Дар робита бо ин, агар ҳастии амалҳои муштараки этникӣ-

фарњангиро аз доираи табиати худи инсон берун барорем, пас бояд қайд 

кунем, ки дар шарҳи чунин вазъияти амалҳои муштараки этникӣ- фарњангї 

дарки назариявии масъала аз дарки амалии он хеле қафо мондааст, аксаран 

табдили донишҳои назариявӣ бо устуравӣ рӯй медиҳад. Аз ин сабаб, 

назария ҳоло ба дарки дурусти таҷриба, хусусан падидаҳои нав дар 

мазмуни шуури динӣ ва таъсири он ба дурнамои ҷорисозии амалҳои 

 
1 Идиев, Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общесвенной жизни современного 
Таджикистана [Текст] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 89. 
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дастаљамъонаи этникӣ-фарњангии холисона дар ҷамъияти муосири тоҷик 

зарфият надорад. Дар ин соња проблемаҳои зиёде пайдо шудаанд, ки зимни 

ҳалли худро наёфтан онҳо ба заминаҳои амали муштараки мукомалавии 

этникӣ-фарњангї, ки ба муттаҳидсозии ҷамъият мусоидат менамояд, 

таъсири манфӣ расонида метавонад. 

Хусусияти муколамавии муштараки этникӣ-фарњангї дар ҳудуди 

давлатҳои муосири миллӣ, ки ба ҳамкории фарњангҳои субэтникӣ барои 

таъмини манфиатњои ваҳдати умумимиллӣ мусоидат мекунанд, бо як қатор 

омилҳои дигар низ алоқаманд аст. Ба онҳо, пеш аз ҳама, бунёди доираи 

фарњангї, ки шуури фардҳо натанҳо ба вижагиҳои фарқкунандаи фарњанги 

худ, балки ба муҳаббат нисбат ба Тоҷикистон равона месозад, дохил 

мешавад. Барои ин, пеш аз ҳама, нигоҳдории фазои иттилоотие, ки ба 

бунёди механизми дурусти алоқаи иттилоотии этникӣ-фарњангї ҳам байни 

худи гурӯҳҳои этникӣ-фарњангї ва ҳам бо афзалиятҳои арзишноки давлатӣ 

имкон медиҳад, лозим аст. Ин ба муайянсозии талаботи гурӯњҳои этникӣ-

фарњангї, ки бо дарназардошти онҳо амали муштарак барои манфиатҳои 

рушди босуботи ҷамъиятї ба даст оварда мешавад, мусоидат менамояд. 

Ҳамзамон, афзалияти манфиатҳои миллӣ бар манфиатҳои этникӣ-фарњангї 

бояд на бо фишор ба фазои амали муштараки онҳо, балки, баръакс, бо 

роњи фароҳам овардани шароит барои қонеъсозии талаботи маънавӣ, ба 

наслҳои баъдина интиқол додани анъанаҳои худ ва ғайра таъмин гардад. 

Бояд қайд кард, ки давлати Тоҷикистон ин љанбаҳои муњимро зимни 

амалигардонии фаъолияти қонунгузории худ ба ҳисоб мегирад. Масалан, 

қонунҳо «Дар бораи танзими расму анъанаҳо, ҷашнҳо ва маросимҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи забони давлатӣ» ва ғ. манфиатҳои 

этникӣ-фарњангии гурӯҳҳои субэтникиро, ки дар қаламрави мамлакат 

зиндагӣ мекунанд, ба ҳисоб мегиранд. 

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки 

амали муштараки этникӣ-фарњангї самти муњимми фаъолияти давлат буда, 

омилҳои объективии ташаккули шуури миллӣ ва бо талабот ба ташаккули 
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сохтори нави давлати миллӣ, ки тавассути шаклҳои иҷтимоии худ 

арзишҳои гурӯҳҳои гуногуни этникӣ ва субэтникиро дар бар мегирад, 

асоснок мегардад. Бинобар ин, ба ақидаи мо, ҳақ бар ҷониби этнологи 

муосири рус В.А. Тишков аст, ки қайд мекунад: «Ҷамъиятҳо ва давлатҳо 

байни худ на бо он фарқ мекунанд, ки дар онҳо намояндагони нажоду 

фарњангҳо ва динҳои гуногун зиндагӣ мекунанд, балки бо он фарќ 

мекунанд, ки ба тафовутњои фарњангї то кадом андоза аҳамият медиҳанд 

ва ин омил чӣ тавр дар сохтор ва сиёсати давлат инъикос мегардад. Илми 

муосир этносро чун эҳсоси мансубият ба гурӯҳи одамоне, ки аз ҳамдигар аз 

рӯи фарњанг фарқ мекунанд, медонад. Чандон муҳим нест, кадом маҷмуи 

аломатҳои фарқкунанда асоси ин ҳиссиётро ташкил медиҳад, аммо одатан 

ин номи гурӯҳ, забон, устураи таърихӣ, дин, баъзе аломатҳои фарњанги 

моддӣ ва маънавӣ мебошад. Мансубияти этникӣ, агар давлат ва доктринаи 

дар он ҳукмрон имкон диҳанд, хусусияти таѓйирпазирї ва афзунї дорад. 

Инсон дар давоми ҳаёти худ метавонад њувияти этникии худро тағйир 

диҳад ё онро байни якчанд фарњанг тақсим намояд, хусусан агар ӯ дар 

муҳит ва ё оилаи гуногунмиллї ба воя расида бошад»1. 

Дар ин ҷода њаммонандсозии гурӯҳҳои субэтникӣ бештар на 

хусусияти сиёсӣ, балки културологӣ дорад, ки он ба миллат хос аст. Дар 

ҷараёни ташаккули чунин њувият шиносшавии фард бо таърихи этникии 

халқи худ асосан тавассути фарњанги ӯ рӯй медиҳад, ки бинобар љанбањои 

муколамавии худ ихтилофоти байниэтникиро дар давлат аз байн мебарад. 

Амали муштараки этникӣ-фарњангї фазои гурӯҳҳои этникӣ буда, бо 

омезиши арзишҳои фарњангї ҳамроҳ мегардад ва дар онҳо шароити ҳастӣ 

ва мавҷудияти ҳар як самти арзишноки гурӯҳи этникӣ аз мавҷудияти самти 

дигари фарњангї вобастаанд. Бинобар ин, амали муштараки этникӣ-

фарњангї аз тарафи худњаммонандсозии фарњангї-этникии мафҳуми 

умумиятҳоро бо тағйирдиҳии раванди ташаккули ќавм ва фарњанги ин ё он 

 
1 Тишков, В.А. Этнология и политика: статьи 1989-2004 гг. [Текст] / В.А. Тишков. – М.: Наука, 2005. – С. 
167. 
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субэтнос инъикос менамояд ва дар он фарњанг дар муколамаи байни 

гурӯњҳои гуногуни этникӣ нақши миёнаравро мебозад. Дар ин доира, 

зимни амалигардонии сиёсати самараноки иҷтимоӣ, мувофиқати арзишҳои 

асосии аз ҷиҳати сиёсӣ муҳим ба даст оварда мешавад ва онҳо, ба ақидаи К. 

Дойч, чун асоси якҷояшавии миллат хизмат мерасонанд: «Якҷоясозии 

арзишҳо дар сиёсат ва фарњанг чун сохторҳо метавонанд амал кунанд, 

арзишҳои алоҳида - чун унсурҳои сохторӣ, агар онҳо оҳиста ва бо душворӣ 

тағйир ёбанду барои рафтори сиёсӣ аҳамияти хосса дошта бошанд. 

Мувофиқати арзишҳои асосии аз ҷиҳати сиёсӣ муҳим ва якҷоясозии ин 

арзишҳо дар чунин ҳолат барои вањдати сиёсӣ аҳамияти калон дошта 

метавонад. Дар ҷое, ки арзишҳои асосӣ ба ҳам мувофиқ нестанд, нињодҳои 

умумӣ ва робитаҳои маҳсулнок на ба якҷояшавӣ, балки ба низоъҳои 

тезутунд ва тӯлонӣ бурда мерасонанд»1. 

Барои ошкор намудани асосҳои таъмини чунин мувофиқат, 

наздиксозии арзишҳои муҳимму асосӣ дар самтҳои амали иҷтимоии 

аъзоёни ҷамъият, ки ба субэтносњои гуногун мансубанд, мо ошкорсозии он 

воҳидҳои сохториро, ки бо шарофати онҳо амали муштараки этникӣ-

фарњангї татбиқ мегардад, зарур мешуморем. Ба ақидаи мо, амали 

муштараки этникӣ-фарњангї дар давлати миллӣ тавассути чунин воҳидҳои 

иҷтимоӣ-сохторӣ чун оила, мактаб, ВАО ва ғайра, ки дар маҷмуъ шаклҳои 

иҷтимоии нињодинамудаи иртиботиро ташкил медиҳанд, рӯй медиҳад. 

Амали муштараки холисонаи этникӣ-фарњангї дар ин воҳидҳо аз омилҳои 

зиёде вобастааст. Дар соҳаи ғайрирасмӣ, пеш аз ҳама, оилавї нишондодњои 

лоќайдї ба амали муштараки этникӣ-фарњангї дар навбати аввал аз 

анъанаҳо, таҷрибаи ҳамзистии тӯлонӣ дар қаламрави умумӣ вобастаанд. 

Дар Тоҷикистон этноси давлаташкилдиҳанда, яъне тоҷикон, бо гурӯҳҳои 

зиёди субэтникӣ чунин таҷрибаи андўхтаи њамзистии осоиштаи таърихї 

доранд2. 

 
1 Этнос и политика: Хрестоматия [Текст] / Авт. сост. А.А. Празаускас. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – С. 190. 
2 Идиев, Х.У. Традиции и новации в контексте изменения общественной жизни совремённого 
Таджикистана [Текст] / Х.У. Идиев.– Душанбе: Ирфон, 2006.  
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Ин барои амали муштараки муколамавии этникӣ-фарњангї, ки ба 

муттаҳидсозии ҷамъият мусоидат менамояд, замина ба вуҷуд меорад. 

Ҳамзамон, давлат имкон пайдо мекунад, ки бо тарзи афзалиятнок барои 

танзими онҳо ва мутобиқсозӣ ба мақсаду талаботи рушди муътадили 

ҷамъият дар маљмуъ механизмҳои заруриро коркард намояд.  

Њамин тариќ, яке аз шаклњои зуњури амали муштараки иљтимої 

њамчун амали дастаљамъонаи этникию фарњангї барои вусъати њисси 

њамдигарфањмии мардумони минтаќа наќши муњимро иљро менамояд. Њар 

ќадар ин падида вусъат дошта бошад, њамон ќадар сарњадњои тавассути 

тасаввуроти зењнї миёни муоширати ќавмњо бавуљудоянда камтар 

мешавад. Афзоиши сарњадњои этникї муоширати одамони ба ќавмњои 

гуногун мансуббударо душвор мегардонад, ки ин таъсири худро ба вањдати 

сатњи болотар расиданашонро дар доираи давлати миллї душвортар 

месозад. 

Љумњурии Тољикистон тавассути нињодњои маориф ва фарњанг барои 

ташаккули бемамониати амалњои дастаљамъонаи этникию фарњангї 

пайваста талош меварзад. Мањз дар њамин замина, он ќоидаву меъёрњои 

рафтори иљтимої ба вуљуд меояд, ки аъзоёни љомеаро новобаста аз 

фарќиятњои иљтимої ба њам муттањид месозанд ва ба њамзистии осоишта 

њидоят менамояд. 

Барои љомеаи тољик мављудияти таљрибаи давомноки њамзистии 

осоишта бо ќавмњои гуногун, имконияти бидуни мушкилї эљод намудани 

фазои њамдигарфањмиро дар шароити имрўза фароњам овардааст. 

Гурўњњои субэтникии (ақаллияти қавмӣ)-и дар Љумњурии Тољикистон 

сукунат дошта, бинобар мављудияти њамзистии тӯлонии таърихї ва 

таљрибаи фаъолияти муштараки хољагидорї дар шароити мусоиди вањдату 

њамдигарфањмї ќарор доранд. 
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БОБИ III. МАСЪАЛАЊОИ АМАЛИИ ТАЪМИНИ ЗИСТИ 

МУСОЛИЊАТОМЕЗИ ЌАВМЇ ДАР ШАРОИТИ ТАШАККУЛИ 

ДАВЛАТЊОИ МИЛЛЇ 

3.1. Заминањои иљтимоии таъмини њамзистии мусолињатомези 

этникӣ дар љомеаи тољикистонї 

Дар давоми солҳои тӯлонӣ дар натиҷаи пайдошавии давлатдории 

тоҷикон дар ҳайати низоми сиёсии шӯравӣ, вақте ки дар қаламрави 

ҷумҳурӣ дар баробари тољикон гурӯҳҳои дигари субэтникӣ мезистанд, 

таҷрибаи ба роҳ мондани амали муштараки муътадилу холисонаи онҳо дар 

асоси қоидаҳои афкори иҷтимоии марксистӣ устуворбуда, амалӣ мегардид. 

Ин қоидаҳо аз зарурати наздиксозии манфиатҳои синфии гурўҳҳои 

субэтникӣ чун омили таъмини амали муштараки судманди онҳо сарчашма 

мегирифтанд. Барои расидан ба ин мақсад чораҳои мушаххаси иҷтимоӣ –

иқтисодидошта андешида шудаанд ва ин ба андозаи муайян чун омили 

бароҳмонии амали муштараки муносиб байни гурӯҳҳои субэтникие, ки дар 

қаламрави ҷумҳурӣ зиндагӣ мекарданд, хизмат менамуданд. Дарки 

љанбањои сифатии ин амалҳои муштарак, дар афкори иҷтимоӣ дар ҳамаи 

ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ дар доираи қоидаҳои фалсафаи марксистӣ амалӣ 

мегашт1. Гарчанде имрӯз таъсири онро дар таҷрибаи ташаккули амалҳои 

муштараки байниэтникӣ дар ҷумҳурӣ пайдо намудан мушкил аст, аммо 

қоидаҳои алоҳидаи он имрӯзҳо низ зимни дарки падидаҳои бо амалҳои 

муштараки байниэтникӣ алоқаманд, такрор мешаванд: «Бартарафсозии 

чунин падидаҳои иҷтимоӣ, амсоли истисмор, нобаробарї ва зулми миллӣ 

танҳо баъд аз ғалабаи Инқилоби октябр, ки ба наздикшавии миллатҳо, 

халқҳо ва ақаллиятњои миллӣ роҳ кушод, имконпазир гашт... Заминаи 

муҳимтарини таҷдиди амиқи тамоми низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз 

ҷумла байнимиллӣ бартарафсозии мероси сиёсати мустамликавӣ буд. Дар 

 
1 Шарипов, И. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути 
некапиталистического развития. Ч.2. [Текст] / И. Шарипов.– Душанбе, 1976; Давлаткадамов, Х. 
Социально-классовые основы сближения социалистических наций. [Текст] / Х. Давлаткадамов. – 
Душанбе, 1976. 
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ин давра халқҳои қафомонда ва тобеъ, ки ба ќатори онҳо халқи тоҷик низ 

дохил мешуд, аз ҳама ҷудо ва пароканда буда, якдигарро чандон дуруст 

намешинохтанд. Чунин ҷудоӣ ва заиф будани робитањои наздикшавӣ ва 

ҳусни тафоҳум байни халқҳо нобоварӣ, шубҳа, душманӣ ва бегонагии 

дутарафаро ба вуҷуд оварда, ба шинохти якдигар мусоидат намекард».1 

Бинобар ин, баррасии алоҳидаи ин масъала дар баробари ошкорсозии 

вижагиҳои таҷрибаи андӯхтаи ҷомеаи тоҷик доир ба идоракунии амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангї ба дарёфти унсурҳои он барои дарки 

мувофиқи назариявии масъалаҳои муосире, ки бо амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангӣ алоқаманданд, имкон медиҳад. 

 Қабл аз оғози баррасии ин масъала бояд таъкид кард, ки дар афкори 

муосири иҷтимоӣ, аз ҷумла афкори иљтимої доир ба арзёбии аҳамияти 

афкори марксистии иҷтимоӣ-фалсафӣ дар танзими амалҳои муштараки 

этникӣ-фарњангї андешаи ягона вуљуд надошт. Агар моҳияти арзёбиҳои 

интиқодиро жарфтар таҳлил намоем, пас мебинем, ки онҳо асосан танқиди 

натиҷаҳои таҷдиди марксизм ба шакли идеологияи шӯравӣ мебошанд, ки 

дар он назария қурбони мақсадҳои амалӣ гаштааст. Файласуфи муосири 

тоҷик Акбар Турсон, ба андешаи мо, маҳз ҳаминро дар назар дорад: «Дар 

тафсири шӯравӣ амали муштараки фарњангҳо чун ғанигардонии маънавии 

ҳамдигар, ки ба мубодилаи бевоситаи арзишҳои маънавӣ ифода меёбад, 

арзёбӣ мегардад. Ин фаҳмиш аз рӯи моҳияти худ диалектикӣ мебошад. Бар 

илова, дахолати иделогия тамоми ҷараёнро барғалат маънидод намуд: 

калимаи «ҳамдигар» мақоми рӯйпўшкунандаро соҳиб шуд. Ба ибораи 

дигар, дар таҷрибаи воқеии сиёсии Иттиҳоди Шӯравӣ вазъи муносиби 

назариявӣ дар шакли тамоман номуносиб таҷассум ёфт. Дар он мақсади 

идеологии «бойгардонӣ»-и фарњанги халқҳои «миллатҳои музофотӣ» бо 

унсурҳои фарњанги аврупоӣ - ҳатто бархилофи хоҳишу эҳтиёҷоти онҳо 

 
1 Шарипов, И. Инкишофи муносибатњои миллї дар Тољикистони муосир [Матн] / И. Шарипов.– 
Душанбе: Дониш, 2002. – С. 148.  
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гузошта шуда буд»1. Аммо дар ин ҷо мо ба таҳлили натиҷаҳои чунин 

таҷрибаи татбиќи амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї фурў намеравем, 

балки танҳо ба масъалаҳое маҳдуд мегардем, ки ба дарки мазмуни ин 

падида дар марксизм дахл мекунанд. 

Дарки масъалаҳо бо амали муштараки этникӣ-фарњангї 

алоқаманданд  дар таълимоти марксизм дар сохтори низоми муносибатҳои 

ҷамъиятӣ мавқеи хосса дорад. Дар ин ҷо он њамчун шакли хоси муоширати 

байниэтникӣ баромад намуда, сатҳи рушди он ифодакунандаи дараҷаи 

рушди муносибатҳои истеҳсолии ҷамъиятҳои мушаххаси баррасишаванда 

мебошад. Ин маънои онро дорад, ки дар марксизм амали муштараки 

этникӣ- фарњангии гурӯҳҳо, ҷамъиятҳои гуногун шарти ҳатмии фаъолияти 

муштараки онҳо дар ҷомеаи гуногун этникӣ мањсуб меёбад. 

Ҳамин тариқ, амали муштараки этникӣ-фарњангї, чун шакли 

«муоширати маънавии одамон», дар марксизм яке аз шаклҳои ифодаи 

муносибати байнифарњангї мебошад. Хусусият ва мазмуни амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангї аз навъҳои муносибатҳои истеҳсолї, ки асоси 

онҳоро ташкил медиҳанд ва дар навбати худ, бо низоми муносибатҳои 

иқтисодӣ ва иқтисодӣ-иҷтимоӣ муайян мегарданд, вобастаанд: «Истеҳсоли 

ғояҳо, тасаввурот, шуур дар оғоз бо фаъолияти моддӣ, муоширати модии 

одамон ва забони ҳаёти воқеӣ бевосита ҳамбастагӣ дорад. Ташаккули 

тасаввурот, тафаккур ва муоширати маънавии одамон дар ин ҷо маҳсули 

бевоситаи амалҳои моддии онҳо мебошанд»2. Ин маънои онро дорад, ки 

амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї нишонаи ҳатмии рушди дилхоҳ 

соҳаи муносибатҳои байни миллатҳо буда, ҳамзамон падидаи ҳаёти 

маънавӣ-ахлоқии ҷамъият ва миллат маҳсуб меёбанд. Соҳаи моддию 

маънавии муносибатҳои ҷамъиятиро инъикос намуда, амали муштарак бо 

њамин мавзунї ва ҳамдигарғанигардонии ин амалњоро таъмин мекунад. 

Амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї чун унсури надстройка боқӣ монда, 

 
1 Турсон, Акбар. И капля малая, и волна морская… К историософии взаимодействия культур [Текст] / 
Акбар Турсон . // Иран-наме. – 2008. – №3 (7). – C. 5. 
2 Маркс, К., Энгельс Ф. Избранные произведение. В 3-х томах. Т.1. – М., 1970. – С. 13. 
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ба муносибатҳои бунёдии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва шаклҳои муқарраршудаи 

маънавӣ-сиёсии амали муштараки умумиятҳои этникӣ алоқаманданд. 

Зимни таҳлили табиати амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї 

марксизм нақши хоси шароитҳои объективии фаъолияти ҳаётии ин ё он 

ҷомеаро қайд мекунад, зеро маҳз шароитҳои объективӣ ногузир ташаккул, 

рушд, самти умумӣ ва љараёни инкишофи онҳоро муайян менамояд. Њамон 

тавре қайд карда шуд, чунин фањмиш аз талаботи асосии фалсафаи 

иҷтимоии марксистӣ бармеояд ва тибқи он «тарзи истеҳсоли ҳаёти моддӣ 

асоси равандњои иҷтимоӣ, сиёсӣ, маънавї ва умуман ҳаёт ба шумор 

меравад»1. 

Амали муштараки этникӣ-фарњангиро марксизм тавассути 

категорияи муоширати байнишахсӣ баррасӣ мекунад, чунки он шарти 

зарурии ҳаёт ва фаъолияти муштараки аъзоёни ҷомеаи аз ҷиҳати этникӣ 

омехта мебошад. Барои дарки муоширати байнимиллӣ, чун зуњуроти 

муайяни ҷамъиятӣ, бояд дар назар дошт, ки муоширати байнимиллӣ дар он 

яке аз шаклҳои ифодаи муносибатҳои миллӣ мањсуб меёбад. Хусусият ва 

мазмуни муоширати байнимиллӣ ҳамеша аз навъи муносибатҳои миллӣ, ки 

асоси онро ташкил медиҳанд ва онҳо дар навбати худ аз низоми 

муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсӣ муайян мегарданд, вобаста 

мебошад. 

Таҷрибаи таърихии марбут ба ҷустуҷӯи заминаҳои муносиби таъмини 

ҳамзистии мусолиҳатомези қавмӣ дар ҷомеаҳои гуногунтаркиба нишон 

медиҳад, ки ҳар як халқ дар раванди инкишофи таърихии худ  ин ё он тарз 

бо халқҳои дигар дар робита қарор дорад. Муоширати байни миллатҳо ин 

робитаҳои ҷамъиятӣ ва шахсӣ, ҳамбастагии одамони миллатҳои гуногун 

мебошад, ки дар раванди фаъолияти  иҷтимоӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи онҳо, 

мубодилаи арзишҳои моддӣ ва маънавӣ, ақидаҳо, эҳсосот ва ғ. ба вуҷуд 

меояд. 

 
1 Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. Т.13. – С.7. 
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Ҳамбастагии байни миллатҳо (шаклҳо, сохтор, мундариҷаи он) аз он 

вобаста аст, ки он ба кадом марҳалаҳои ҳаммонандсозии этникӣ (қавмӣ) ва  

миллӣ рост меояд. Он ҳеҷ гоҳ бетағйир  нест, ҳамеша дар рушд ва пӯёии 

динамикӣ қарор дорад. Одатан, якчанд марҳалаҳои ҳаммонандсозии  

миллиро ҷудо менамоянд: 

1. Марҳалаи фарқияти ҷузъи этникӣ (қавмӣ). Ин сатҳи ибтидоии 

таҳаввули иҷтимоию фарҳангии этнос (қавм)  мебошад, ки аъзоёни гурӯҳи 

иҷтимоӣ умумияти худ, фарқияти  байни «мо» ва «онҳо»-ро дарк 

менамоянд. Ин марҳала бо пайдоиши этноними этнос (қавм)  хос буда, дар 

тағйири минбаъдаи он нақши муҳим мебозад. Ҳамчунин раванди 

ривоятсозии қадимаи (кӯҳна) этникї (гузаштаи ин ё он љомеаи иљтимої) 

низ ба вуљуд меояд, ки чун ќоида, дар нишонаҳои  муњимтарин хусусиятњои 

этникї – забон, њудуд, дин, фарҳанг ифода меёбад. 

2. Марҳалаи муайян кардани симои иҷтимоӣ-фарҳангии миллӣ. 

Марҳалаи навбатии  пӯёии динамикии этникӣ (қавмӣ),  ки дар доираи он 

андешаҳо дар бораи вижагиҳои хислати миллӣ, захираҳои фарҳангии он 

ташаккул меёбанд. Маҳз дар ҳамин давра қолабсозӣ дар дарки ҳам гурӯҳи 

иҷтимоии этникии худ ва ҳам гурӯҳҳои этникии «бегона»-и атроф оғоз 

мегардад. Ҳамбастагиҳои байни миллатҳо дар ин марҳалаи таҳаввулоти  

этникӣ (қавмӣ)  дар заминаи бештар намоёни миллӣ-этникӣ сурат мегирад. 

3. Марҳалаи тамаркузи (ҷалб)-и идеали миллӣ. Ин сатҳ бо ҷалби 

бештари ҷузъи миллӣ дар ҷомеа тавсиф мешавад. Он бо пайдоиши идеали 

миллӣ, яъне андешаҳои ривоятӣ на танҳо дар бораи гузаштаи миллат, 

балки дар бораи ояндаи он низ робита дорад. Идеали миллӣ аксар вақт бо 

ақидаҳо дар бораи аҳамияти миссионерии (мубаллиғ)-и  ин ё он  миллат 

алоқаманд аст. Маҷмуи дастурҳои иҷтимоию фарҳангӣ тартиб дода 

шудааст, ки барои гурӯҳи миллӣ ҳамчун «анъанавӣ» эътироф гардидааст. 

Чун қоида, дар ин сатҳ дилхоҳ зиддият бо миллатҳои дигар ҳамчун 

зиддияти байни миллатҳо амал мекунад. 
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Ҳамбастагиҳои байни миллатҳо дар чунин шаклҳо, монанди 

муоширати байни миллатҳо ва муносибати байни миллатҳо зоҳир 

мегардад. Ин мафҳумҳо низ ҳаммаъно нестанд. Мафҳуми дуюмӣ нисбатан  

васеътар мебошад.  Мафҳуми «муоширати байни миллатҳо» мутаносибан 

раванди амалӣ гардондани «муносибатҳои байни миллатҳо» мебошад. 

Мафҳуми «муносибатҳои байни миллатҳо» мазмунро тавсиф мекунад, 

«муоширати байни миллатҳо» бошад, шакл ва тарзҳои робитаи  байни 

одамони миллатҳои гуногунро  дар раванди ҳаёти ҷамъиятӣ  инъикос 

менамояд. 

Асоси ҳама гуна муоширатро ҳамбастагиҳо ва амалҳои иҷтимоии 

субъектҳо ташкил медиҳанд. Аз рӯи шакли зуҳурот ва амалӣ гардиданаш, 

муоширати байнимиллӣ ва муносибатҳои байнимиллӣ метавонанд ду навъ: 

мустақим (бевосита) ва ғайримустақим (бавосита) бошанд. Муоширати 

бевосита амали муштаракро дар як муассиса, корхона, коллективҳои  

истеҳсолӣ, дар оила ва ғайраро дар назар дорад. Вай инчунин робитаҳои 

шахсӣ, мубодилаи афкорро низ сарфи  назар наменамояд. 

Дар мавриди шаклњои муоширати бавосита бошад, пас ба он, пеш аз 

њама, воситањои моддӣ (мубодилаи мол, намудҳои фаъолият, арзишњои 

фарњангї) ва воситањои ахбори омма (матбуот, телевизион, радио ва ѓайра) 

дохил мешаванд. Агар дар ҷараёни муоширати бевосита амали муштараки  

намояндагони мушаххаси миллатҳои алоҳида ҷой дошта бошад, пас дар 

ҷараёни муоширати бавосита таъсири мутақобилаи  ҳам намояндагони 

алоҳидаи онҳо ва ҳам миллатҳо ҳамчун умумиятҳои иҷтимоию этникӣ дар 

маҷмуъ, ки ба муоширати байни миллатҳо ниёз доранд, дохил мешаванд. 

Ҳолати муносибатҳои байни миллатҳо, ки вазъи иҷтимоии давлатҳои 

муосир ва субъектҳои онҳоро тавсиф менамояд, суботи иҷтимоиро дар 

маҳалҳо  муайян мекунад ва ба фаъолияти тамоми соҳаҳои ҷомеа таъсир 

мерасонад. Дилхоҳ ҷомеаи бисёрмиллата бо муносибатҳои мубҳами 

(норавшан)-и аъзоёни як ҷомеаи этникӣ ба намояндагони ҷомеа ва ё 

гурӯҳҳои дигари этникӣ характернок мебошад. Ин ногузир боиси ба вуҷуд 
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омадани ҳолатҳое мешавад, ки муносибатҳои байни миллатҳоро душвор 

мегардонанд. Барои пушти сар намудани чунин мушкилот зарурати 

истифода аз унсурҳои фарҳангӣ ба миён меояд.  

Фарҳанг ҳамчун ганҷинаи таҷрибаи ҷаҳонӣ тарзи ҳаёти субъектҳои 

гуногуни таърихи башарият: аз фардҳои алоҳида то гурӯҳҳои этникӣ 

(қавмӣ) ва ё умуман ҷомеаро муқаррар менамояд. Таҳаввулоти  иљтимої ва 

фарњангї ќисми зиёди таърихи башарият ва мутаносибан гурўњњои 

субъектњои таърихи башарият, ба мисли миллатњоро ташкил медињад, ки 

як дафъа ва то ба охир ташаккулёфта нестанд. Ин љомеаҳо, пеш аз њама, 

натиљаи инкишоф ва таъсири мутаќобилаи фарњангњо буда, шаклњои нави 

фарќияти фарњангї мисли анъанањои нав дар раванди њаёти миллатњо 

пайваста аз сарчашмањои гуногун ба вуҷуд меоянд. Ба ибораи дигар, 

фарҳанг умуман ва фарҳанги муоширати байни миллатҳо махсусан бунёди 

шахшуда  набуда, балки аломати  мурофиавие дорад, ки бо пӯёии муайяни 

динамикӣ хос буда, бузургии пӯёии динамикиро басомад ва умқи 

муносибатҳои байни миллатҳо муайян мекунад. 

Пӯёии  динамикии қайдшуда метавонад дар ду самт инкишоф ёбад. 

Аввалан, ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо хатар, бо номуайянӣ, ки ҳаммарзи 

таҳдид аст, шуури гурӯҳии миллат,  пеш аз ҳама, кӯшиш мекунад, ки онро 

ба манзараи мавҷудаи олам  мувофиқ созад, ба номувофиқатиҳои ошкор 

аҳамият надиҳад. Ин аз устувории баланди манзараи олами дар ихтиёр 

доштаашон далолат мекунад, ки наслҳои зиёде онро офаридаанд. Ва танњо 

ваќте ки воќеият ба манзараи имрўзаи олам равшан мувофиќат намекунад, 

шуури гурўњии миллат самти дуюмро интихоб мекунад - манзараи олам 

мувофиќи фактњои тањдидкунанда дар атрофи ягон минтаќаи марказии 

фарњанг аз нав ташаккул меёбад. Этнос (қавм) дигар қудрати тағйир 

додани олами воқеӣ ва ё  хаёлиро  надошта, ба шарофати манзараи муайян 

худашро дигар мекунад. Воқеияти мувофиқтари манзараи олам ташаккул 

ёфта, доираи фарҳангӣ низ васеъ мешавад. 



209 

Ҳар як миллат дар тӯли мавҷудияти худ борҳо зарурати истинод ба 

гузаштаи худ ва ҳам ба таҷрибаи фарҳангҳои дигарро намудааст. Чунин 

ҳамбастагиҳои фарҳангҳо  чун қоида, бо ниёзҳои  объективии рушд ва ё  

ислоҳи манзараи мавҷудаи олам, таъхирнопазирии мубодила ва ё табодули 

таҷриба, махсусан дар даҳсолаҳои охир, вақте ки таҳаввулоти иҷтимоӣ, 

сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки боиси афзоиши муњољирати халќњо ва мутаносибан 

афкору дидгоњњо ва  фарњангњо гардидааст, зоҳир мешаванд. 

Таҳқиқоти сершумор доир ба масъалаи ҳамбастагиҳои фарҳангҳои 

гурӯҳҳои гуногуни этникӣ нишон медиҳанд, ки натиҷаҳои робитаҳои 

гуногуни байнифарҳангӣ бештар аз қобилияти иштирокчиён дар робита бо 

ҳамдигар, дарк ва расидан ба созиш, ки ба манфиати ҳарду ҷониб 

мебошад, вобаста аст. Аз ин нуқтаи назар фарҳанги муоширати 

байнимиллӣ ва байнифарҳангӣ, ки аз ҷониби гурӯҳҳои этникӣ, иҷтимоӣ 

азхуд карда шудааст, барои ноил шудан ба натиҷаи мусбат мусоидат 

мекунад ва ё баръакс, метавонад боиси қатъ шудани робита ва  сабаби 

пайдоиши низоъ байни миллатҳо гардад. Аз ин рў, қобилияти  этнос 

(миллат) дар дарки фарњанг ва нуќтаи назари ғайр (бегона), шинохти 

махсусияти фарњангии бегона, маҳорати барқарор намудани равобити 

муколамавӣ ва расидан ба созиши зарурї ањамияти махсус пайдо 

менамояд. 

 Ин тафовути дараљаи иқтибоси арзишњои фарњангї ва истифодаи 

васеи минбаъдаи онњоро дар назар дорад, зеро чунин иқтибосоварї аз 

лиҳози хусусиятњои фарњанги муоширати байни миллатњо дар њар як 

миллат мегузарад. Халқҳо ин ё он дастоварди фарҳангии дигар миллатҳоро 

азхуд ва қабул намуда, онро ба анъанаҳои этникӣ, манфиатҳо, ормонҳои 

худ мутобиқ месозанд. Асоси воқеии чунин иқтибосоварӣ ва ё табодули 

дуҷониба мавҷудияти арзишҳои мусбати умумибашарӣ дар ҳар як миллат 

мебошад, ки ҳамчун нуқтаи ибтидоӣ барои расидан ба ризоияти 

байнифарҳангӣ истифода мешаванд. 



210 

Фарҳанги муоширати байни миллатҳо зуҳуроти таърихӣ, маҳсули 

таърих аст, ки дар он комёбиҳои таҷрибаи ҷамъиятӣ интиқол ва тасдиқ  

меёбанд. Онҳо дар маҳсули меҳнати моддӣ ва  маънавӣ, дар низоми 

меъёрҳо ва ниҳодҳои ҷамъиятӣ ба амал меоянд. Аммо фарҳанги 

муоширати байни миллатҳоро на танҳо ҳамчун маҷмуи арзишҳои моддӣ ва 

маънавӣ, балки ҳамчун раванди худинкишофёбӣ ва амали гардидани неруи 

инсон низ метавон баррасӣ кард. Фарҳанги муошират маҷмуи қоидаҳое 

мебошад, ки барои ҳамаи иштирокчиёни муоширати баробар умумӣ 

мебошанд. 

Таъиноти фарҳанг на танҳо ҳифзи талабот ва принсипҳои муайяне 

мебошад, ки риояи онҳо ба раванди муоширати байни миллатҳо таъсири 

мусбат мерасонад, балки инчунин аз он иборат аст, ки одамон, 

намояндагони миллатҳои гуногун мехоҳанд ин меъёрҳоро нигоҳ доранд ва 

аз риояи ин қоидаҳо қаноатмандии дохилӣ гиранд. 

Хусусият ва вижагии муоширати байнимиллӣ дар он аст, ки он 

муносибатҳои миллиро муҳим мегардонад ва онро аз дараљаи зуњуроти 

норавшан ба сатњи аёну возењ мебарорад. Бинобар њамин, чи тавре ки 

этнологи рус Л.М. Дробижева қайд мекунад, «муоширати байнимиллиро 

мебояд танҳо дар робитаи зич бо қонуниятҳои барои онҳо хос баррасӣ 

намуд»1. Аз нуқтаи назари методологӣ муносибати хеле љиддӣ ба дарки 

нуќтаи зерин имкон медиҳад: намояндаи ягон миллат бо намояндагони 

миллати дигар муошират карда, дар як вақт ду қатор муносибатҳо - ҳам 

байни миллатҳо дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ҳам шахсиро 

татбиқ мекунанд. Қобили қайд аст, ки маҳз шахси алоҳида дар муоширати 

байнимиллӣ барандаи он умумияте баромад менамояд, ки дар маљмуъ хоси 

ҷомеаи этникӣ аст. 

Муоширати аслӣ рушди дутарафаи субъекти онро дар назар дорад. К. 

Маркс қайд кардааст, ки «рушди фард аз рушди фардҳои дигаре, ки бо 

 
1 Дробижева, Л.М. Формирование культуры межнационального общения [Текст] / Л.М. Дробижева. // 
Социальная политика и национальные отношения. – М., 1982. – С. 167. 
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онҳо ӯ бевосита ё бавосита дар муошират мебошад, вобастааст»1. 

Худтатбиқкунӣ ва ҳамдигарғанигардонии аслии неруи моњиятии 

шахсиятҳо дар муошират мавҷудияти фарњанги муоширатро дар назар 

дорад, ки шахси дигар на воситаи муошират, балки њамчун маќсад 

баромад менамояд. 

Фарњанги муошират, пеш аз ҳама, ба мақсадҳое хизмат мерасонад, ки 

онҳо шахсиятро зимни муошираташ бо одамони дигар пайгирӣ мекунанд 

ва тавассути онҳо дар ҷараёни муошират мубодилаи арзишҳои маънавӣ 

байни субектҳо ба амал меояд. Мафҳуми «фарњанг» натанҳо арзишҳои 

моддӣ ва маънавиро, ки дар тӯли тамоми таърихи башарият андўхта 

шудаанд, балки инчунин тарзҳои фаъолияти инсон, доираи шаклу усулҳо 

ва меъёрҳоеро дар бар мегирад, ки вижагиҳои амалњои ҷамъиятиро тавсиф 

менамоянд ва бе онҳо мавҷудияти он (љамъият) имконнопазир аст. Дар ин 

маврид дар бораи фарњанги истеҳсолот, фароғат ва муошират сухан 

рондан мумкин аст. 

Ба ибораи дигар, фарњанги муошират аз зарурати талабот ба 

муошират муайян мегардад. Дар ин ҳолат сухан дар бораи чунин талабот 

ба муошират меравад, ки он ба рушди шахсияти иљтимої мусоидат 

менамояд ва мазмуни фарњангро ифода намояд. Пас, фарњанги муошират 

натанҳо «технология»-и муошират, балки воситаи рушд ва татбиқи 

моҳияти инсон буда, боигарии олами ботинии ӯро муайян мекунад. Сифат, 

умќи робитаҳои инсонӣ, арзиши онҳо аз он вобастаанд, ки чи гуна 

муносибатҳои ҷамъиятӣ дар муошират татбиқ меёбанд ва он чи гуна 

иттилооти иҷтимоиро таљассум менамояд. Бо ин роҳ арзиши иҷтимоии 

муошират барои субъектҳои он муайян мегардад, аз ин вазифаи инсон 

эҷодкунандаи муошират вобастааст, чунки дар ҷараёни муошират инсон 

чун субъекти ҷамъиятї ташаккул меёбад. Суръати муошират рангорангї 

ва инкишофи ҷараёнҳои иҷтимоиро, ки гурӯҳҳои субэтникӣ аз сар 

мегузаронанд, муайян менамояд. Ин ба дарки вазъият ва самти рушди 

 
1 Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. Т.3. – С. 440. 



212 

амалҳои муштараки этникӣ-фарњангї, сатҳи ҳамраъйї ё ихтилоф, ки ҳаёти 

ҷамъиятии ҷомеаҳои бисёрэтникиро устувор ва ё муташанниҷ мегардонад, 

имкон медиҳад. 

Дар давоми рушди таърихии худ ҷамъият тарзҳои муносиби 

қонеъгардонии талаботро ба муошират интихоб мекард ва ин тарзҳо 

тадриҷан ба меъёърҳо табдил меёфтанд. Ин меъёрҳо унсурҳои асосии 

фарњанги муошират мебошанд. Онҳо барои ташкил ва танзими ин ҷараён, 

таъмини вањдати ҷомеа чун система, барои устувории шаклҳои ба ҳам 

алоқаманди фаъолияти иҷтимоӣ заруранд. Ин меъёрҳо вобаста ба тарзи 

истеҳсолот ва муносибатҳои ҳукмрони ҷамъиятӣ ба вуҷуд меоянд. 

Лаҳзаҳои муайяни умумибашарии ҷараёни муоширатро инкор накарда, 

таъсири муносибатҳои ҷамъиятиро ба моҳият ва вазифаи он эътироф 

накардан номумкин аст: «Асосњои меъёри муоширати шахсиро алхоқи 

синфӣ, ки соҳаву ҳудуди муошират, мотивҳои интихоби шарикро муайян 

мекунад, ташкил медиҳад»1. 

Фарњанги муошират тасодуфӣ ба вуҷуд намеояд, барои ташаккули он 

тарбияи мувофиқ талаб карда мешавад. Одамон ҷараёни муоширатро бояд 

тавре ба роҳ монанд, то ки он ба ғанӣ гардидани ҳаёти маънавии онҳо чун 

субъектҳои муошират мусодат намояд. Мавҷудияти меъёрҳо, стандартҳо 

барои пайдошавии робитаҳо, барои нигоҳдории амали муштараки 

иҷтимоии субъектҳои муошират зарур аст. Онҳо, чи тавре Б.Д . Паригин 

қайд мекунад, «тарзи интихоб ва устувории эталонҳои (меъёр)-и муносиб 

ва самаранок дар фаъолияти инсон буда»2, ҷузъи ҷудонашавандаи 

фарҳанги муошират мањсуб меёбанд. Ҳамзамон, ба ақидаи мо, фарҳанги 

муошират, амали муштараки иҷтимоӣ ва этикетро, ки дар фикри дар боло 

овардашуда ба андозае ҷой дорад, якхела донистан мумкин нест. Чунки 

фарҳанги муошират ва амали муштараки иҷтимоӣ одобро дар худ ба 

сифати яке аз унсурҳо дар бар мегирад, вале ба он мушобеҳ нест. 

 
1 Архангельский, Л.И. Социально-этнические проблемы теории личности [Текст] / Л.И. Архангельский. – 
М., 1974. – C. 174. 
2 Парыгин, Б.Д. Научно-техническая революция и личность [Текст] / Б.Д. Парыгин. – М., 1973. – С. 205. 
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Тибқи анъанаи марксистӣ, муошират дар асоси ҳамфикрии ғоявӣ, 

умумияти маънавӣ, њамдигарѓанигардонии шахсият ва ғайра ба вуљуд 

меояд. Рушди инсон, васеъшавии амали муштараки ў бо муҳити иҷтимоӣ 

ҳатман рушди фарҳанги муоширатро дар назар дорад. Шахсият моҳияти 

иҷтимоии худро тавассути муошират азхуд мекунад. Ҳар қадаре ки маҷмуи 

муносибатҳои азхудкардаи ҷамъиятии шахсият ѓанї бошад, ӯ ҳамон қадар 

бештар рушд меёбад. 

Муносибати байниҳамдигарии одамон бо меъёрҳои иҷтимоӣ, пеш аз 

ҳама, бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, ки унсурҳои муҳимтарини фарҳангро 

дар бар мегиранд, ба танзим дароварда мешавад. Чи тавре ки маълум аст, 

муошират, робитаи бевосита муошираткунандагонро ё наздик ва ё ҷудо 

мекунад. Бинобар ин, ба хулосае омадан мумкин аст, ки муошират танҳо 

дар ҳолате арзиши мусбат пайдо мекунад, ки агар замина барои мубодилаи 

дутарафаи диққат, ғамхорӣ, дӯстию рафоқат, муҳаббат гардад. Маҳз 

муошират, ки дар он одамон метавонанд: «муҳаббатро танҳо ба муҳаббат, 

бовариро танҳо ба боварӣ бадал кунанд..., аз тарафи классикони марксизм 

чун хислати сирф инсонӣ тавсиф меёбад»1. 

Фарњанги муошират, албатта, хусусияти миллии ин ё он халқро дар 

назар дорад. Зуҳури он бо рушди сарнавишти хоси таърихии ҳар як халқ, 

анъанаҳои миллӣ, вижагиҳои ҳаёти ҷомеа дар ҳар давраи рушди он муайян 

мегардад, вобаста аст. «Фарњанги муоширати байнимиллӣ чун хусусияти 

хоси фарњанги муошират як ҷузъи мафҳуми умумии фарҳанги 

муносибатҳои инсонӣ буда, муносибати одамонеро дар бар мегирад, ки ба 

миллату халқиятњои гуногун мансубанд»2. 

Фарњанги муоширати байнимиллӣ, ҳолати сифатӣ, дараҷаи ахлоқро 

дар муоширати одамони миллатҳои гуногун дар назар дорад, вале ин аз 

мадди назари баъзе муаллифон дур мондааст. Аз ин рӯ, ба робитаҳои 

ҷамъиятӣ ва шахсии «одамони миллатҳои гуногун дар соҳаҳои меҳнатӣ, 

 
1  Маркс,  К., Энгельс, Ф. Сочинения. Т. 42. – С. 150-151. 
2 Интернациональное и национальное в социалистическом образе жизни советского народа [Текст] – 
Фрунзе, 1982. – С. 442. 
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ҷамъиятӣ-сиёсӣ, маданӣ-маърифатӣ ва оилавӣ-маишии фаъолияти ҳаётӣ, ки 

ба принсипҳои интернатсионализму ватандӯстии сотсиалистӣ, эҳтироми 

амиқи ҳамдигар, дӯстӣ ва бародарии ҳамаи халқҳо асос меёбад»1, мансуб 

донистани он нодуруст аст. Худи муоширати байнимиллиро чунин тавсиф 

додан мумкин аст, аммо барои шарњу эзоњи ҳолати сифатии он таърифи 

мазкур бешубња кофӣ нест. 

Дар таърифи баъзе аз муаллифон фарњанги муоширати байнимиллӣ 

ба фарҳанги баланди муносибати дутарафаи одамон, ки ба соҳаи ҳаёти 

миллӣ паҳн гаштааст, баробар дониста мешавад. Аз ин хулоса бароварда 

мешавад, ки фарњанги муошират ва фарҳанги муоширати байнимиллӣ 

падидаи якхелаанд. Таҳқиқоти илмии бахшида ба масъалаҳои фалсафии 

интернатсионализми пролетарӣ ва муносибатҳои миллии Институти 

фалсафаи АИ ИҶШС барои ташаккули фарҳанги муоширати байнимиллӣ 

нақши калон доштанд2. Дар ин таҳқиқот диди низоми ҳамонвақтаро нисбат 

ба дурнамои рушди амали муштараки муколамавӣ байни этносҳои гуногун 

дар ҳудуди давлати ягона пайгирӣ кардан мумкин аст. Дар як қатор 

мақолаҳо кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки моҳият ва мазмуни амалҳои 

муштараки байниэтникии бо фарҳанги муошират алоқамандро тибқи 

мақсади гузошташуда мавриди таҳлил қарор диҳанд. Аз тарафи баъзе аз 

муаллифон он чун: «шакли инъикос дар шуур ва зоҳирёбии сатҳи баланди 

рушди муносибатҳои миллии типи нав дар ҳаёти меҳнаткашон, чун назаре, 

ки тавассути он субъект тамоми ҷараёнҳои рушд, нашъунамо ва 

наздикшавии миллату халқият, гурӯҳҳои этникиро дарк мекунад, тавсиф 

меёбад»3. Аз тарафи муаллифони дигар,  он чун:«маҷмуи меъёрҳои рафтор 

 
1 Семыкина, И.С., Семыкин, А.И. Социалистическая культура межнационального общения [Текст] / И.С. 
Семыкина., А.И. Семыкина. – Минск, 1984. – С. 7. 
2 Межнациональное общение и проблемы коммунистического воспитания трудящихся [Текст] – М., 1987. 
3 Абсаттаров, Р.Б. Культура межнационального общения–важная черта интернационализации 
социалистического образа жизни [Текст] / Р.Б. Абсаттаров. // Сб. Межнациональное общение и проблемы 
коммунистического воспитания трудящихся. – М., 1987. – С. 5. 
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ва робитаҳои шахсиятҳо, намояндагони халқу миллат, ки дар ҷараёни 

муошират амалӣ мегарданд, тафсир шудааст»1. 

Мавқеи муаллифон дар таърифи фарњанги муоширати байнимиллӣ 

гуногун буд. Як гурӯҳи муаллифон (А.Ф. Дашдамиров, Р. Рахманов, И. 

Апина ва дигарон) ин мафҳумро васеъ маънидод менамуданду  

муаллифони дигар бошад (М. Љунусов, Л.М. Дробижева ва дигарон) 

маънои онро маҳдуд мегардонанд. Дар назарияи ҷамъиятии муошират А. 

А. Арнолдов, И.И. Кочевник фарҳанги муоширатро ба маънои васеъ ва 

Б.Д. Речпаин, С.И. Иконников ба маънои маҳдуд шарҳ медоданд. 

Гурӯҳи якуми муллифон фарњанги муоширати байнимиллиро баррасӣ 

намуда, ба мавқеи сиёсии муошираткунандагон такя карда, вобастагии 

дохилии онро таъкид менамоянд. А. Дашдамиров, Р. Рахманов мафҳуми 

«одоби интернатсионалист»-ро то пайдошавии категорияи «фарҳанги 

муоширати байнимиллӣ» истифода намуда, вале бо ҳамон мазмун 

мефаҳмиданд. Масъалаи фарњанги муоширати байнимиллиро таҳлил 

намуда, онҳо онро моҳиятан чун «самтнокии коммунистӣ, нигаронӣ ба 

ягонагии интернатсионалистии меҳнаткашон дар мубориза барои 

дигаргусозӣ ва азнавсозии инқилобии олам, бартарафсозии маҳсурияту 

парокандагии миллатҳо»2 муайян кардаанд. Пас, фарњанги муоширати 

байнимиллӣ ба маънои васеъ ба ақидаи файласуфони марксист маҷмуи 

қисматҳои ғоявӣ, сиёсӣ, ахлоқии интернатсионализмро дар бар мегирад. 

Гурӯҳи дуюми муаллифон мазмуни мафҳуми «фарњанги муоширати 

байнимиллӣ»-ро ба маънои маҳдуд мефаҳманд. Онҳо, ба ақидаи мо, онро 

нодуруст ба «меъёри муайяни рафтори фардҳо» мушобеҳ медонанд. Ин 

тарафи берунӣ қисмати ҳатмии фарњанги мушорати байнимиллӣ буда, он 

аз мавқеъгирии интернатсионалистии шахсият фарқ мекунад. Фарњанги 

муоширати байнимиллӣ ба муносибати шахсият ба намояндагони 

 
1 Пирен, М.Ш. Культура межнационального общения в системе образа жизни на этапе развитого 
социализма [Текст] / М.Ш. Пирен. // Сб. Межнациональное общение и проблемы коммунистического 
воспитания трудящихся. – М., 1987. – С. 4. 
2 Дашдамиров, А.Ф. Этика социалистического интернационализма [Текст] / А.Ф. Дашдамиров. // 
Вопросы философии. – 1979. – №8. – С. 6. 
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миллатҳои дигар таъсир нарасонида, чун риояи меъёрҳои рафтор, рафтори 

мувофиқ зоҳир гардад. 

Муњаќиќи рус М.С. Љунусов ин категорияро ба маънои маҳдуд 

истифода карда, онро чун «маҳорати рафтор дар робитаи байнимиллии 

одамони миллатҳои гуногун дар руҳияи эҳтиром ба забон, макони зист, 

анъанаҳои миллатҳои дигар ва бор накардани тарзи зисти оилавӣ, урфу 

одатҳои миллати худ чун меъёр, намуна ба миллатҳои дигар»1 муайян 

намудааст. Дар таърифи мазкур ба тарафи этникии ҷараёни муошират (ки 

дар муносибати байни шахсиятҳо хеле муҳим аст) диққати асосӣ дода 

шудааст ва дар он робитаи аниқ байни назарияи муоширати байнимиллӣ 

ва фарњанги муошират ифода меёбад. Аммо ин таъриф самтнокии ин 

зуњуротро ошкор наменамояд, лаҳзаи «мутобиқшавӣ»-ро дар рафтори 

шахсият яктарафа арзёбӣ мекунад. 

Нуқтаи назари М.М. Сужиков ва Г.С. Сапаргалиев шоистаи диққат 

аст. Мазмуни мафҳуми «фарњанги муоширати байнимиллї»-ро муайян 

намуда, онҳо онро чун: «сатҳи муайяни сифатии муносибатҳои 

байнишахсии намояндагони миллатҳои гуногун»2 тавсиф мекунанд. Илова 

бар ин, чунин муносибатҳо: «дар рафтори одамон, ҷаҳонбинӣ, асосҳои 

ахлоқӣ, меъёрҳои рафтор, муносибат ба халқҳои дигар, аз ҷумла дар 

шохисҳои робита бо одамони миллатҳои дигар дар меҳнат, маишат, 

фароғат, дар тамоюлҳои миллї, ки системаи шохисҳоеро мефаҳмонанд, ки 

ба ин ё он соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ бо ифодаи манфиатҳои миллӣ, махсусияти 

миллӣ равонаанд, зоҳир мегарданд»3. 

Хизмати муаллифони номбаршударо дар кӯшиши ифодаи моҳияти 

фарњанги муоширати байнимиллӣ, чун омехтаи диалектикии умумӣ ва хос 

қадр карда, бояд ба назар гирифт, ки ба ҳамаи онҳо як камбудӣ хос аст. 

 
1 Джунусов, М.С. Культура межнационального общении [Текст] / М.С. Джунусов. – Белгород, 1982. – С. 
19.  
2 Сужиков, М.М., Сапаргалиев, Г.С. Некоторые философско-правовые проблемы совершенствования 
культуры межнациональных отношений [Текст] / М.М. Сужиков, Г.С. Сапаргалиев. – Алма-ата, 1989. – С. 
12.  
3 Там же. – С.13. 
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Дар таърифоти пешниҳоднамудаи онҳо моҳият ва мазмуни мафҳуми 

фарњанги муоширати байнимиллї, ки низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 

иҷтимоӣ-сиёсии ҷамъияти шӯравиро ба андозае муайян мекунад, нопурра 

инъикос меёбад. 

Ба ақидаи мо, фарњанги муоширати байнимиллӣ шакли хоси 

муносибатҳои ҷамъиятӣ буда, ба њувияти чандсатњии одамон асос ёфта ва 

ба њисоб гирифтани манфиатњои миллї ва вижагињои он, эњтироми 

фарњанг, забон, урфу одатњои њамдигарро дар назар дорад. Он, инчунин, 

сатњи муайяни њамдигарфањмии муошираткунандагон, пеш аз њама, дарки 

манфиатњои њамдигарро дар назар дошт.  

Фарњанги муоширати байнимиллӣ бо масъалаи ба роҳ мондани 

муносибатҳои баробарӣ ва адолат дар рафтори одамон робитаи 

ногусастанї дорад. Чун нишонаи муҳимтарину хоси њувияти чандсатњї он 

натанҳо яке аз шаклҳои инъикоси муносибатҳои объективии робитањо, 

балки ҳамзамон омили устувории ин муносибатҳо ҳисоб меёбад. Он 

низоми ақоид ва меъёрҳои рафтореро дар бар мегирад, ки ба муносибатҳои 

байни миллатҳо, ба манфиатҳои миллӣ, дурнамои рушди миллӣ 

нигаронида шудаанд. 

Аз натиҷаҳои баёншуда хулоса бароварда, таъкид мекунем, ки асоси 

сохтори фарњанги муоширати байнимиллиро сохтори муоширати иҷтимоӣ 

ташкил медиҳад. Ҳамзамон, вижагиҳои миллӣ дар муошират нокифоя 

мушоҳида мегардад. Сабаб дар он аст, ки дар муносибатҳои 

баррасишаванда ба сохтори фарњанги муоширати байнимиллӣ вижагиҳои 

этникии он ба ҳисоб гирифта намешавад. Аз ин сабаб тавсифи сохтори 

муоширати байнимиллиро каме васеъ намудан мумкин аст. Инро аз 

вижагиҳои фарњанги умумиэтникӣ ва фарњанги муоширати дохилимиллї 

бояд оғоз намуд. 

Фарњанги этникӣ тавсифи асосии ҷараёни муошират мебошад. 

Фарњанги этникӣ маҷмуи падидаҳои моддӣ ва маънавӣ ҳисоб меёбаду 

низоми аломатҳои умумияти этникиро ташкил медиҳад. Асосан се намуди 
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аломатҳои фарњангӣ маълум аст: хос - танҳо барои ҳамин фарњанг (забон, 

устураҳо, наққошӣ ва ғ.); унсурњои иќтибосии фарњангњои дигар (навъҳои 

манзил, либос, эътиқоди динӣ); зуњуроте, ки ба аксари фарњангҳои этникӣ 

хосанд (навъи хоҷагидорӣ-фарҳангӣ). Дар фарњанги этникӣ, аз рӯи 

хронология, қабатҳои зерин ҷудо карда мешаванд: қадимтарин, ки 

унсурҳои он сирф анъанавӣ мебошанд; маљмуи хосиятњои (комплекс)-и 

нисбатан бемавќеъ, ки ҳам зуњуроти сирф анъанавӣ ва ҳам унсурњои 

иќтибосии фарњангњои дигарро дар бар мегирад; падидаҳои 

байналмиллалии этникӣ, ки барои ин ё он давраи муосир хос аст. Аз ин ҷо 

бояд хулоса баровард, ки дар фарњанги этникӣ зуњуроти сирф хосу 

байналмиллалӣ, ки бо роҳи бунёди мустақилона, кашфи унсури нав, ё бо 

роҳи иқтибос аз маданияти дигар пайдо мешаванд, ҷой доранд. Ин њамон 

асоси объктивиест, ки муоширати байни миллатҳоро имконпазир 

мегардонад.  

Ю.В. Бромлей ду самти асосии наздикшавии фарњангҳои миллиро 

баррасӣ менамояд: а) аз тарафи як халқ қабул гардидани унсурҳои 

алоҳидаи фарњанги дигар; б) наздикшавии фарњангҳо дар раванди 

таѓйирёбии унсурҳои фарњангии аллакай дар ин халқ мавҷудбуда дар 

натиҷаи робита бо халқҳои дигар. Агар дар самти аввал мубодилаи 

дутарафаи арзишҳои фарњангӣ ҷой дошта бошад, пас дар самти дуюм 

таъсири байниҳамдигарии фарњангҳо мавқеъ дорад. 

Қазоватҳои зикршуда далели он аст, ки муносибатҳои миллӣ яке аз 

масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ дар ҷаҳони муосир буда, дар он нуфуз ва 

шаъну шарафи инсон қадр карда, рукни устувори субот ва тартиботи 

ҳуқуқӣ дар ҷомеа маҳсуб мешавад. Дар Тоҷикистон таърихан аҳолии 

таҳҷоӣ нисбат ба миллатҳои дигар ва баръакс, миллатҳои дигар нисбат ба 

тоҷикон ҳеҷ гоҳ муносибати бадбинона ва бепарвоёна надоштаанд. Дар 

кишвари мо дар ҳама давру замон, даҳсолаҳо ва асрҳо намояндагони 

кишварҳои гуногун паҳлу ба паҳлу кору зиндагӣ мекунанд, шодию ғаму 

андуҳи якдигарро шарик ҳастанд. Дар айни замон муносибатҳои миллӣ дар 
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мамлакат шакли устувор пайдо карда, дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ 

мавқеи муҳимро ишғол намуда, ба инкишофи босуботи ҷамъият ва давлат 

мусоидат мекунанд. 

Вазъи ҳуқуқии ақаллиятҳои этникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Конститутсияи давлат ва дигар қонунҳои амалкунанда, инчунин санадҳои 

байналмилалӣ ва қонунҳои қабулнамудаи Тоҷикистон муайян карда 

шудааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон табъизро вобаста ба нажод, 

миллат ва мансубияти этникӣ манъ мекунад (моддаҳои 1, 2, 5, 14, 24, 36, 41). 

Ҳама миллату халқҳое, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ 

мекунанд, ҳуқуқ доранд аз забони модарии худ озодона истифода баранд. 

Таълим бо забони модарӣ асоси ҳифзи фарҳанг ва ҳувияти миллии халқ ба 

шумор меравад. Муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва 

миёнаи касбӣ, олии касбӣ,  касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ 

метавонанд бо забонҳои дигар фаъолият кунанд. Барои тамоми миллату 

халқҳои Тоҷикистон, аз ҷумла қурбониёни эҳтимолӣ, барои интихоби 

озоди забони таълим тибқи қонун шароит фароҳам оварда мешавад. 

Қонуни забон ба таҳсил, инчунин кунишҳо дар соҳаи фарҳангу санъат бо 

забони модарӣ монеъ намешавад. 

Мардуми Тоҷикистон, ки аз намояндагони беш аз 120 миллату 

қавмият иборат аст, ҳама ташаббусҳои давлатро дар самти сиёсати қавмӣ 

ва мазҳабӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. Сиёсати давлат дар ин самт 

ба муттаҳидсозии шаҳрвандии мардуми Тоҷикистон нигаронида шудааст, 

ки он ба муносибатҳои байни миллатҳои сокинони кишвар таъсири мусбат 

мерасонад. Меъёрҳои баробарҳуқуқии ақаллиятҳои миллӣ, роҳ надодан ба 

поймолкунӣ аз рӯйи мансубият ба нажод, ки қонунгузорӣ муайян кардааст, 

имрӯз дар ҷамъияти мо комилан ва қатъиян риоя карда мешавад. Аз ин рӯ, 

дар Тоҷикистон миллатҳои гуногун дар фазои дӯстӣ ва таҳаммулпазирӣ ба 

сар мебаранд ва ҳамчун шаҳрвандони кишвар дар баробари миллати бумӣ 

ва дигар қавмҳо аз тамоми ҳуқуқу уҳдадориҳои муқаррарнамудаи 

Конститутсия истифода бурда, дар  ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсии мамлакат 
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фаъолона ширкат меварзанд. Ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон, сарфи назар 

аз мансубияти қавмӣ, нажодӣ, динӣ, иҷтимоӣ дастрасии баробар ба таҳсил, 

аз ҷумла ба забони модарии худро доранд. 

 Намояндагони халқҳои ӯзбек, қирғиз, туркман ва рус дар вазоратҳо 

ва муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, органҳои адлия  ба сифати ҷонишини вазир, 

сардорони идораҳо, инчунин дар дигар вазифаҳои масъул кору фаъолият 

мекунанд. Ба ақаллиятҳои миллии кишвар озодии интихоби забони 

муошират, ҳуқуқи гирифтани маълумоти миёнаи умумӣ ва ахборот ба 

забони модарии худ, озодии виҷдон ва эҳтироми эътиқоди динӣ тибқи 

қонун кафолат дода шудааст. Қонунгузории Тоҷикистон забони тоҷикиро 

ҳамчун забони давлатӣ муайян карда, дар баробари ин, баробарҳуқуқии 

ҳамаи забонҳоро дар қаламрави ҷумҳурӣ эътироф мекунад. Барои ҳамаи 

забонҳои дар Тоҷикистон мавҷудбуда кафолати ҳуқуқӣ ва муносибати 

эҳтиромона дода шуда, барои рушди онҳо шароити зарурӣ фароҳам оварда 

шудааст. Зимнан, хотирнишон намудан зарур аст, ки ба қабули Қонуни 

забон зиёда аз 20 сол пур мешавад. Дигаргуниҳои бузурге, ки тадриҷан дар 

ҷомеаи мо ба амал омаданд, зарурати ислоҳу такмил додани ин қонунро ба 

миён овард. Лоиҳаи қонун дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа мавриди баррасӣ 

қарор гирифта, ҳама пешниҳоду эродҳо ба эътибор гирифта шуданд. 

Қонуни нави забон заминаи мусоиди ҳуқуқӣ барои рушди забонҳои тоҷикӣ 

ва дигар забонҳо фароҳам оварда, инчунин тамоми кафолатҳои ҳуқуқиро 

нисбат ба забонҳои ақаллиятҳои миллӣ пешбинӣ мекунад. Дар солҳои охир 

дар бобати бо китобҳои дарсии зарурӣ таъмин намудани муассисаҳои 

маълумоти умумӣ кори бисьёре ба ҷо оварда шуд. Китобҳои дарсӣ ба 

забонҳои ӯзбекӣ, қирғизӣ ва русӣ чоп мешаванд. 

 Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки  яке аз мушкилоти ҷиддии 

Тоҷикистон ин норасоии китобҳои дарсӣ на танҳо дар мактабҳое, ки барои 

ақаллиятҳои миллӣ пешбинӣ шудаанд, балки дар мактабҳои таҳсил бо 

забони тоҷикӣ низ эҳсос мешавад. Мушкилоти дигар,  барои мактабҳои 

ақаллиятҳои миллӣ ин тайёр кардани омӯзгорон ба шумор меравад. Дар 
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айни замон тайёрии пеш аз дипломӣ - бакалаврӣ танҳо барои омӯзгорони 

забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ имконпазир аст. Иқтидорҳои ҳукумат 

имкон намедиҳад, ки омӯзгорон дар кишварҳои дигар (масалан, 

Туркманистон) тайёр карда шаванд. Ба сифати таљрибаи мусбат метавон 

такмили ихтисоси омўзгорони забони ќирѓизиро, ки дар Ќирѓизистон 

тањсил мекунанд, дар асоси созишномаи байнињукуматї мисол овард. 

Барои намояндагони ақаллиятҳои миллӣ масъалаи ба забони модарии худ 

гирифтани маълумоти касбӣ мушкилоти дигар аст. Имкониятҳои 

гирифтани маълумоти касбӣ бо забони русӣ бо ифтитоҳи Донишгоҳи 

славянии Тоҷикистону Русия дар байни аҳолии «русзабон» васеъ гардид. 

 Дар фазои иттилоотии кишвар теъдоди зиёди воситаҳои ахбори 

омма бо забонҳои гуногун фаъолият мекунанд. То 1 январи соли 2011 дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  412 рӯзнома, маҷалла ва агентии иттилоотӣ ба қайд 

гирифта шудааст, ки 268-тоаш рӯзнома, 136-тоаш маҷалла мебошад. Аз ин 

нашрияҳо 34 адад ба забони русӣ, 10 адад ба забони ӯзбекӣ, 1 адад ба 

забони қирғизӣ, 260 адад муштарак бо забонҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ, русӣ ва 

дигар забонҳо нашр мешаванд. Ғайр аз ин, дар ҷумҳури 8 агентии ахборотӣ 

ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ амал мекунад. Дар васоити ахбори 

электронӣ низ барои пахши барномаҳои гуногун вақт ҷудо карда шудааст.  

Ҳамин тариқ, ҳаҷми умумии намоишҳои телевизионии умумиҷумҳуриявӣ 

дар як ҳафта 20 соату 50 дақиқа, аз ҷумла ба забонҳои ӯзбекӣ, русӣ, арабӣ 

ва англисӣ мебошад. Дар телевизионҳои минтақавӣ низ барномаҳо ба 

забонҳои ақаллиятҳои миллӣ намоиш дода мешаванд. Дар воситаҳои 

радиои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ ҳаҷми умумии радиошунавонӣ ба забонҳои 

ақаллиятҳои миллӣ ба 80 соат мерасад1. 

 Аз рӯи анъана бархе аз намояндагони ақаллиятҳои миллии муқими 

Тоҷикистон пайравони мазҳаб ва ҷараёнҳои мухталифи динӣ ҳастанд. Аз 

ҷумла, дар манотиқи мухталифи кишвар пайравони мазҳаби насронӣ, 

 
1Положение национальных меньшинств в Тадджикистане [Электронный ресурс] - URL// 
https://www.osce.org › files › documents  (дата обращения: 20.06. 2019 г.) 
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яҳудӣ, баҳоизм, кришнаизм ва дигар динҳо ҷамъиятҳои худро доранд ва 

озодона фаъолият мекунанд. Дар ҷумҳурӣ барои намояндагони динҳои 

гуногун шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Вобаста ба тақозои 

замон ва зарурати такмили сиёсати давлатӣ дар соҳаи дин санади нави 

меъёрӣ, ки барои кишвари мо хеле муҳим – Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ» қабул гардид. Қонун пас 

аз он ки дар ҷомеа, аз ҷумла дар ҷаласаи Шӯрои ҷамъиятӣ, ки яке аз 

сохторҳои муҳимми ҷомеаи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, 

мавриди баррасӣ қарор гирифта, сипас қабул гардид. Имрӯз дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон расман 259 калисо ва тақрибан 3000 масҷиди панҷвақта, 87 

хонаҳои намозгузории исмоилия, 18 мадраса, донишгоҳи исломӣ ва 81 

созмони динии ғайриисломӣ мавҷуд аст1. Њамаи онњо дар доираи ќонун 

озодона фаъолияти худро пеш мебаранд. Хушбахтона, то имрўз дар байни 

пайравони динњои гуногун дар љумњурии мо њолатњои низоъангез ва 

зиддиятњо дар асоси эътиќоди динї ба вуљуд наомадааст. 

 Фазои нави сиёсии давраи истиќлолият имкон дод, ки барои њифзи 

забон, фарњанг ва анъанањои аќаллиятњои миллї, рушди њувияти миллию 

қавмии онњо тамоми шароити зарурї фароњам оварда шавад. Ақаллиятҳои 

миллии Тоҷикистон дар асоси Қонун «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» 

ҷамъиятҳои худро дар шакли иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таъсис додаанд, ки 

ниёзҳои фарҳангии намояндагони ақаллиятҳои миллиро қонеъ мекунанд. 

Шумораи онҳо ҳоло ба 21 расидааст ва иттиҳодияҳо узви фаъоли ҷомеаи 

шаҳрвандӣ буда, дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодии кишвар 

пурсамар иштирок мекунанд. 

 Аксари иттиҳодияҳо дар баробари ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои 

дигари ҷамъиятӣ ва созмонҳои ғайриҳукуматӣ аъзои шӯрои Ҷамъиятӣ 

мебошанд. Ҳоло 10 иттиҳодияи ақаллиятҳои миллӣ узви ин ташкилоти 

ҷамъиятии умумиҷумҳуриявӣ мебошанд, ки дар расидан ба ваҳдату 

ризоияти  шаҳрвандӣ, таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа саҳми бузург 
 

1 Положение национальных меньшинств в Тадджикистане [Электронный ресурс] - URL// 
https://www.osce.org › files › documents  (дата обращения: 20.06. 2019 г.) 
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мегузоранд. Намояндагони ақаллиятҳои миллӣ дар маҷлисҳои Шӯрои 

ҷамъиятӣ фаъолона иштирок карда, дар қатори дигарон масъалаҳои 

муҳимтарини ҳаёти ҷамъиятию сиёсии мамлакатро муҳокима намуда, 

фикру мулоҳизаҳои худро баён мекунанд. 

 Фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамкорӣ, расондани ёрӣ 

ба ташкили марказҳои фарҳангӣ, машваратҳо оид ба масъалаҳои гуногун, 

мусоидат ба барқарор намудани робитаҳои дӯстонаи ақаллиятҳои миллӣ 

ба ватани таърихии онҳо - ҳамаи ин вазифаи аввалиндараҷаи ташкилоти 

номбурда мебошанд. Тамоми талабот оид ба рушди фарҳанги ақаллиятҳои 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Конститутсия танзим мекунад. Ҳимоя ва 

рушди фарҳанги миллии ақаллиятҳои миллиро марказҳои Миллӣ-

фарҳангӣ, ки бахшида ба таҷлили санаҳои давлатӣ, таърихи миллӣ, 

арбобони барҷастаи адабиёт, фарҳанг, илм ва санъати ватанӣ ҷашну 

маросимҳо баргузор мекунанд, ба амал мебароранд. 

 Ҳамин тариқ, ақаллиятҳои миллӣ ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеа 

буда, намояндагони онҳо шаҳрвандони комилҳуқуқи Ватани мо мебошанд, 

дар бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар Тоҷикистон 

саҳми арзанда мегузоранд. Дар доираи Конститутсия ва қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, баробарии онҳо, 

сарфи назар аз эътиқоди динӣ ва миллат, таъмин карда мешавад. 

Фаъолияти мо дар ин самт ба талаботи санадҳои байналмилалӣ ва 

уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ ва ҷавобгӯ мебошад.  

Фарњанги муошират љузъи умумии њувияти чандсатњии ќавмї 

мебошад. Фарњанги этникии муошират - «низоми шаклҳои ташкилӣ, 

принсипу тарзҳои ба этноси мазкур хоси фаъолияти коммуникативӣ, ки ба 

истеҳсолу такрори фарҳанги этникӣ, этнос дар маљмуъ нигаронида 

шудааст, низоме, ки барои иҷрои ин вазифаҳо мутобиқ гардида нақши 

нотакрори онҳоро дар худ дорад»1. Аз нуқтаи назари таҳлили сохтори 

 
1 Бгажников, В.Х. Очерки этнографии общения адыгов [Текст] / В.Х. Бгажников. – Нальчик, 1983. – С. 
164-165. 
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муоширати байни миллатҳо дар фарҳанги этникии муошират ҷудо кардани 

чунин унсурҳо, амсоли намунањо (стандарт) ва аломатҳои муошират муҳим 

аст. Намунаҳои муошират-навъҳои эътирофшудаи рафтори 

коммуникативӣ дар вазъиятҳои мунтазам такроршаванда: салому алейк, 

хайрухуш, баёни арзу сипос, муаррифӣ ҳангоми шиносшавӣ ва ѓайрањо 

мебошад. Вижагии этикии ин қисматҳо дар вазъиятҳои мушаххаси 

муоширати байни миллатҳо хеле хуб намоён аст. Пеш аз ҳама, ин ба сатҳи 

муоширати байнишахсї дахл дорад. Ҷузъҳои либос, имову ишора, гашту 

равиш ва ғайраро аломатҳои муошират ҳисобидан мумкин аст. Қолабҳо ва 

аломатҳои муошират ба расму оинҳо наздиканд: аз насл ба насл гузашта, 

онҳо дар баробари омилҳои дигар дар дохили этнос вазифаҳои назорати 

иҷтимоӣ ва ваҳдати иҷтимоиро амалӣ мегардонанд. Унсури муҳимми 

фарњанги этникии муошират этикет мебошад, ки он чун намунаи рафтор, 

меъёру арзишҳои ахлоқии барои чунин умумият хоси муоширатро ифода 

менамояд. Қоидаҳои этика дар як вақт шартӣ ва ғайришартӣ мебошанд. 

Шартӣ он аст, ки онҳо аксаран асоснок карда намешаванд, таърихан 

тағйирёбанда ва аз навъи фарҳанг вобастаанд. Ғайришартӣ дар он аст, ки 

онҳо новобаста аз он, ки инсон дар кадом ҳолат қарор дорад, дар куҷо 

муошират рӯй медиҳад ва ғайра бояд иҷро шаванд. Қоидаҳои этикет 

муоширатро хеле осон ва аз ҷиҳати психологӣ муносиб мегардонанд. 

Этикет аломатҳои қоидаҳои маҳдуди миллии рафторро гум мекунад. Ин ба 

ҷамъиятҳое хос аст, ки дар онҳо этикет яке аз қисмҳои низоми меъёрҳои 

барои як қатор халқҳо умумӣ мегардад. Дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

ҷамъиятӣ зуҳур ёфта, фарњанги муошират чун ифода ва инъикоси хоси 

бунёди иҷтимоии ҷамъият хизмат мерасонад. 

Баррасии шаклҳои зуҳури амалҳои муштараки этникӣ-фарњангиро аз 

нигоҳи марксизм ҷамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки дар ин ҷо аз љињати 

назариявӣ фарқият байни мафњумњои зотии инъикоскунандаи робитаи ҷузъ 

бо кулл ҳанӯз гузошта нашудааст. Ба ақидаи мо, дар ин ҷо «муоширати 

миллӣ» як ҷузъи мафҳуми «амали муштарак» мебошад ва дар он табиати 
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шохиси (индикатор) иҷтимої субэтносҳои (ақаллиятҳои қавмӣ) гуногун 

нисбат ба ҳамдигар, ҷараёне, ки дар он муносибати субъект-субъектӣ 

тағйирот рӯй медиҳад, кам ифода ёфтааст. Сатҳи ташкили муоширати 

байни миллатҳо дар консепсияи дар боло баррасишуда аниқ нишон дода 

нашудааст. Дар он ба шохисҳои идеологӣ дар ҷараёни табодули арзишҳои 

маънавӣ, шиносоӣ бо дастовардҳои фарњангҳои халқҳои дигар мавқеи 

хосса дода шудааст: «Аз ин рӯ, амри мувофиқи идеологӣ содир шуд ва 

мебоист аз он илми иҷтимої-гуманитарии шӯравӣ бармеомад. Назарияи 

амали муштараки миллӣ ва байналмиллалӣ ба якҷояшавии оянда бояд роҳ 

кушояд, пас на ба ҷузъ, балки ба кулл диққати асосӣ диҳад, яъне диққатро 

ба дуюмдараҷа ва ё фарқияти зудгузар байни миллатҳо ва фарњангњои 

миллӣ равона насозад»1. 

Бинобар ин, инкори унсурњои ќавмї дар консепсияи муоширати 

байнимиллӣ, ки дар парадигмаи амали муштараки этникӣ-фарњангї мавқеи 

хоса дошт, дар ибтидо ба равандҳои судманд асос гузошта, баъдан ба 

ихтилоф дар муносибатҳои миллӣ дар дохили низоми шӯравӣ оварда 

расонданд. Ин зиддиятњо дар Тоҷикистон дар арафаи ба даст овардани 

истиќлоли давлатї рӯй доданд. Дар ин ҷо гуногунии аҳолӣ ва ҷудоии 

нисбии баъзе аз гурӯҳҳои субэтникӣ, парокандагии иҷтимоӣ ва фарњангии 

онҳо ба муттаҳидсозии ҷомеа ва ташаккули ваҳдати умумимиллӣ монеа 

гардиданд. Гуногунии аҳолӣ ва майли баъзе гурӯҳҳои этникӣ-минтақавӣ ба 

марказҳое, ки берун аз ҳудуди мамлакат қарор доштанд, он гоҳ дар ҷомеа 

ҷустуҷӯи мусолиҳаро дар масъалаҳои муайянсозии мақсади умумии бунёди 

давлати мустақили миллӣ мушкил гардониданд. Дар манзари низои дохилӣ 

тамоюл ба худҷудошавии ақаллиятҳои этникӣ зуҳур кард. Онҳо дар 

ибтидои солҳои 90-ум асри ХХ мекӯшиданд, ки ба ҷомеаҳои этникӣ 

муттаҳид шаванд. Дар натиҷа, ин тамоюл на ба ҳаракат барои 

муттаҳидсозии халқҳо дар Тоҷикистон, балки ба маҳдудсозии майдони 

 
1 Турсон, Акбар. И капля малая, и волна морская… К историософии взаимодействия культур [Текст] / 
Акбар Турсон  // Иран-наме. – 2008. – №3 (7). – C. 9. 
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амали муштараки сермаҳсул, кӯшиш ба дарки муносибати дутарафа ба 

ақидаҳо, ҳодисот, қувваҳои иҷтимоӣ ва ғ. оварда расонд. 

Аз ин рӯ, бо такя ба талаботи объективии рушди ҷомеа, ҷомеаи 

тоҷикистонӣ барои ҷорӣ намудани намодҳои њувияти умумиллӣ ба сохтори 

худмуайянкунии гурӯҳҳои субэтникӣ, муттаҳидсозии онҳо баъд аз ба даст 

овардани Созишномаи сулҳ доир ба васеъсозии майдони амалҳои 

муштараки этникӣ-фарњангї фаъолона чорањо андешид. Дар тафовут аз 

«муоширати байнимиллӣ» категорияи амали муштараки этникӣ-фарњангї 

мафҳумро аз љињати худмуайянсозии фарњангї-этникии халқ, ки ба сатҳи 

милливу шаҳрвандӣ мегузарад ва фарҳанг дар муколамаи байни гурӯҳҳои 

гуногуни субэктникӣ нақши миёнаравро мебозад, инъикос менамояд. 

Амали муштараки этникӣ-фарњангї фазоест, ки ба воридшавии намодҳои 

умумимиллии њувият ба сохтори худмуайянкунии гурӯҳҳои субэтникӣ 

мусоидат менамояд. Дар он шарти мавҷудият ва тамоюл ба арзишҳои ҳар 

як гурӯҳи этникӣ аз амали этникӣ ва тамоюлҳои дигари фарњангї 

вобастаанд. 

Љумњурии Тољикистон дар шароити нави бавуљудомада ба масъалаи 

таъмини амалњои муштараки ќавмї дар љомеа ба диду арзишњои нав назар 

афканд. Аз љумла барои таъмини заминањои мафкуравии амалњои 

муштараки иљтимої дар љомеаи навбунёди миллї, рў ба вањдати миллї 

овард. Мафкураи мазкур бо сайъу талошњои зиёд роњ ба ќалбу зењни кулли 

аъзоёни љомеа ёфт ва минбаъд омили муњимми муттањидкунандаи љомеа 

гардид. Маќомоти расмии кишвар барои истењкоми пояњои воќеии он 

барномањои гуногуни рушди мамлакатро тањия ва амалї намуданд, ки 

онњо ба мустањкам намудани якпорчагии мардум равона гардидаанд. Аз 

љумла сохтмони шоњроњњо барои пайвастани нуќтањои дурдасти љумњурї 

дар таркиби њувияти онњо арзишњои ягонагию њамќисматиро љойгир 

карданд. 

Њамин тариќ, дар хулосаи баррасии масъалаи мазкур њаминро зикр 

кардан ба маврид аст, ки дар љомеаи тољикон дар даврони пеш аз истиќлол 
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амалияи ба амалњои муштараки иљтимої воридсозии арзишњои хос ба 

мафкураи њоким татбиќ мегардид. Дар баробари љанбањои манфию 

мањдудгароёна доштанаш таљрибаи мазкур дар пешрафти њаёти љамъиятии 

кишварамон марбут ба ваќту макони мушаххаси таърихї наќши муњимро 

иљро намуд. Мањз дар њамин замина сокинони ҷумҳурии мо ба пешрафти 

соњањои гуногуни њаёти љомеа ноил гардиданд, ки дар он сањми мардумони 

дорои њувиятњои гуногуни ќавмидошта зиёд буд. Гузашта аз ин, бо мурури 

ба даст овардани истиќлолияти давлатї, бахусус барои бартараф сохтани 

оќибатњои љанги шањрвандї, зарурати татбиќи амалњои муштараки 

иљтимоиро дар љомеа зимни ба кор гирифтани арзишњои куллан нав њарчи 

бештар эњсос гардид. Чунин роњ дар татбиќи мафкураи вањдати миллї 

пайдо гардида, тавассути он сафарбар намудани бесобиќаи мардум барои 

таъмини суботи њаёти љамъиятї натиҷа ба бор овард. 

Њамчунин хулосаи дигари куллии ба даст овардашуда ба он асос 

меёбад, ки масъалаи таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа, 

новобаста аз танаввўъи арзишию вобастагињои иљтимоию сиёсї, яке аз 

шартњои зуњуру мављудияти давлатњои миллї ба шумор меравад. Яке аз 

сабабњои амали фаъолонаи давлатњои миллї дар ин самт аз њамин шартњои 

зикршуда бармеояд ва дар њар як марњалаи рушди таърихї онњо кўшиш 

менамоянд, ки дархури талаботу манфиатњои навзуњур диду шеваи 

бархӯрдашонро бо ин масъала низ таѓйиру такмил дињанд. То чи андоза 

онњо дар татбиќи ин њадафњо муваффаќ мешаванд ин пеш аз њама аз 

маљмуи олоту фишангњои ба кор мегирифтаашон бештар вобастагї дорад. 

Мањз дар њамин муносибат равиши бархӯрди давлатњои миллї ба масъалаи 

таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа аз њамдигар фарќ 

мекунад ва ин зарурати тањќиќи ин мавзуъро пайваста мубрам месозад. 

Яъне, наќшаи ќолабии барои њамаи давру замон якхела муносиби роњи 

дарёфти њалли таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа вуљуд 

надорад ва он мунтазам дар заминаи тањлилу омўзишњо мукаммалу 

муносибтар амалї гардонида мешавад. Барои вусъат бахшидани амалњои 

муштараки иљтимоии аъзоёни љомеа дар роњи татбиќи њадафњои рушди 
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мамлакат пайваста бо роњи мукаммалгардонї ва кўшиши посух гуфтан ба 

мушкилоти љањони муосир асосњои меъёрию њуќуќии самарабахш тањия ва 

татбиќ мегарданд. Ин тадбирњо барои заминаи нињодишавии фаъолиятњои 

аъзоёни љомеа мусоидат намуда, эътимодро байни гурӯҳҳои этникии 

сокинони кишвар мустањкам менамоянд.  

 

3.2. Наќши анъанањои миллї дар ташаккули њамзистии 

мусолињатомези ќавмї дар шароити љањонишавї 

 Раванди љањонишавї, ки пайваста ба тамоми соњањои њаёти љомеаи 

муосир таъсир мерасонад, наметавонад чунин масъалаҳои муњим, ба мисли 

њифзи анъанањои миллї, фарњангњои алоњида ва арзишњои муайяни љањони 

муосирро дар канор гузорад. Ҷойи баҳс нест, ки дар љањони муосир 

камшавии таъсири фарњангњои миллї ва аз байн рафтани сарњади байни 

онњо сурат мегирад, ки дар натиља ањолии аксари мамлакатњо амалан 

пайравӣ ба як амсилаи фарњангиро афзалтар мешуморанд. Ин раванд дар 

шањрњои калони Ѓарб, ки таркиби сермиллати ањолї ва њукмронии 

муќаррароти арзишї-меъёрии яксони амсилаи рафтор доранд, бараъло 

намоён аст. Ба андешаи муњаќќиќон, љањонишавиро метавон чун љараёне 

тавсиф намуд, ки: «дар рафти он сарњадњои љуѓрофии иљтимої ва низомњои 

фарҳангӣ аз байн мераванд»1. Илова бар ин, оѓози љањонишавиро на ба 

нимаи дуюми ќарни ХХ, балки ба давраи кашфиётњои бузурги љуѓрофї 

мансуб медонанд, ки он ба ташкили низоми мустамликавии давлатњои 

аврупої дар Амрико, Осиё ва Африќо мусоидат намуда, ба истиқрори 

низоми умумиљањонии иќтисодї таҳти назорати европоињо оварда 

расонид2.  

Хусусияти ҷомеаи муосир, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ ташаккул 

меёбад, аз  он иборат аст, ки ҳувияти фарҳангии кишварҳо ва халқҳои 

алоҳида аз байн меравад. Равандҳои ҷаҳонишавӣ метавонад боиси аз байн 

 
1 WatersM. Globalization. L.; N. Y.: Routledge, 1995. Р. 3. 
2 Braudel F. Civilisation materielle, economic et capitalisme, XV-XVIII siecle. T. 3. Paris: Armand Colin, 1979. 

P. 12-14. 
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рафтани робитаҳои анъанавӣ гардида, барои умумиятҳои алоҳидаи миллӣ 

хатар эҷод намояд. Равандҳои деформатсияи (тағйири шакл)-и арзишҳои 

ахлоқӣ муроҷиат ба нақши устуворгардонии анъанаҳоро талаб мекунад. 

Равшан аст, ки анъанаҳо омили муҳимми такрористеҳсолӣ ҷамъият 

мебошад. Амалияи таърихї нишон медињад, ки рушди устувори љомеа бе 

нигоњ доштани муттасилии иљтимої, ки дар њифзи анъанањои муайян зуњур 

мегардад, имконнопазир бошад. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ ногузир ба анъанаҳои миллӣ ҳамчун садди 

роҳи рушди табиии онҳо, ҳамчун унсури муҳимтарине ворид мешаванд, ки 

ақидаҳои устувортарини умумиятҳои гуногуни иҷтимоиро дар бораи худ 

нигоҳ медоранд. Дар баробари ин, низоъҳои сершумореро мушоҳида 

кардан мумкин аст, ки оқибати онҳо аз вижагиҳои ташаккулёфтаи 

анъанаҳои миллӣ, идрок  ва ё беидрокӣ мутобиқшавӣ бидуни аз даст 

додани муттасилии таърихӣ вобаста аст, ки рушди устувори ҷомеаро 

таъмин менамояд. 

Аксарияти давлатҳои муосир ба ташаккули низоми арзишҳои ҷаҳонӣ, 

ки шакли муайяни фарҳанги истеъмолӣ мебошад ва дар кишварҳои низоми 

либералидошта ҳукмфармост, ҳаракат мекунанд. Тадриҷан аз байн 

бурдани ҳувияти миллӣ тавассути гузариш аз бартарияти як низоми 

арзишҳои анъанавӣ ҳамзамон ба ҳамзистии самти арзишҳои бешуморе 

мушоҳида мешавад, ки нишондодҳои алоҳидаи монандсозии худро 

ташаккул медиҳанд. П. Бергер ва Т. Лукман қайд мекунанд, ки дар ҷомеаи 

муосир ҳувият, беш аз пеш, хусусиятҳои худҳаммонандсозиро касб намуда, 

ҳувияташро бо ниҳодҳои беруна гум мекунад ва маҳз ба шарофати ин 

инсони муосир имкони бунёди «ман»-и худро пайдо мекунад1. Бинобар ин, 

мушкилоти  «ошкоро будани» ҳувият ба вуҷуд меояд, ки фасеҳӣ ва 

мустақилии  онро  анъанаҳои мавҷудаи миллӣ ба миён меорад. Ин 

мушкилот имкон медиҳад, ки замони муосирро ҳамчун аз даст додани 

 
1 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 

1995. – С. 276. 
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вобастагии инсон  аз «хок ва хун»  - (идеологияи хун ва хок  ҳамбастагии 

ташаккули асли миллӣ «хун» ва зодгоҳро, ки ба миллат ғизо «хок» медиҳад, 

ҳамчун як доимии асосӣ медонад) ҳамчун ҷаҳонишавӣ тавсиф мекунад, ки 

хусусияти фаромиллӣ пайдо мекунад ва дигар бо механизмҳои мавҷудаи 

анъана танзим намешавад1. Дар амал чунин «ошкор будан» ва 

нишондодҳои сершумори иҷтимоӣ метавонад боиси «нопадид» шудани 

анъанаҳои миллӣ гардад, ки ин ба қобилияти инкишофи устувори ҷомеа 

ногузир таъсир мерасонад. 

Дар раванди имрӯзаи љањонишавї Љумњурии Тољикистон, њамчун 

давлати миллии мустаќил ва узви комилњуќуќи љомеаи љањонї, ба як 

силсила таҳдидњое рў ба рў мегардад, ки ояндаи њифзи њувияти миллї ва 

давлатдории тољикон ба чигунагии њалли онњо вобаста мебошад. 

Тољикистон ба сифати давлати мустаќили љавон дар раванди љањонишавї 

бештар наќши кишвари таъсирпазирро дошта, муќобилият ва истодагарии 

он дар баробари арзишњо ва ќонунмандињои љањонишавї то њадде душвор 

аст2.  

Албатта, пањлуњои мусбати раванди љањонишавї зиёданд, аммо дар 

тањлили зерин талош мешавад, ки тањдидњои раванди љањонишавї муайян 

гардида, роњу њалли онҳо пешнињод гардад.  

Истиќлоли Тољикистон ба марњалаи пуртањаввул ва пурихтилофи 

таърихи инсоният рост омад. Дар шароити имрўза љањонишавї ба 

хусусиятњо, афкор ва фарњанги миллї тањдид намуда, рушди технология ба 

равнаќу густариши равандҳои он мусоидат намуд. Мањз шабакаи интернет, 

расонањои электронї, компютерњо ва телевизионњои моњворавї, 

телефонњои мобилї ва дигар воситањои аудиовизуалї аз омилњои аслии 

густариши равандҳои љањонишавї мебошанд. Раванди љањонишавї бо пањн 

намудани анъанањои барои миллати мо бегона мусоидат намуда, ба 

 
1 Марков, Б.В. Философская антропология : Очерки истории и теории: Учебное пособие для студентов и 

аспирантов гуманитарных специальностей [Текст] / Б.В. Марков. – СПб.: Лань, 1997. – 381 с. 
2 Ҷонбобоев, С. Тањкими минбаъдаи истиќлолият ва рушди миллату давлати миллї / Истиќлолияти 
давлатї-тањкимбахши низоми давлатдории миллї: [Матн ] / С. Љонбобоев // Маљмуи маќолањо. – 
Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 21-30.  

http://anthropology.ru/ru/texts/markov/fantr.html
http://anthropology.ru/ru/texts/markov/fantr.html
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таѓйири њувият ва фарњанги мо тањдид менамояд. Тањдиди асосии 

љањонишавї ба ахлоќи љомеа равона гардидааст ва љавонон дар ин раванд 

аз ќишрњои асосии осебпазир мањсуб меёбанд. 

Яке аз хусусиятњои раванди љањонишавї дар он зоњир мегардад, ки 

ахлоќ ва фарњанги ғарбї ахлоќ ва фарњангњои миллиро махлут мекунад. 

Дуршавӣ аз ахлоќ ва фарњанги миллї ба њувият таъсири манфї мерасонад. 

Њувият ва фарњанги миллї дар Тољикистон аз омилњои аслии ҳамгирої ва 

вањдати мардум мањсуб меёбанд. Дар шароити имрӯза кишварҳои Аврупо 

аз фарњанги муосири худ талоши дурӣ доранд, аммо он фарњанг барои мо 

ќобили ќабул мегардад. Барои дифоъ аз фарњанг ва арзишњои миллї на бо 

роњи мањдуднамої, балки бо истифода аз алтернатива бояд кор гирифт1.  

Раванди аз байн рафтани тафовутњои фарњангї миёни халќњои 

гуногун, ки дар шароити љањонишавї сурат мегирад, дар байни ашхоси 

вазъи гуногуни иљтимої ва аќоиди мухталифи сиёсидошта љонибдорон ва 

њам мухолифони худро пайдо мекунад. Мо метавонем ба нуќтаи назари 

муњаќќиќи Миср–Маѓоди Абд ал-Њафиз розї бошем, ки менависад: 

«љањонишавї – натиљаи раванди объективии таърих аст. Он худ ба худ на 

зуњуроти мусбат ва на хосияти манфї дорад. Ин маљмуи равандњои 

объективие мебошанд, ки аз хоњиши фард ва миллатњо вобаста нест. Онро 

ба манфиатњои инсон ва тамоми инсоният дар њолати таъмини эњтироми 

фарњангї ва дигар фарќиятњо дар байни одамон-заминаи муњимтарини 

бунёди олам, ки ба баробарии байни намудњои гуногуни таљрибаи таърихї 

такя мекунад, истифода бурдан мумкин аст»2.  

Агар равандњои љањонишавї, пайомади вайроншавии фарњанги 

миллї ва ташаккули типи нави «одами бе миллат», ки ба миллату љомеаи 

мушаххаси фарњангї мутааллиќ нест, дошта бошад, пас онњо худ ба худ 

оќибатњои номатлубро ба бор намеоранд. Охиринро мо метавонем дар 

 
1 Њайдаров, Р.Љ Стратегияи Президенти Љумњурии Тољикистон дар тањкими истиќлолият дар шароити 

љањонишавї / Маљмуи маќолањо [Матн] / Р.Љ. Њайдаров. – Душанбе: Дониш, 2016. – С.  26-32. 
2 Магади, Абд аль-Хафиз. Метаморфозы самобытности и вызовы глобализации [Текст] / Абд аль-Хафиз 
Магади // Культурная идентичность и глобализация. Доклады и выступления. Пятый международный 
философский симпозиум «Диалог цивилизаций: Восток-Запад», г. Москва. 27-28 апреля - 4-5 мая 2001 г. – 
М., 2002. – С. 64. 
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байни ќисми зиёди муњољирон аз мамлакатњои «љањони сеюм» ва собиќ 

лагери сотсиалистї, ки дар Амрико ё Аврупои Ғарбї маскун шудаанд, 

мушоњида намоем, гарчанде дар дањсолањои охир на њама муњољирон 

арзишњои миллии њамон љомеаро ќабул намуда, дар доираи гурўњњои 

иљтимоии худ умр ба сар мебаранд, ки ин заминаро барои тезутундшавии 

ихтилофоти миллї ва афзоиши ҳисси нафрат нисбат ба муњољирон аз 

тарафи ањолии тањљоиро ба вуљуд меорад. 

Муњољирати оммавї дар воќеъ симои љањони муосир, пеш аз њама, 

мамлакатњои аврупоиро таѓйир медињад, ба аќидаи муҳаққиқи рус Н.В. 

Тишунина, «натанњо ба омили иќтисодї, балки ба њамон дараља ба омили 

психологї робита дорад. Љустуљўи худ, њувияти худ дар олами 

«оммавишуда» ба зарурати шадиди дарёфти фазои њаётии ба худ монанд 

оварда мерасонад. Дар раванди чањонишавї мушкилоти њувияти миллї ва 

фардї ва њамзамон мушкилоти мултикултурализм дар муносибати он бо 

бисёрфарњангӣ ба вуљуд меояд»1. Аслан, љањони муосир ду намуди 

муносибатро ба анъанањои миллї дар шароити љањонишавї ташаккул 

медињад: принсипи «деги гудозиш», ки то ваќтњои охир дар Амрико нисбат 

ба муњољирон њукмрон буд ва мултикултурализм, ки ба он як ќатор 

давлатњои аврупої, инчунин Канада ва Австралия майл мекунанд. 

Вижагињои љомеаи дар раванди љањонишавї ташаккулёбанда аз он 

иборат аст, ки хусусиятњои фарњанги миллї аз байн мераванд. Аз 

«оламњо»-и аз њамдигар људо мављудбуда – аврупої, шарќиназдикї, осиёи 

шарќї, русї ва њоказо, аксари давлатњои мутараќќї ба њамзистии 

бисёрфарњангї ва њувияти умумї мегузаранд. Он ҳолате рўй медиҳад, ки 

Ж.Ф. Лиотар дар «Вазъи постмодерн» шарҳ дода буд ва он њам бошад 

мањдуд гардидани мавќеи куллият ва мутлаќият дар муодилњои 

(комбинатсия)-и гуногун вуљуд дошта метавонад: чунончи, дар шањрњои 

Аврупо ноњияњое пайдо шуданд, ки дар онњо муњољирон аз Осиё ва Африќо 

маскун гардида, тибќи анъанањои миллии худ умр ба сар мебаранд ва 

 
1 Тишунина, Н.В. Современные глобализационные процессы: вызов, рефлексии, стратегии [Текст] / Н.В. 
Тишунина // Глобализация и культура: аналитический подход. – СПб., 2003. – С. 5-24. 
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баръакс, теъдоди муњољироне меафзояд, ки бо расму оинњои бегона омехта 

мешаванд. Дар баробари ин, як идда аврупоиён воќеан ислом, буддизм ё 

њиндуияро ќабул карда, аз фарҳангу анъанањои худ даст мекашанд. Дар ин 

њолат гузариш аз бартарияти як анъанаи фарњангї ба њамзистии якваќтаи 

фарњангњои сершумор, ки дорандагони онњо натанњо гурӯњњои миллї ва 

мазҳабӣ, балки гурӯњи љавонон низ мебошанду амсилањои шахсии 

айниятро ташаккул медињанд, муќаррароти муайяни арзишњо ва амсилаи 

рафторро таќозо мекунанд, ба вуљуд меояд. 

Ба аќидаи П. Бергер ва Т. Лукман дар љомеаи муосир, ки ављи 

дуршавии њаёти воќеии њаррўзаи одамон аз сохторњои иљтимої рушд 

меёбад, сифатњои худро касб карда, шабоњат ба ниҳодњои берунаи 

иљтимоиро гум карда, мањз бо шарофати он шахс дар замони муосир 

боварї пайдо менамояд, ки бо дасти худ «мани худ»-ро аз њисоби интихоб 

аз маљмуи айниятњое, ки ин ё он љомеа пешнињод мекунад, созад1. Фарќият 

яке аз асосњои бисёрфарҳангӣ  гашта, дар љањони муосир мавќеи худро 

ёфта истодааст. 

Њамзамон, аз љониби муњаќќиќони муосир пешбинии муайяне ќайд 

мегардад, ки он ба принсипњои мултикултурализм  асос меёбаду аз рўи 

онњо ќисми бештари љомеањои Ғарб њаёти худро ба роњ мемонанд. Пеш аз 

њама, сухан дар бораи он меравад, ки аќаллият дар зиндагӣ мувофиќи 

арзишњои худ ва муќаррароти рафторашон озоданд, амалан аз риояи 

анъанањои рафтор, ки аксари ањолї ќабул намудаанд, даст мекашад2. 

Илова бар ин, дар баъзе њолатњо онњо на танњо ба тасњењи рафтори худ аз 

њисоби мутобиќшавї ба меъёрњои њаёти мављудбуда дар мамлакати 

ќабулкунанда рў меорад, балки ба ќисми бештари ањолї фишор оварда, 

мекўшанд, ки онњо амалњои худро мувофиќи анъанањо ва арзишњои 

аќаллият тасњењ кунанд. Масалан, љамъияти арабњои Австралия аз занњои 

австралиягї хоњиш намуданд, ки ба пляж (канори дарё ва ё бањр) бо либоси 

 
1 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 
1995. – С. 276. 
2 Tailor Ch. Democratic Exclusion (and its Remedies?) // Citizenship, Democracy and Pluralism / Alan C. Cairns 

at al. Montreal; Kingston: McGill - Queen’s University Press, 1999. Р.279. 
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пўшидаи оббозї пайдо шаванд, то ин ки љавонони арабро ба содир 

намудани љиноятњои хусусияти шањвонидошта наангезонанд. Њамзамон, 

он воќеияте, ки на аксарият мувофиќи амсилањои рафторе, ки дар байни 

муњољирон ќабул шудааст, балки муњољирони омада ба анъанањои 

аксарият бояд мутобиќ гарданд, аз мадди назар дур мондааст. 

Љањони муосир, тибќи таърифоти М. Хардт ва А. Негри, «империя»-

еро ба хотир меорад, ки он на сохтори њудудї, балки сохтори шабакавї 

дошта, ихтилоти (конгломератсия)-и  сершумори фарњангњои гуногунро 

дар бар мегирад, ки онњо дар доираи љомеаи љањонишуда вуљуд дошта, аз 

рўи принсипњои умумї амал мекунанд1. Бисёрфарњангии чунин љомеа 

фасонаест, ки бо маќсади идеологї корбурд мегардад: аксари шањрвандони 

дар мамолики мутараќќии Ѓарб зиндагикунанда ба андозае аз рўи 

муќаррароти арзишњои мушобењ ва меъёрњои рафтор амал мекунанд, ки 

гўё дорандагони фарњанги умумии љањонишуда мебошанд. Тафовут байни 

немису фаронсавии муосир дар фарњанг ва тарзи зист њоло назар ба сад сол 

пеш камтар аст ва мањз њамин шусташавии сарњадњо, ки байни фарњангњои 

миллї идома дорад, натиљаи бевоситаи љањонишавї њисоб меёбад. 

Хатари тавозуни анъанањои миллї дар њошияи ќабули арзишњои 

космополитикиро як ќатор муњаќќиќоне, ки ба љараёни љањонишавии 

фарњангї ва ба арзишњои љомеаи муосири пасосаноатї мухолифанд, ќайд 

кардаанд. Яке аз омилњои хатарнок ин фардисозии сотсиуми муосир 

мебошад, ки он пайдарпай аз байн рафтани алоќањои анъанавиро ба бор 

оварда, ба зиндагии рӯзмарраи олами Ѓарб бевосита тањдид мекунад2. 

Теъдоди зиёди одамон дар мамлакатњои Ѓарб ба арзишњои инфиродї 

рў оварда, мекӯшанд оила бунёд насозанд, ё фарзанд таваллуд накунанд, 

дар натиља аксари давлатњои аврупої њоло ба буњрони амиќи демографї 

дучор гардиданд. Мушкилоти таваллуд дар мамлакатњои Ѓарб дар ќиёс бо 

давлатњои «љањони сеюм», ки дар аксари онњо ќисми бештари ањолї 

ашхоси то 25-соларо ташкил менамояду сарфи назар аз сатҳи пасти 

 
1 Хардт, М., Негри, А. Империя [Текст] / М. Хардт, А. Негри. – М., 2004. 
2 Савельев, А.Н. Образ врага. Расология и политическая антропология [Текст] / А.Н. Савельев. – М., 2010. 
– С. 451. 
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давомнокии њаёт, ки ба мамлакатњои камрушдёбанда хос асту ањолии онњо 

бо суръати баланд меафзояд, хусусан назаррас аст. 

Њолати тамоман дигарро дар олами Ѓарб мушоњида намудан мумкин 

аст. Аврупо «пир» мешавад ва чи тавре ки муњаќќиќи муосир М. Маятский 

ќайд менамояд, «њоло аврупої дар ќиёс бо олами боќимонда пиртар аст. 

Ѓамхорї, муомилаи хуб, диќќат ва табобати хешро аз кї бояд интизор 

шавад? Аз онњое, ки љавон ё ин ки љавонтар мебошанд. Аз онњое, ки аз рўи 

њисоби оморї хеле кам мондаанд. Андешањои бегонапарастї, ки њоло дар 

доираи тамоилҳои зиддиисломї ё зиддисроилї ављ гирифтааст, ѓайр аз 

архаистї-атавистии худ аз љињати иќтисодї низ устувор нестанд. Дар оянда 

ба миллионњо мўйсафедони аврупої касе як стакан об намедињад, агар ба 

шарте дар наздикиаш ягон муњољир ё насли муњољир набошад»1. Бинобар 

ин,  Ѓарб, ба њар њол, ба миллионњо муњољирон ниёз дорад. Ин муњољирон 

дар мамлакатњои Аврупо маскун гашта, ќисми калони онњо дар соњањои 

камэътибор, аз ќабили хизматрасонӣ, сохтмон, хољагии коммуналї шуѓл 

меварзанд. 

Оќибати дигари номатлуби анъанањои миллї коҳиши ахлоқии як 

ќисми ањолї мебошад, ки бинобар ќабули арзишњои ишратпарастї, ки 

дарки онњо рушди майлони иљтимої, миќдори беморони «ѓоявї», ки тарзи 

њаёти муфтхӯронаро ихтиёр карда, кумакпулии иљтимоиро мегиранд, ба 

бор меорад. Аз бадахлоќшавї асосан ањолии мамлакатњое зарар мебинанд, 

ки дар онњо анъанањои миллї заиф гардидаанд ва ба љойи онњо арзишњои 

истеъмолї ва ишратпарастї омадаанд. Ба онњо, аз љумла, малакатњои 

Америкаи Лотинї мансубанд, ки њоло бо дараљаи баланди љинояткорї, аз 

љумла истеъмоли маводи мухаддир аз љониби ањолї, хусусан љавонон фарќ 

мекунад. 

Оќибатњои вайроншавии низоми анъанавии арзишњоро Россияи 

пасошўравї пурра аз сар мегузаронад, ки дар он баъд аз пошхўрии 

Иттињоди Шуравї ва гузариш ба бунёди иқтисоди бозоргонӣ, ба таври 

 
1 Маяцкий, М. Курорт Европа [Электронный ресурс]. 
URL:www.prognosis.ru/news/world/2005/12/9/maiatsky.html. (дата обращения:20.04. 2018). 

file:///C:/Users/admin/Desktop/www.prognosis.ru/news/world/2005/12/9/maiatsky.html


236 

оммавї љорї кардани арзишњои нави бегона, ки намунаҳои содаи 

идеологияи истеъмолї буда, дар ИМА ва камтар дар Аврупо њукмронанд, 

оѓоз ёфт. Дар натиља, фарњанги миллї ба гӯшаи фарњанги оммавї кашида 

шуд, пастшавии суръатноки сифати тарбия ва дар иќтидори зењнї, тарзи 

њаёт ва љањонбинӣ ба амал омад. Насли љавон ба арзишњои боршуда 

таъсирпазиртар гашта, дар рафти љараёнњои шаклвазкунанда дар Россияи 

пасошўравї, аз љумла аз лиҳози љисмонї зарари калон дид: миќдори зиёди 

љавонони Россия дар солњои 90-уми ќарни ХХ дар задухӯрдњои авбошона 

вафот карданд, аз маводи мухаддир ва майпарастї њаёти худро аз даст 

доданд, ки он натиљаи бевоситаи он тарзи њаёте буд, ки тамоюл ба онро 

идеологияи љомеаи истеъмолї дар мамлакатњои «љањони сеюм» татбиқ 

менамояд. 

Талаботи љомеа ба бозгашт ба анъанањои бо шавќу њаваси рўзафзуни 

ањолї ба таърих ва фарњанги мамлакати худ мутобиқ тасдиќ мегардад. 

Њамзамон, ба љараёни эњёи фарњанги миллї ќисми зиёди љавононе љалб 

мешаванд, ки ба онњо њоло дар ќиёс бо эътиќоди либералии ѓарбї бештар 

ѓояњои консервативї ва миллї хос мебошад.  

Дар бораи пайравии ањолии Тољикистон аз арзишњои анъанавии 

фарњангї он далел собит месозад, ки фардисозї ва аз байн рафтани 

анъанањои миллї ба љомеаи муосири мо, дар ќиёс бо љомеањои амрикої ва 

аврупої, камтар таъсир расонидааст. Барои њамватанони мо, аз љумла 

аксари насли наврас, чунин арзишњои анъанавї, амсоли ташкили оила, 

тавлиди кўдакон, нигоњдории муносибати нек бо хешовандону дўстон ва ѓ. 

наќши калон дорад. Дар ин маврид, наќши калидии коллективизми ба 

кишвари мо хос, ки њамеша арзишњои асосї њисоб рафта, аз тарафи аксари 

ањолї эътироф мегашт, дида мешавад. 

Натиљањои тадќиќоти иљтимої аз муносибати манфии аксари ањолии 

Тољикистон, хусусан намояндагони насли наврас ба раванди љањонишавї 

гувоњї медињанд. Яќин аст, ки аксари шањрвандони кишвари мо 

љањонишавиро бо кўшиши тобеъсозии иќтисодиёту фарњанги мо ба Ѓарб 

алоќаманд менамоянд, ки он дар дигар кишварњои Иттињоди Давлатњои 
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Мустаќил (минбаъд ИДМ) низ мушоњида мегардад. Чунончи, 5,5 фоизи 

пурсидашудагони кишварњои ИДМ ба љањонишавї назари манфї доранд. 

Њамзамон, њиссиёти номатлуб нисбат ба муњољирон дар Федератсияи 

Россия ошкор аст – 61 фоизи пурсидашудагон аз муњољирон норозианд1.  

Тамоюли риояи анъанаҳои миллӣ аз тарафи бештари ањолии 

Тољикистон ба тавсеаёбии арзишњои љомеаи муосири љањонишаванда, 

амсоли бетафовутӣ, ба муносибати эњтиромона бо љомеањои дигари 

фарњангї ва миллї мусоидат наменамоянд. Ба шањрвандони мо 

муносибати манфї ба тамоми гурӯњу ашхосе, ки «дигаргунї»-и худ, аз 

љумла љомеањои гуногуни фарњангии дигар нишон медињанд, хос аст. 

Њамзамон, муносибати манфии мазкурро њатто васоити ахбори омма дар 

давоми солњои 90-уми асри ХХ, ки арзишњову тарзи њаёти номатлубро 

љорї мекарданд, бартараф сохта натавонистанд. 

Аммо љањонишавї раванди объективї буда, аз муносибати ин ё он 

гурӯњи миллї ва иљтимої вобаста нест. Њамчунин, он ба фарњангњои миллї 

таъсири бузург расонида, ба тавозуни арзишњои анъанавие, ки дар ин ё он 

љомеа њукмрон аст, мусоидат менамояд. Таъсири тахрибкоронаи 

љањонишавиро барои анъанањои миллї кам кардан мумкин аст, агар 

кўшишњо на ба гирифтани арзишњои «умумиљањонї», балки ба якљоясозии 

таљрибаи мусбате, ки њам дар љараёни љањонишавї њосил шудааст ва њам 

дар тамоми роњи рушди таърихии ин ё он умумияти миллї, ба даст 

омадааст, равона гардад. Ба њар њол, дар ин љода давлатњои аз љињати 

иќтисодї мутараќќии Осиёи Шарќї ва Љанубу Шарќї намуна буда 

метавонанд. Онњо ширкаткунандаи фаъоли љомеаи љањонии иќтисодї ва 

фарњангї буда, њамзамон дар аксар маврид анъанањои миллии худро нигоњ 

доштанд. Илова бар ин, дар баъзе мамлакатњо, масалан дар Малайзия, 

давлат анъанањои миллиро аз таъсири бегона њифз менамояд. Дар 

баробари ин, ањолии тањљої дар ќиёс бо муњољирон, њуќуќњои афзалиятнок 

доранд, ки дар ќонунҳо тасдиќи худро ёфтаанд. Ба ин шароити имтиёзнок 

 
1 Готово ли российское общество к модернизации?: аналитический доклад [Текст] / Российская Академия 
Наук, Ин-т социологии. – М., 2010. – С. 161. 
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барои рушди тиљорати шахсї ё гирифтани маълумот мисол шуда 

метавонад . 

Мо ба фикри И. Валлерстайн розием, ки навиштааст: «донистани мо 

на дар хусуси он ки мо шањрвандони љањонем, балки дар бораи он ки дар 

љањони нобаробар мавќеи хос дорем ва беѓаразиву њаматарафагї, аз як 

тараф, њифзи манфиатњои мањдуди хеш – аз тарафи дигар, - ин на мавќеи 

мухолиф, балки мавќеи муттаҳидсозанда њисоб меёбад. Баъзе сохтор 

маќбуланду дигар сохторҳо номаќбуланд. Яке аз онњо дар ин љо ќобили 

ќабуланд дар дигар љо не. Яке аз онњо на он гоњ, балки њоло маќбул аст. 

Инро дарк карда, мо воќеияти иљтимоии худро бењтар фањмида 

метавонем»1. 

Дар љараёни љањонишавии ҳаёти иќтисодї ва фарњангї, ки сарҳадҳои 

миллатњои гуногунро рахна намуда, арзишњои якхелаи фарњангиро љорї 

месозад, њифзи анъанањои миллї, дар навбати аввал, њифзи танаввуи 

фарњанги ва њувияти миллї низ вобастааст. Арзишњои анъанавї барои 

аксари ањолии олам тарзњои муњимтарини њифз аз таъсири муайяни 

номатлуби фарњанги оммавии якхелае, ки ба солимии руњию маънавии 

миллатњо ва дар натиљаи он ба амнияти миллии як ќатор мамлакатњо 

зарари калон мерасонанд, буда метавонанд. 

Дар ташаккули њувияти инсон омилњои гуногун таъсиргузоранд ва 

онњо пайваста дар илмњои иљтимої мавриди тањлил ќарор мегиранд. 

Муњимияти омўзиши ин масъала дар амалияи идоракунии равандњои 

иљтимоии њаёти љомеањои муосир низ њамарўза меафзояд, зеро таъсири он 

ба таъмини суботи љамъиятияшон калон аст. Муњаќќиќон пайваста таъкид 

месозанд, ки новобаста аз таъсири равандњои љањонишавї, ба ташаккули 

арзишњои ба њамдигар наздики љомеањои гуногун, њамоно љойгоњи 

анъанањои миллї дар сафабар намудани фаъолнокии умумиятњои иљтимої, 

љомеапазирї ва шаклгирии њувияташон намоён боќї мемонад.  

Дилхоҳ низоми иҷтимоӣ барои нигоҳдории фаъолияти ҳаётии худ ба 

коркарди тамоюлҳои нав, намунаҳои рафтор, ки онро зерсохторњои 

 
1 Валлерстайн, И. Ни патриотизм, ни космополитизм [Текст] / И. Валлерстайн  // Логос. – 2006. – № 2 (53). 
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фарњангӣ бояд пешниҳод намояд, мунтазам ниёз дорад. Зерсохторњои 

фарњангї бошад, ин унсурҳоро натанҳо бо такя ба имкониятҳои дохилї, 

балки дар натиҷаи ба роҳ мондани амали муштарак бо таҷрибаи иҷтимоӣ-

фарњангии этносу ҷомеаҳои дигар коркард менамояд. Ин равандро 

файласуфи тоҷик Акбар Турсон бо ҳаракати сайёраҳо, ки бо ҷисмҳои 

дигари осмонӣ дар амали ҷозибавӣ қарор доранд ва ин дар олам тартиби 

муайянро таъмин мекунад, муқоиса менамояд: «...Ба шабеҳи он дар замин 

фарњанг ё тамаддуни ҷудогонае нест, ки бе доираи маънавии фарњангу 

тамаддунҳои дигар вуҷуд дошта бошад. Тамоми тамаддунҳои маълум дар 

ин ё он давраи ҳастии таърихии худ аз фарњангҳои дигар таъсир 

пазируфтаанд, ки он на ҳама вақт сулҳдӯстона, мувофиқи хоњиш ва мусбат 

буданд. Дар таърихи пур аз њаводиси инсоният, ки дар баъзе ҳолатҳо хеле 

нохуш буд, табли юришњои ҳарбӣ ва тасарруфот, ки бо вайронсозиҳои 

калону бемаънӣ ҳамроҳ мегаштанд, аксаран садои хомӯшонаи муколамаи 

маданиятҳо-яквақта ва бисёрвақтаро пахш мекарданд. Вале аз паси пардаи 

ғафси чангу ѓубор, аз майдонҳои ҷангҳои хунрез мубодилаи 

байналмилалии фарњангї идома меёфт»1. 

Маълум аст, ки ин амалҳои муштарак дар тамоми ҷомеаҳо дар 

давраҳои гуногуни рушди онҳо баробару якхела нестанд, баръакс, љараёни 

инкишоф ва вижагиҳои онҳо аз шароиту талаботи мушаххаси он ҷомеаҳое, 

ки дар онҳо рӯй медиҳанд, вобастаанд. Раванди таќвияти ҳаёти иҷтимоӣ 

ҳамеша бо ба роҳ мондани шаклҳои самараноки амали муштарак байни 

воҳидҳои таркибии ҷомеаи муайян асос меёбад. Дар фалсафаи иҷтимоӣ бо 

њамин табиати иҷтимоиётро аз шаклҳои дигари бунёди коллективӣ фарқ 

мекунанд. Чи тавре ки Ф.И. Минюшев қайд мекунад, «дилхоҳ раванди 

иҷтимоӣ бо саъйю кӯшиши одамон дар қонеъ гардонидани талаботи ҳаётӣ, 

хоҳ шахсӣ бошаду хоҳ гурӯҳӣ ё ҷамъиятӣ, ба вуҷуд меояд. Дар пайгирии 

маќсадҳои мушаххаси худ муштарак амал карда, онҳо ба ташаккули 

 
1 Турсон, Акбар. И капля малая, и волна морская… К историософии взаимодействия 
культур [Текст] / Акбар Турсон. // Иран-наме. – 2008. – №3 (7). – C. 5. 
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парадигмаҳои типӣ ва меъёрии чунин амали муштарак, алгоритмҳои 

махсуси амали муштарак мусоидат менамоянд. Онҳоро бо мафҳуми 

«иҷтимоиёт» ном мебарем. Муносибати байниҳамдигарии одамон дар 

чунин ҳолатҳо мувофиқи талаботи типҳои гуногуни иҷтимоиёт роҳандозӣ 

мегардад. Омўзгор ва хонандагон дар раванди таълим, корфармо ва коргар 

дар раванди меҳнат, ҳокимият ва шаҳрванд дар умури давлатӣ, фурӯшанда 

ва харидор дар раванди мубодила ва истеъмол ва ѓайрањо ба интизориҳо-

талаботи дутарафаи бавуҷомада, ки муносибатҳо ва амалҳои дутарафаи 

онҳоро ба тартиб ва ба эътидол медароранд, такя мекунанд»1. 

Агар ба таърихи ташаккули ҷомеаи инсонӣ назар афканем, пас 

мебинем, ки ҳудудҳои фазои иҷтимоии чунин амалҳои муштарак дар 

шароити мусоид њамеша барои такомули малакаҳои ташкили ҳаёти 

ҷамъиятӣ ва рушди фарњанги љомеа замина ба вуљуд меорад. Аз ин сабаб, 

майлу рағбат барои ба роҳ мондани амалҳои муштараки этникӣ -фарњангї 

ҳам дар дохили худи низомҳои алоҳидаи иҷтимоӣ ва ҳам бо нигаронӣ ба 

азхудкунии дастовардҳои ҷомеаҳои дигар ҳамеша меафзуд. 

Дар робита ба равандҳои муосири ҷаҳонишавӣ нақши арзишҳои 

маънавии дар муҳитҳои муайяни иҷтимоӣ риояшаванда дар ташаккули 

ҳамзистии мусолиҳатомези этникӣ (қавмӣ) ва сатҳи миллию байналмилалӣ 

мақоми шоиста дорад. Пайгирӣ аз чунин талошҳо ҳамчун омили ҳифзи 

чеҳраи ҳувияти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ арзёбӣ мегардад. Инчунин 

ба сифати унсури худмуаррификунии фарҳангӣ истифода шудани 

вижагиҳои зуҳури арзишҳои маънавии мансуб ба ин ё он умумияти 

иҷтимоӣ дар доираи рушди тамоюлоти сайёҳӣ аз аҳамият холӣ нест. 

Сайёњї яке аз роҳҳои муњимми тавсеабахшии рушди маърифатии 

фарњанги кишвар буда, тайи солҳои охир баъзе аз шаклњои он, махсусан 

сайёњии этникї ањамияти вижа касб намудааст. Сайёњии этникї аз љумлаи 

равияњои сайёњї мањсуб меёбад, ки дар худ љанбањои этникї, забонї ва 

фарњангиро равшан таљассум менамояд.  

 
1 Минюшев. Ф.И. Социальная антропология [Текст] / Ф. И. Минюшев. – М., 1997. – С. 38. 
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«Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї, муаррифии шоистаи 

имкониятњои сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи 

байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайёњї пешнињод 

менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёњї ва њунарњои 

мардумї эълон карда шавад» - ќайд менамояд Асосгузори сулњу вањдати 

миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон1.  

Дар љањони муосир сайёњї аз зуњуроти нисбатан иќтисодї ба падидаи 

иљтимої ва фарњангї табдил ёфта истодааст. Шиносої бо урфу одат ва 

анъанањои дигар халќњо ангезандаи сафарњои зиёди сайёњон ба ин ё он 

кишвар мебошад.  

Сайёњии этникї яке аз самтҳои сайёњии фарњангї-маърифатї ба 

шумор рафта, дар замони муосир барои аксари кишварҳо аз нигоњи 

муаррифии дастоварду хусусиятњои фарњангї љолиб аст. Тавассути сайёњии 

этникї одамон имконият пайдо менамоянд, ки ба тарзи хољагидорї, 

манзили анъанавї, либоси миллии сокинони маҳаллї шинос шуда, 

инчунин дар идњои анъанавї иштирок намуда, маззаи таомњои миллиро 

чашанд ва ба сифати туњфа аз ашёњои ҳунарҳои анъанавии мардум 

харидорї намоянд. Баъди бозгашт аз сафар, сайёҳон ба хешон ва шиносҳо 

савѓотињои овардаашонро нишон медињанд, аз таассуроти худ дар бораи 

вижагињои фарњанги ќавмњои минтаќаи дидаашон ва ѓайра суњбат 

менамоянд2. 

Сайёњии этникї - соњаи байнифаннии дониши илмї буда, дар доираи 

илмњои география, педагогика, этнография, фарњанги этникї, 

этнопсихология ба вуљуд омада, маданият ва педагогикаи анъанавии 

умумиятњои этникиро меомўзад ва мақсади он ошкор намудани 

ќонуниятњои умумии ташаккул ва рушди имкониятҳои истифодаи онҳо 

(илмњо) дар низоми имрўзаи таълиму тарбия мебошад. Лозим ба зикр аст, 

 
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

[Манбаи электронӣ] URL: http://www.president.tj/node/16771. ( санаи мурољиат 05.10.2020).  
2 Сундуев, Ч.Б. Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма [Текст] / Ч.Б. 
Сундуев, Л.В. Хышиктуева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – №4. 

http://www.president.tj/node/16771.
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ки таљрибаи таърихии даврањои ќаблиро бояд омўхт, то ки имрўз, беш аз 

пеш, он дар њаёт мавриди истифода ќарор гирад.  

Сайёҳии этникї љавононро бо гуфтору ривоятњо ва сурудњо шинос 

менамояд, ки онњо моњияти шохисҳои идеологии замони худро дар бораи 

ҳимояи њамќавми худ, сарзамини авлодї, озодї, ҳатто тавассути ќурбонии 

њастии њаёти худ, эҳтироми аљдодони гузашта, сазовори онњо будан ва 

ѓайра инъикос менамуданд. Эњсоси робита бо гузаштагони шоистаю 

ќањрамони худ, дарки он, ки онњо њамќавмҳои шумоянд, эътиќод ба он, ки 

барои марзу бум ва њамќабилањои худ љони худро нисор менамояд - унсури 

људонопазири љањонбинї ва худшиносии ќавмї мегардад. Њоло тамоюли 

хислати этникї касб намудани тарбия ба вуљуд омада истодааст, ки он ба 

ташаккули худшиносї ва худогоњии кўдакону љавонон мусоидат менамояд. 

Тарбия бо унсурҳои мазмунан қавмї бой мегардад. Дар баробари ин, ба 

маќсад мувофиќ чунин сифатњои ахлоќии шахс, монанди омода будан ба 

дифои сарзамин ва халќи худ, садоќат ба ќабила, далерию мардонагї, сабр 

ташаккул меёбад1.  

Анъана, урфу одат ва љашнҳои гуногуни этникї инъикоси арзишњои 

умумибашарї ва таљрибаи таърихии халќњо мебошанд. Омўзиши арзишҳои 

анъанавї, ошної бо фарҳанги ќавми худ ба њар фард дар пайдо намудани 

пайроњаи њаётиаш кумак менамояд.  

Дар Тољикистон тавассути эҳёи суннатҳои нек, урфу одат, расму оин 

кўшиш мекунанд, ки дар наврасон ва љавонон усулҳои  маънавиро 

ташаккул дода, онњоро ба дарки арзишњои умумибашарї, чун сулњ, дўстї, 

табиат, зебої ва ѓайра равона созанд.  

Тољикистон дорои захирањои бењамтои табиї ва фарњанги хоси 

ањолии муќимї буда, барои инкишофи сайёњї дар бозорњои минтаќавї ва 

байналмилалї иќтидорњои бузурги амалинагардида дорад. Иқтидорњои 

сайёњии фароғатї ва мероси таърихиву фарҳангї имкон медиҳанд, ки 

 
1 Малова, Н.А. Этнический туризм: проблема, тенденции, перспективы [Текст] / Н.А. Малова // Туризм и 
культурное наследие: межвуз. сб. науч. – Саратов, 2002. вып. 1. 
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љумҳурии мутаносибан ба бозори байналмилалии сайёҳї воридгардида, ба 

рушди бесобиќаи сайёњї дар кишвар даст ёбад.  

Захираҳои сайёњї дар Тољикистон барои сайёњии қавмї бой ва дорои 

вижагињои ба худ хос мебошад. Ин ёдгориҳои меъморї, нигорањои 

осорхона, маводи бойгонї, манзарањои нотакрори табиат ва ѓайра 

мебошанд. Дар маљмуъ, ҳамаи ин боиси ба вуљуд омадани шароити мусоид 

барои истироҳат ва шиносої бо таърих ва фарњанги мардум аст. 

Рушди дилхоњ самти сайёњї, махсусан сайёњии этникї, барои 

Тољикистон бо як ќатор далелњо асоснок карда мешавад. Аз љумла, эълон 

гардидани сиёсати дарњои кушода ба дастгирии њамаљониба ва инкишофи 

робитањои иљтимої-фарњангї, афзудани талабот ба объектњое, ки ба ќавм, 

фарњанг, маишат ва анъанањо робита доранд, мављудияти ќавмњои гуногун, 

њавасмандгардонии инкишофи мењмонхонадорї, муассисањои хўроки 

умумї ва арзишњои моддї-маънавии соњаи хизматрасонї. Дар сурати 

муносибати дуруст ба рушд ва такмили сайёҳии этникї, њамчун як намуди 

махсуси сайёњї, мусоидат менамояд. Тољикистон имконияти натанҳо ба 

даст овардани даромад, балки таҳкими муносибатњои байнињукуматї ва 

њамсоягии нек, вусъати робитаҳои дўстї, таҳкими сулҳ ва ҳамдигарфаҳмї 

миёни кишварҳоро дорад. 

Вақтҳои охир чунин ба мушоҳида мерасад, ки ба таври назаррас 

шавќу раѓбати сайёњони хориљї ба љойњои ҷолиби тамошои Љумњурии 

Тољикистон меафзояд. Ин зуњурот, пеш аз њама, ба табиати нотакрори 

кишвар, иќтидорњои бузург дар ташкили хатсайрњои љолиби диќќат ва 

ѓайрањо робита дорад. Љолибияти сайёњии Тољикистон, ќабл аз њама, ба 

мављудияти минтаќањои нодири табиї, мамнуъгоњњо ва љойњои ҷолиби 

тамошои таърихию фарњангии сатњи љањонї иртибот мегирад. 

Минтаќањое, ки дар соњаи сайёњии фарњангї-маърифатї дурнамои 

нисбатан калон доранд, ин ноњияњои Шањритус, Муъминобод, шањрњои 

Панљакент, Хуљанд, Њисор ва ѓайра ба шумор мераванд, ки дар масири 

Шоњроњи бузурги абрешим ќарор доранд.  
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Тољикистон дорои бартариҳои раќобатпазир аст, ки он дар фарњанги 

хос, табиати бою гуногуншакл ва рушди соњибкорї зоњир гардида, имкон 

медиҳад сайёњии фарҳангї-маърифатї, экологї, этникї ва соњибкорӣ рушд 

намояд ва бо намудњои фаъоли истироњат чун сайёњии варзишї машѓул 

шавад.  

Маќсади асосии рушди сайёњї дар кишвар ташаккули комплекси 

сайёњии муфид ва раќобатпазири муосир аст, ки дар асоси он шароит 

барои инкишофи бахшҳои иќтисодї, воридшавї ба системаи бозори 

сайёњии љањонї ва рушди минбаъдаи њамкории байналмилалї дар соњаи 

сайёњї мебошад1. 

Бо дарназардошти он, ки Тољикистон дорои иќтидори беназири 

табиї аст, љумњурӣ имконият дорад ба инкишофи чунин намудњои сайёњї, 

ба монанди фарњангї-маърифатї, экологї, соњибкорї, солимгардонї ва 

ѓайрањо мусоидат намояд. Чи тавре ки коршиносони байналмилалии соҳаи 

сайёњї зикр менамоянд, ҳолати рушди соњаи сайёњї дар Тољикистон солҳои 

охир хислати пешрав ва ботадриљро касб намудааст. Аллакай дар солҳои 

наздик кишвари мо дорои имконияти иқтисодиёти пешрафта, саёњат ва 

сайёњї хоњад гашт. Дар хориљ Тољикистонро њамун мамлакати нисбатан 

устувори дорои имкониятњои беназири сайёњї мењисобанд. Гузашта аз ин, 

коршиносони хориљї бар он аќидаанд, ки ба ин раванд хислатњои мусбат 

тољикон дар бозори сайёњии љањонї, чун мењмоннавозї, хайрхоњї, 

одамдўстї, табиати нотакрори кишвар, таърихи бой ва гуногунии 

маданият, инчунин, инфрасохторњои сайёњї мусоидат менамояд2. 

Њамин тавр, аз натиљањои зимни таҳќиќот ба даст овардашуда 

мебинем, ки масъалаи таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои гуногун дар 

њудуди як воњиди сиёсї дар давраи имрўзаи инкишофи давлатњои миллї бо 

такя аз анъанањои фарњангї ба масъалаи хеле муњим ва њаётї табдил 

ёфтааст. Дар љустуљӯи роњи њалли самараноки амалии ин масъала, њамеша 

 
1 Сайёҳӣ [Манбаи электронӣ]. –URL: http://www.president.tj/taxonomy/term/5/263/ (санаи муроҷиат: 
15.06.2019). 
2 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз моњи апрели соли 2009 «Дар бораи консепсияи рушди 
туризм барои солњои 2009-2019». 

http://www.president.tj/taxonomy/term/5/263/
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зарурати коркарди илмию назариявии он муњим аст. Бинобар ин, имрўз 

мактабњои зиёди илми љомеашиносї ба ин масъала рў меоранд ва 

андешањои худро баён медоранд. Албатта, дар байни ин пажӯњишњо 

манбаъњое њаст, ки хусусияти сирф назариявї доранд ва бархи дигар ба 

вижагињои зуњури ин масъала вобаста ба ягон љомеаи мушаххас диќќат 

намудаанд. Илми иљтимоии кишвари мо низ пас аз даврони касби 

истиќлолият вобаста ба вазъияти нави ба амаломадаи њаёти љамъиятї 

пайваста ба пажӯњиши ин масъала рўй меорад.  

Дастовардњои ин самти пажӯњиши илми љомеашиносии ватанї, 

бахусус фалсафаи иљтимої, аз нигоњи арзишмандии илмию амалї 

мартабаи гуногун доранд, вале дар маљмуъ, онњо барои дарки вазъияти 

њаёти љамъиятии кишварамон дар ин самт кумак менамоянд. Ин худ 

табиист, зеро: «Чуноне ки маълум аст, яке аз вазифањои муњимми фалсафа 

ин эљоди принсипњои умумии маърифати њамагуна воќеияти мавриди 

омӯзиш аст. Дар зинањои ташаккули хеш фалсафа чунин принсипњоро хеле 

зиёд эљод ва дар ихтиёри инсон гузоштааст, ки ин дар нисбат ба  

маърифати инсон аз љомеа низ љой дорад. Вобаста ба маърифати мањз 

падидањои иљтимої, фалсафа шарту усулњои умумиро нисбатан дертар 

тавонист пешнињод намояд, ки ин марбут ба ташаккули равиши бунёдии 

улуми иљтимої, аз љумла фалсафаи иљтимої, ба воќеияти њаёти љамъиятї 

аст. Ќобили ёдоварист, ки зуњури тасаввуроту андешаронињои 

гуногунљанбаи муќаррарию назариявї вобаста ба масъалаи њаёти 

иљтимоиро метавон дар шаклњои гуногуни тааммулоти фикрии пайравони 

тамаддунњои башарї дучор омад. Дар ин радиф устураву таълимотњои 

динї, назарияњои фалсафию љомеашинохтї ва ѓайра мавќеи муњимро 

ишѓол менамоянд. Зимни андешаронињои устуравию динї моњияти 

масъалаи мазкур аз он иборат дониста мешуд, ки чи тавр ба инсоният аз 

намунаи олитарини тартибу суботи дар олами фароуттабиї мављудбуда 

имконияти нусха бардоштан барои олами њаётии ба чунин сифатњо 

эњтиёљмандаш фароњам меояд. Яъне, дар ин маврид низоми тартибу суботи 

олами фароуттабиї нусхаи шоёни таќлиду пайравї барои олами заминие, 
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ки дар он њаёти њамарўзаи инсон љараён дорад, арзёбї карда мешуд. 

Сарчашмаи комили назму суботи олами фароуттабиї марбут ба азму 

иродаи офаридгор дониста мешавад ва бинобар њамин њам, љомеаи инсонї 

дар сурати пайравї аз ин назму субот метавонад худро аз хатари 

нобасомонию парокандагї эмин нигоњ дорад. Вале кўшишњо дар ин самт 

пайваста мувољењ ба мушкилот буданд ва тадриљан эътирофи фарќияти 

назму суботи олами фароуттабиию иљтимої ба миён омад»1. 

Мо дар раванди таҳќиќоти анљомдода кўшиш намудем, ки бештар 

таваљљуњро танњо ба тањлили намунањои фарњангии ба гурӯҳҳои субэтникӣ 

(ақаллияти қавмӣ) мансуббуда мањдуд нагардонем. Зеро зимни 

масъалагузории афзалиятдињї ба намунањои фарњангии хоси субэтникӣ 

(ақаллияти қавмӣ) хоњу нохоњ зарурат пеш меояд, ки мо бештар ба 

вижагињои фарќкунандаи онњо диќќат дињем ва имкон дорад дар чунин 

њолат њалќаи ба њамдигар пайвасткунандаи онњоро аз мадди назар гум 

намоем. Баръакси ин, тањлили иљтимоии њаёти субэтникӣ (ақаллияти 

қавмӣ) имконият фароњам меорад, ки занљираи ба њам пайвасткунандаи 

онњоро пайдо намуда, онњоро њамчун заминањои созгор барои таъмини 

вањдати иљтимоии љомеа инкишоф дињем. Вале ин њељ гоњ маънои онро 

надорад, ки зимни баррасии њаёти иљтимоии субэтникӣ (ақаллияти қавмӣ) 

аз таъсироту љойгоњи фарњангї чашм пўшем. Бо вуљуди ин, бо маќсади ба 

даст овардани њадафи тањќиќотии ќаблан зикршуда мо дир ин рисола 

кўшидем то њадди имкон мартабаи ин таъсиротро муболиѓа насозем ва 

ташаккули падидањои фарњангиро тањти таъсири дигаргунињои љамъиятї 

низ нишон дињем. Интихоби чунин роњи миёнгароёна аз назари мо барои 

љустуљӯи роњњои дарёфти таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои гуногун 

дар њудуди як воњиди сиёсї дар давраи имрўзаи инкишофи давлатњои 

миллї муфид ба назар мерасад. Мањз аз њамин љињат, файласуфи муосири 

амрикої Сайло Бенњабиб дар асари муътабари худ чунин мефармояд, ки: 

«фарњангњо сиёсатзадаанд. Акнун фарњанг дар њама љо ба муродифи њувият 

табдил шудааст. Фарњанг, яъне чи? Ва чї арзише он барои сиёсат дорад ва 
 

1 Идиев, Х.У. Фалсафаи иљтимої [Текст] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Дониш, 2013. – С. 245. 
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ё бояд дошта бошад? Ман дидгоњи сохтгаройии иљтимої ва дарки 

ривоятии (нарратив)-и фарњангро ин љо баён месозам. Сохтгаройии 

иљтимої маънии онро дорад, ки фарњангњои гурӯњњои мардум дода 

нашудааст, балки бо гузашти замон аз тариќи одобу русуми фарњангњо 

пайваста дар њоли шаклгирї ва таѓйир аст. Фарњангњо дар шакли 

якпорчаю бо сарњадҳои муайяншуда нестанд: онњо шабакањои зуњури 

маъної њастанд, ки дубораю себора аз тариќи калимањо ва аъмоли љомеаи 

аз онњо пайравикунанда аз нав вориди таърих мешаванд. Фарњангњо аз рўи 

ривоятњо шакл мегиранд. Агарчї барои фарњанг объектњои моддї ва 

рамзњои динї, иншооту ёдгорињо ва њуљљатњо низ муњиманд; ин объектњо, 

ёдгорињо ва њуљљатњо бояд муайян гарданду њадафи онњо, ањамият ва 

маънояшон тибќи ривоятсозињо (нарратив) равшан гардад. Дар фарњанг 

ќиссањои ягонаю њукмрон вуљуд надорад, онњо фаќат дар зењни 

мафкурасозон мављуданд»1. 

Ба чунин ќазовати дар боло овардашуда метавон њар гуна муносибат 

намуд, вале инкори далелњои овардаи муаллиф хеле мушкил аст. Яъне, 

њарчанд фарњангњо ба њамдигар њамкорию таъсиргузорї мекунанд, аммо 

чунин мавќеъгирии онњо зимни муќобили якдигар ќарор гирифтанашон ба 

амал мепайвандад. Ќобили зикр аст, ки дар бештари тањќиќоти фалсафии 

солњои охир анљомёфта воќеан њам муродифи њувият мавриди истифода 

ќарор мегирад. Зеро гурўњњои иљтимої аслан атрофи аломатњои хосу ба 

фарњанг тааллуќдошта муттањид мешаванд ва њамчунин дар асоси њамин 

гуна аломатњо аз њамдигар фарќияташонро ба намоиш мегузоранд. Вале 

дар навбати худ, ба дараљаи мутлаќ баровардани маќоми фарќкунандаи 

фарњангї дар ташаккули њувияти ќавмї на њамеша шоистаи ќабул аст. 

Чунин равиши сањлангорона метавонад фазои њамкорию њамзистии 

муътадили иљтимоию сиёсии гурўњњои ќавмиро дар баъзе њолатњо мањдуд 

созад ва марзњои сунъиро эљод намояд.  

 
1 Бенхабиб, С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру [Текст] / С. Бенхабиб. – 
М.: Логос, 2003. – С.22.  
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Баръакси њолати зикршуда, агар ташаккулёбии њувияти гурўњњои 

этникӣ (ќавмї) хусусияти номуназзам ба худ касб карда бошад, он гоњ 

шиддати зуњури муносибатњои иљтимої боло меравад. Кўшиши дастрасї 

ба захирањои љомеа дар чунин њолат хусусияти оштинопазирро касб 

намуда, эътирозу муќобилиятњо љанбаи ошкору низоъбарангез пайдо 

мекунанд.  

Пањлуи дигари идоранашавандаи тамоюли ба њоли худ гузоштани 

ташаккулёбии номуназзами њувияти гурўњњои этникї (қавмӣ) марбут ба 

афзоиши сатњи нобаробарињои иљтимої аст. Ин тамоюл аз њама бештар ба 

кишварњои рўбаинкишоф ва дар њоли рушд қарордошта таъсиргузор аст. 

Љумњурии Тољикистон ба ќатори чунин кишварњо дохил мешавад, бинобар 

ин мо дар ин љо таваљљуњи бештарро ба тањќиќи ин масъала зарур 

мењисобем. Ҳамин тариқ, оқибатҳои ҷаҳонишавӣ барои умумиятҳои 

алоҳидаи миллӣ хеле мухолифанд. Бояд эътироф кард, ки ҷаҳонишавӣ 

тавассути татбиқи озоди захираҳои молиявӣ, технологияҳо ва ғайра барои 

рушд ва шукуфоии кишварҳои алоҳида имкониятҳои нави қаблан 

фавқулоддаро фароҳам меорад. Оқибатҳои татбиқи захираҳои молиявӣ 

метавонанд  афзоиши даромади табақаҳои гуногуни аҳолӣ, ба вуҷуд 

омадани имкониятҳои васеъ барои амалӣ намудани фаъолияти эҷодӣ ва 

ғайра бошад.  Дар баробари ин, либерализатсия ва универсализатсия 

чолишҳо ва таҳдидҳои нави ниҳоят хатарнокро ба вуҷуд меорад. 

Ҷаҳонишавӣ сарҳадҳои байни давлатҳоро шаффоф гардонида, ба 

ҳамгироии табиии ҷомеаҳои гуногуни этникӣ мусоидат намуда, зарурати 

муайян кардани ҳувияти тамаддунии онҳоро зиёд мекунад. Ин равандҳо 

«ҳамроҳ бо  ҷаҳонишавӣ мушкилоти ҳувият, миллӣ ва фардӣ ва ҳамзамон 

дар таносуб бо мушкилоти бисёрфарҳангӣ якфарҳангӣ ба вуҷуд меояд»1. 

Рушди  ҳамбастагиҳо байни давлатҳо ва халқҳо боиси афзоиши 

 
1 Тишунина, Н.В. Проблемы самоопределения современной культуры: глобальное, регионально 

национальное в современных социокультурных процессах [Текст] / Н.В. Тишунина.- М.: Янус, 2004. - 256 
с. 
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худшиносии тамаддунӣ, равшантар дарк намудани фарқиятҳои байни 

тамаддунҳо мегардад. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ худ ба худ падидаҳои мусбат ва манфӣ 

нестанд. Ин низоми равандҳои объективӣ мебошад, ки ба хоҳиши одамони 

алоҳида ва умуман аҳолӣ вобаста нестанд. Равандҳои ҷаҳонишавӣ, 

демократиконӣ, озодфикрӣ ва стандарткунониро ба манфиати давлати 

алоҳида истифода бурдан мумкин аст, агар дар айни замон робитаи 

таърихии байни наслҳо нигоҳ дошта шавад. Умумиятҳои алоҳидаи 

иҷтимоӣ, ки аз маҳсулоти иқтисоди ҷаҳонӣ истифода мебаранд, набояд 

ҳувияти фарҳангӣ, динӣ, этникӣ ва забонии худро фаромӯш кунанд. 

Мувозинати байни равандҳои ҷаҳонишавӣ ва ҳувияти тамаддуниро нигоҳ 

дошта, умумиятҳои алоҳидаи этникӣ метавонанд анъанаҳои худро, ки пай 

дар пайи таърихиро таъмин ва ҳифз намоянд.  

Бо шарофати анъана ташаккули сифатҳои шахсии намояндагони 

алоҳидаи ин ё он умумияти иҷтимоӣ сурат мегирад. Анъанаҳо механизми 

бевоситаи иҷтимоишавии фардҳо, ба низоми муносибатҳои ҷамъияӣ дохил 

шудани онҳо ва азхуд намудани таҷрибаи наслҳои пештара мебошад. 

«Моҳияти анъана интиқол ва такрористеҳсоли мероси таърихии ҷамъиятии 

ҷамъшуда мебошад, ки аз насл ба насл бо мақсади таъмини муттасилӣ ва 

идомаи ҳаёти ҷамъиятӣ интиқол дода мешавад»1. Фард танҳо дар раванди 

иҷтимоишавӣ субъекти фаъоли такрористеҳсоли иҷтимоӣ мегардад, ки 

қодир аст бо дигар аъзоёни ҷомеа дар ҳамбастагӣ қарор дошта бошад. 

Њамин тавр, равандњои иљтимоии муосир гувоњї медињанд, ки 

таѓйирёбии тамоюлњои арзишї, ки дар умумиятњои алоњидаи миллї дар 

раванди љањонишавї ба вуќуъ мепайвандад, маънои пурра аз байн рафтани 

анъанањои муќарраргардидаро надорад, танњо ќисман таѓйироти 

зинанизоми муносибатњои арзишї мушоњида мешавад. Анъанањо дар 

таърихи башарият рушди љомеаро муайян намуда, хосияти зарурии суботи 

 
1 Стовба, А.В. Традиции и инновации как важнейшие составляющие общественной жизни» [Текст] / А.В. 
Стовба // В кн.: Наука в школе и вузе: Материалы республиканской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов. – Бирск, 2011. 
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иљтимої ва устуворї мебошанд. Ба шарофати мавҷудияти анъанаҳо инсон 

таҷрибаи иҷтимоии наслҳоро азхуд мекунад ва низоми арзишҳои анъанавӣ 

ба ҳамдигарфаҳмии одамони дорои мақоми гуногуни иҷтимоидошта 

мусоидат намуда, томият ва ягонагии ҷомеаро ҳамчун як низом инъикос 

менамояд. «Барои анъанаи замони ҳозираи барои пойдор гардондани худ 

лозим омад, ки ҳатман бо навоварӣ амал намуда, бо низоми модернизм 

созиш намояд»1 Мавҷудияти ҳамзамонии шаклҳои анъанавӣ ва муосири 

муносибатҳои иҷтимоӣ як раванди қонунӣ мебошад, зеро анъанаҳо ва 

навоварӣ ҳамчун ҷанбаҳои иловагии рушди ҷомеа ба шумор мераванд. 

Анъанаҳо гузаштаро бо ҳозира мепайванданд, ки бо шарофати он 

низомҳои ҷамъиятӣ самарабахш фаъолият намуда, такрористеҳсол карда 

метавонанд. Анъана аз маҷмуи ақидаҳо ва арзишҳое ташаккул меёбад, ки 

муддати тӯлонӣ вуҷуд доранд, инчунин вазифаи устуворкунандаро иҷро 

мекунанд. Анъана унсури зарурии низоми иҷтимоӣ, яке аз шартҳои асосии 

дар он вуҷуд доштани робитаи устувори гузашта, имрӯза ва оянда 

мебошад. Бе анъана дигаргуниҳои ботадриҷ афзояндаи низомҳои 

мураккаби иҷтимоӣ имконнопазиранд. 

Таъсири  харобиовари ҷаҳонишавиро барои ҳувияти миллӣ метавон 

ба ҳадди ақал расонид, агар мо кӯшиш намоем, ки арзишҳо ва дастурҳои 

«ҷаҳонӣ»-ро иқтибос нанамоем, балки таҷрибаи ҷамъшударо ҳам дар 

раванди ҷаҳонишавӣ ва ҳам дар раванди рушди таърихӣ муттаҳид кунем. 

Зарур аст, ки мувозинати байни равандҳои ҷаҳонишавӣ ва ҳифзи 

анъанаҳои миллӣ, ки дар дигаргунсозии муайяни низоми арзишҳо ва 

дастурҳо ифода меёбанд, нигоҳ дошта шаванд. 

Ба даст овардани истиќлоли сиёсии Љумњурии Тољикистон ба 

даврони вусъати равандњои љањонишавї рост омад ва ин зарурати њарчи 

бештар таваљљуњ зоњир намудан ба дарёфти роњњои њалли масъалањои 

мубрами њаёти иљтимоии мамлакатамонро ба миён гузошт. Дар раванди 

љањонишавии муносибатњои иљтимоиву иќтисодии кишвару миллатњои 
 

1 Аверьянов, В.В. Традиция и динамический консерватизм [Текст] / В.В. Аверьянов. – М.: Центральный 
издательский дом, 2012. – 696 с. 
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гуногун, ки баъзан арзишњо ва унсурњои миллии мардумони алоњидаро ба 

нестї мекашад, мо бо љалби тамоми нињодњои љомеа, аз он љумла оила, 

мањалла, љомеаи шањрвандї ва ташкилоту маќомотњои давлатї тавонистем 

аз бисёр љињат наслеро тарбияву ба камол расонем, ки аз љињати донишу 

заковат, худшиносиву ватандўстї ва зиракиву њушёрї ба талаботи замони 

муосир мувофиќ бошад. Дар ин замина, пеш аз њама, ташаккули 

љањонбинии муосир, ки бар асоси суннату анъаноти гузаштаи мардуми мо 

бо дастовардњои навини илмиву фаннии имрўза ва нигоњи нав ба арзишњои 

милливу давлатии мо зарур аст, дар мадди аввал гузошта шуд. Акнун 

љавонони моро зарур аст, ки дар раванди муборизањои ѓоявию идеологї, 

ки дар фазои иттилоотї љараён мегиранд, минбаъд њам зиракии сиёсиро аз 

даст надода, фирефтаи бозињои геополитикї ва хољагони пасипардагии 

кишварњои бегона нашаванд. Аз ин рў, тарбияи насли љавони худогоњу 

ватанпараст ва миллатдўст, ки љавобгўи ниёзмандињои ин замон аст, аз 

њарваќта зиёдтар барои мо зарур аст ва ин тўли 30 соли истиќлолият барои 

кишвари мо ба сифати омили муњимми дарёфти роњи њалли бисёр 

масъалањои рўзмарраю бунёдии њаёти иљтимої хизмат намудааст.  

Дар њаёти иљтимоии кишварамон дар муддати 30 сол рушди омили 

инсонї барои пойдории давлати миллиамон дар мадди аввал ќарор ёфта 

буд ва ба ин хотир, дар мавриди паст кардани сатњи камбизоатї, ташкили 

љойњои нави корї, танзими муњољирати мењнатї, идомаи равандњои марбут 

ба даромад ва харољоти ањолї, пардохти нафаќаю кумакпулињо, сохтмони 

ишшоотњои иљтимої, таъмини њифзи саломатии ањолї, рушди илму 

маориф ва фарњанг, бењтар кардани њифзи муњити зист ва ѓайра чандин 

барномањои давлатӣ ќабул ва дар амал татбиќ гардид. Татбиќи њадафњои 

дар ин барномањои тарњрезишуда нишон доданд, ки роњбарияти мамлакат 

тибќи муќаррароти Конститутсия, ки Љумњурии Тољикистонро њамчун 

давлати иљтимої арзёбї мекунад, воќеан њам дар амал њалли масъалањои 

соњаи иљтимоии њаёти љомеаро ба сифати самти афзалиятноки сиёсати 

давлат эътироф ва мавриди амал ќарор додаст.  
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Бо итминон метавон гуфт, ки Тоҷикистон дар марњалаи имрўзаи 

инкишоф воќеан њам ба як ќатор дастовардњо дар њалли масъалањои 

марбут ба њаёти соњаи иљтимої ба даст овардааст ва ин дар навбати худ 

зарурати минбаъд таќвият бахшидани асосњои иљтимоии онро пеш 

мегузорад. Дар чунин вазъ бояд мавқеи кишвар дар соҳаи сиёсати дохилӣ, 

тақсими љаҳонии мењнат, илми љањонї, фарҳанг ва технология, фароҳам 

овардани шароит барои рушд ва татбиқи имкониятњои шахсӣ, кафолати 

ҳуқуқ ва манфиатҳои инсон, баланд бардоштани сифат ва сатҳи зиндагии 

аҳолӣ, таъмини самарабахшии идоракунии давлатӣ ва сатҳи зарурии 

қобилияти истењсолии кишвар њамеша дар мадди назар бошад. Њалли ин 

масъалањо яке аз омилњои муњимми таъмини суботи иљтимої дар кишвар 

ба шумор меравад.  

Он дастовардњое, ки роњбарияти сиёсии давлат ва ҳукумати мамлакат 

аз оѓози даврони истиќлолият то кунун дар роњи бунёди давлати иљтимої 

ноил шудааст, заминаи воќеиро барои ташаккули сиёсати созандаи 

иљтимоӣ, ки инсонро дар маркази диќќат ќарор медињад, фароњам оварда 

тавонист. Ин заминањо айни замон ба таври возењу равшан дар бисёр аз 

нишондињандањои иќтисодї, меъёрњои сиёсию њуќуќї ва шароитњои 

иљтимоии барои њар як фарди љомеа мушаххас ифодаи худро ёфтааст. Ин 

андешаро метавон бо зикри баъзе аз ин нишондодњо асоснок намуд ва 

заминањои сиёсати минбаъдаи давлатро дар ин самт ироа кард.  

Аз оѓози даврони истиќлол то имрўз татбиќи сиёсати стратегии паст 

кардани сатњи камбизоатї ва муњайё сохтани шароити арзандаи зиндагї 

њамеша дар мадди назари роњбарияти сиёсии давлат ва ҳукумати мамлакат 

ќарор доштанд. Пешрафтњои муайяни дар ин самт ба даст овардашуда 

моҳияти иљтимої доштани давлатамонро тањким бахшида, имконият 

доданд, ки аз 83,5 фоизи дар вазъи камбизоатї ќарор доштаи ањолии 

мамлакат соли 2006 он ба 64 фоиз ва соли 2015 ба 30 фоиз паст карда 

шудааст. Мутобиќи Барномаи рушди кишварамон сатњи камбизоатї то 

соли 2030 бояд аз 20 фоиз камтар шавад. Дар Стратегияи миллии рушди 

Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 давоми 15 соли оянда 
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љињати муњайё намудани зиндагии шоистаи мардум татбиќи якчанд 

вазифаи муҳим пешбинї гардидааст, аз љумла рушди неруи инсонї, 

раќобатпазирии бахши иќтисод бо сатњу сифати баланд, сањми саноат дар 

рушди маљмуи мањсулоти дохилї, аз кишвари аграрї ба индустриалї-

аграрї табдил додани кишвар, се баробар (аз 17 то 45 миллиард кв. соат) 

боло бурдани иќтидори энергетикии љумњурї дар назар дошта шудааст. 

Њамчунин масъалаи боло бурдани сатҳи маълумотнокии ањолї ва 

дарозумрии ањолї, кам кардани шумораи фавти модару кӯдак, бењтар 

кардани шароити зиндагї, таъсиси љойњои корї ва бо кор таъмин кардани 

аҳолӣ, устувор нигоњ доштани нишондињандањои рушди микро ва 

макроиќтисодии кишвар, аз омилњои дигари татбиќи Стратегияи миллии 

рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ба шумор 

мераванд. Бояд таъкид кард, ки барои расидан ба нишондодҳои ин 

стратегия дар назди давлату ҳукумати кишвар ва нињодњои он вазифањои 

муњим меистад. Дар амал татбиќ кардани чор самти стратегии мамлакат- 

баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, расидан ба истиќлолияти 

энергетикї, таъмини амнияти озуќаворї ва саноатикунонии кишвар аз 

вазифањои аввалиндараља дар ин самт аст. 

Ба даст овардани истиќлоли сиёсї ба мо имкон фароњам овард, ки ба 

рушди фарњанги миллї, њифзу эњёи мероси маънавии ниёгонамон мусоидат 

намоем ва дар њамин замина асолати фарњангии худро нигоњ дорем. Бозгўи 

равшани самараи ин тадбирњо дастовардњои ифтихорӣ ҳастанд, ки мо дар 

соњањои гуногуни њаёти фарњангии мамлакат ба даст овардем. Кушода 

шудани чандин каналњои нави телевизионию радио, бо техникањои раќамї 

таљњизонидани онњо, бунёди бинои нави Китобхонаи миллї, баргузории 

чандин симпозиумњои байналмилалї бахшида ба ифтихори чењрањои 

фарњангии миллатамон аз рўйдодњои муњимми њаёти фарњангии 

кишварамон ба шумор мераванд. 

Њамин тавр, дастовардњои зикршуда дар баробари таъмини зиндагии 

осоиштаи мардум инчунин барои таќвияти њисси ифтихори шањрвандон аз 

давлати соҳибистиқлоли Тољикистон мусоидат намуд. Дар ин амр 
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шањрвандї таркиби мураккаби ватанпарастї аст, ки аз алоќамандии 

ахлоќї, фарњангӣ ва њуќуќии шахс бармеояд.  

Њамин тариќ, аввалан, анъанањо падидањои мураккаби њаёти 

маънавии љомеа буда, дар баробари устувору камтаѓйирёбанда буданашон, 

инчунин вобаста ба шароитњои муайяни таърихї ќудрати иљрои вазифањои 

ба руњи њамон замон муносибро доранд. Аз ин љињат, низомњои иљтимої 

барои таъмини суботи худ аз чунин ќудрати анъанањо васеъ истифода 

мебаранд. Барои ба чунин њадаф ноил гардидан дар доираи њадафу 

тамоюлоти низоми мушаххаси иљтимої шарњу тавзењи мундариљаи 

анъанањои људогона ба амал меояд. 

Сониян, дар фарњанги маънавии ќавму миллатњои гуногун анъанањое 

вуҷуд доранд, ки хусусияти муносибатњои онњоро бо дигар мардумон 

инъикос менамоянд. Муњтавои ин анъанањо дар баробари љанбаи мусбат, 

инчунин љанбањои манфиро низ аз хислату рафтори дигарон дар бар 

мегиранд, ки аксар маврид онњо ба сифати чароѓи рањнамои ташаккули 

муносибатњои байнињамдигарии ќавму миллатњо мешаванд. Вобаста ба ин 

анъанањо, њисси њамзистии мусолињатомези байниќавмї ташаккул меёбад. 

Ниҳоят, анъанањои миллии тољикон дар муњити иљтимоие ташаккул 

ёфтаанд, ки дар он миллату ќавмњои гуногун њамеша бо њам иртибот 

доштанд. Зимни чунин бархӯрду робитањо анъанањое ташаккул ёфтаанд, ки 

њамзистии байнињамдигарии онњоро аз бисёр љињат имконпазир 

гардониданд. Ин анъанањо имрўзњо низ роиљанд ва љомеа барои њифзу ба 

мерос гузоштанашон сайъу талош меварзад. Чунин ибтикор наслњои 

гуногунро ба якдигар мепайвандад ва боиси бањрабардории дигарон, аз 

љумла тавассути љањонгардї ( сайёњї), аз ин мероси гаронарзиш мегардад.  
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3.3. Тамоюлоти ба манфиатњои сиёсї омехтани њисси худогоњии 

ќавмї дар љањони муосир 

  Новобаста аз он ки бештари давлатњои муосир давраи шиддати 

ихтилофоти байниэтникиро пушти сар намудаанд, вале њамоно барои 

идоракунии муносиби ин равандњо зарурати љустуљӯи роњњои 

мутобиќсозии амалњои муштараки умумиятњои ќавмї боќї мемонад. Зеро 

дар ин самт баъзе мушкилот њанўз њам њалли пурраи худро наёфтанд ва 

зуњури онњо бо мурури рушди љомеањо ба шакли дигар мегузаранд. 

Аксаран онњо аз шаклњои маъмулии эњсосии худ ба тартиби оќилонаю 

бошууронаи истифодаи фишангњои иљтимоию њуќуќї такя намуданро 

афзалият медињанд. Дар чунин парадигмањо ифода ёфтани љустуљӯи роњњои 

мутобиќсозии амалњои муштараки умумиятњои ќавмї барои муътадил 

нигоњ доштани фазои муоширати байниќавмї дар шароити имрўза ба 

таври мусбат мусоидат менамояд.  

Њамин тавр, зарурати пайгирї аз парадигмаи фавќуззикр марбут ба 

он аст, ки њодисањои солњои охир дар љомеањои имрўза бавуќуъпайваста 

гувоњи онанд, ки омилњои ќавмї дар онњо хеле таъсиргузоранд. Дар 

љомеаи амрикої муборизањои њизбї бањри ба сари ќудрат омадан мунтазам 

маќсаднок ба њисси худогоњии ќавмњои сиёњпӯст нохун мезананд ва дар 

натиља як теъдоди аз онњо ба њаракат омада, аз пеши роњаш бо усули 

тамаддунбадбинии барои љомеаи муосир номуносиб, мероси сиёсию 

фарњангии барояшон аломатњои «ќавмгароёна»-ро рўфта мепартоянд. 

Њайкалшиканию ѓорати манобеи осорхонањои мамлакат бо бањонаи 

аломати ќавмситезона доштанашон як рафтори маъмулї гардид ва аз ин 

њодисањо неруњои сиёсї њар яке ба таври ба мафкураи худ хос барои 

манфиаташон моњирона аз паси парда истифода мебаранд.  

Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯзҳо тазоҳуроти азим бар зидди 

табъизи нажодӣ идома дорад. Сабабаш марги марди сиёҳпӯст- Ҷорҷ Флойд 

буд, ки як маъмури сафедпӯсти пулис мехост ӯро аз рўи шубњаи даст ба 

љиноят доштанаш дастгир кунад. Ҷорҷ Флойд баъди он ҷон дод, ки пулиси 
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шаҳри Миннеаполис ҳангоми боздошт тақрибан 9 дақиқа гардани ӯро бо 

зону ба рӯи замин зер кард. Ҷорҷ Флойд, ки барои истифодаи 20 долларии 

тақаллубӣ дастгир шуд, зери зонуи пулис батакрор мегуфт, ки нафас 

гирифта наметавонад. Раҳгузарон саҳнаи азоб кашидани Флойдро дар 

видео сабт карданд ва он босуръат дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва 

аввал дар маҳалли ҳодиса дар шаҳри Миннеаполис тазоҳурот барангехт. 

Зоҳиран сабти видео бисёре аз мардуми кишварро хашмгин кард, ки онҳо 

дар 140 шаҳр ба кӯчаҳо баромада эътироз карданд. Дар баъзе ҷойҳо 

тазоҳурот ба хушунату зӯроварӣ ва ғорати мағозаҳо кашид ва мақомот 

маҷбур шуданд, ки барои таъмини амният дар баъзе аз шаҳрҳо сарбозони 

Горди миллии Амрикоро сафарбар кунанд. 

Чунин таљаммўи ољилонаи мардуми сиёњпўст алайњи чунин амал 

сабабњои иљтимоии худро дорад, ки он аз моҳияти њувияти ќавмии онњо 

бармеояд1. Сиёҳпӯстони амрикоӣ даҳсолаҳо боз шикоят доранд, ки 

мақомоти интизомӣ бо намояндагони нажоди онҳо ноодилона муносибат 

мекунанд. Барои сиёҳпӯст будан, дини дигар доштану аз љумлаи 

ақаллиятњои миллї будан дастгир мекунанд. Сиёҳпӯстон 13 дар сади 

аҳолии Амрикоро ташкил мекунанд, вале то 60 дар сади зиндониёни 

кишвар аз ҳисоби онҳост. Гузашта аз ин, эҳтимоли кушта шудани сиёҳпӯст 

назар ба сафедпӯст аз дасти пулис дар Амрико зиёдтар аст. Ба навиштаи 

рўзномаи «Вашингтон пост»2, теъдоди сиёҳпӯстоне, ки ба дасти пулис 

кушта шудаанд, 26 дар садро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба нуфуси 

онҳо дар Амрико 2 баробар зиёд аст. Дар байни афроди бесилоҳе, ки 

маъмурони пулис дар Иёлоти Муттаҳида куштаанд, сеяки онҳоро 

сиёҳпӯстон ташкил медодаанд. 

Тибќи маълумоти расонаҳо Роналд Девис, пулиси собиқ ва мудири 

шӯъбаи ҳамкории пулис бо аҳолӣ дар Вазорати адлия дар Конгресси 

 
1 Хантингтон, С. Кто мы? –Вызовы американской национальной идентичности [Текст] / С. Хантингтон. – 
М.: ООО Издательство ACT, 2013.  
2 Жестокость полиции и расизм в Америке [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/08/09/what-weve-learned-about-police-shootings-years-after-
ferguson (дата обращения: 09.08.2019). 
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Амрико, гуфта буд, чунин теъдоди кушташудагон дар байни сиёҳпӯстон 

тасодуфӣ нест. Ӯ моҳи сентябр дар ҳузури вакилон гуфт: «Ман, бешак, аз 

худам мепурсам, оё чунин истифодаи аслиҳа, новобаста аз он ки қонунӣ ва 

ё ғайриқонунӣ буд, ба як бовари пинҳону роиҷ дар ҷомеаи мо, яъне тарс аз 

сиёҳпӯст, нажодпарастӣ ва ё омехтаи ҳарду иртибот дорад, ё не?»1. 

Борҳо маъмурони сафедпӯсти пулисро, ки дар қатл ва ё истифодаи 

беш аз ҳадди неру ба зидди сиёҳпӯстон даст доштаанд, бегуноҳ эълон 

карданд, ҳарчанд сабтњои видеої аз маҳалли ҳодиса воқеияти дигарро 

нишон медоданд. Ҳамин сабаб шуда, ки дар байни сиёҳпӯстон ин ақида 

роиҷ аст, ки дар низоми додгоҳии Амрико адолат нест. Ҷерри Надлер, 

вакили Ҳизби демократ дар Маҷлиси намояндагони Амрико, дар як ҷаласа 

доир ба фаъолияти пулис дар Конгресс гуфта: «Такрори чунин қатлҳо ва 

ҷазо нагирифтани омилон, паёме ба аҳолии африқоитабор аст, ки ҷони 

сиёҳпӯстон муҳим нест». Ӯ ҳамин гуна ҳаракати мардумиеро ном бурд, ки 

соли 2013 баъд аз қатли Трейвон Мартин, як навраси сиёҳпӯсти 17-сола, бо 

дасти як ихтиёрии мусаллаҳи сафедпӯст ва бегуноҳ эълон шудани ӯ ба 

вуҷуд омад. Трейвон Мартин мусаллаҳ набуд, вале Ҷорҷ Зиммермани 28-

сола ӯро бо ин гуфта, ки худро муҳофизат мекард, бо зарби тири туфанг 

кушт. Бегӯноҳ эълон кардани Зиммерман сабаб шуд, ҳаракати «Љони 

сиёњпустон муњим аст»2 ба вуҷуд биёяд ва он дар ташкили тазоҳурот ба 

зидди қатлҳо аз дасти пулис ва талаби ислоҳи муносибати онҳо нақши 

муҳим бозид.  

Агар ба гузаштаи начандон дури љомеаи амрикойї назар андозем, 

мебинем, ки солҳои 2014-2016 низ марги сиёҳпӯстони бесилоҳ ба дасти 

маъмурони пулис, чанд дафъа тазоҳурот ва аз ҷумла эътирозҳои олуда ба 

хушунатомезро барангехт. Ҷерри Надлер гуфт: «Ҳеҷ шубҳае нест, ки 

намояндагони аҳолии ғайрисафедпӯст, мақомоти интизомиро таҳдид ба 

 
1 Жестокость полиции и расизм в Америке [Электронный ресурс]. – URL:  

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/08/09/what-weve-learned-about-police-shootings-years-after-
ferguson (дата обращения: 09.08.2019).  
2 «Жизни чёрных важны» [Электронный ресурс]. – URL: https://blackvesmatter. com/about/ (дата 
обращения: 20. 06. 2020). 

https://blackvesmatter/
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озодии ҳамарӯзаи худ мешуморанд. Ин пиндор таърихи қадима дорад ва ба 

ошӯбҳои Лос Анҷелес дар соли 1992 ва исён дар Вотс дар соли 1965 

бармегардад»1. 

Исёну зуҳури зӯроварӣ ба сабаби табъизи нажодӣ дар Амрико дар 

солҳои 60-уми асри XX ва ба сабаби боздошти сиёҳпӯстон сурат 

гирифтааст. Ҳукумат ҳайатҳои махсус таъсис медод, ки мушкилотро 

омӯзанду роҳҳои ҳал пешниҳод кунанд. Соли 1965 дар ноҳияи Вотс дар 

Лос-Анҷелос як сиёҳпӯсти 21-соларо барои беэҳтиётӣ ҳангоми ронандагӣ 

дастгир карданд. Баъдан ҷанҷолу кашмакаш бархост, ки хашми ҷамъшудаи 

аҳолии сиёҳпӯсти ноҳияро аз беадолатӣ, рафтори дағалонаи пулис ва 

шароити бади зиндагӣ барангехт. Дар натиҷаи исёну бетартибӣ 34 нафар 

кушта шуда, иқтисоди шаҳр хисороти зиёд дид. 

Баъди ду сол бетартибиҳои оммавӣ дар ноҳияҳои аҳолиашон 

сиёҳпӯст Ню-Йорк, иёлоти Ню-Ҷерси, Детройт, Мичиган сар зад, чун дар 

ин ҷо маъмурони пулис, ки аксар сафедпӯст буданд, сиёҳпӯстонро дастгир 

карданд. Дар Нюарк сабаби исён латукӯб ва боздошти ронандаи сиёҳпӯст 

буд. Барои фурӯ нишондани ҳар се ошӯб, сарбозони Горди миллии 

Амрикоро сафарбар гардиданд. 

Комиссияи Кернер, ки барои таҳқиқи сабабҳои исён дар Детройт 

таъсис ёфт, ба хулоса расид, ки дар Амрико ҷомеа ду тақсим шудааст: 

«Ҷомеаи сиёҳпӯст ва ҷомеаи сафедпӯст ва дар байни онҳо баробарӣ вуҷуд 

надорад». Дар хулосаи гузориши комиссия омадааст: «Табъизи сиёҳпӯстон 

ва ҷудо нигаҳ доштани онҳо дар ноҳияҳои фақирнишин зуҳуроти наве дар 

кишвар нест, аммо ҳоло ба ояндаи ҳар як амрикоӣ хатар дорад»2. Исёни 

соли 1992 дар Лос-Анҷелос, яке аз исёнҳои шадид дар таърихи муосири 

Амрико буд. Агар як раҳгузар тасодуфан саҳнаи калтаккӯб шудани Родни 

Кинг-як сиёҳпӯст аз тарафи чаҳор пулиси сафедпӯстро ба навор 

 
1 «Жизни чёрных важны» [Электронный ресурс]. – URL: https://blackvesmatter. com/about/ (дата 
обращения: 20. 06. 2020г.). 
2 Referred to the Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security [Электронный ресурс]. –URL: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text (дата обращения: 12.03.2019 г.). 

https://blackvesmatter/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text
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намегирифт, шояд он исён намебуд. Родни Кингро баъди таъқиб бо мошин 

дастгир карда буданд. Маъмурони пулис намедонистанд, ки амалкардҳои 

онҳо сабт мешавад. Сабти видеої дар матбуоти саросарии Амрико 

моҷарои азимеро барангехт ва дигарбора баҳси «зулм»-и маъмурони пулис 

ба сиёҳпӯстонро ба миён кашид. Маъмурони пулисро, ки ба истифодаи беш 

аз ҳадди неру муттаҳам мекарданд, додгоҳ бегуноҳ донист. Мардуми 

сиёҳпӯсти Лос-Анҷелос аз ин ҳукм ба хашм омада, исён бардоштанд, дар 

натиҷа даҳҳо нафар дар ҷараёни он кушта шуданд. 

Агар ба тазоњуроти имрўза назар афканем, ба хубї мебинем, ки онњо 

аз љињати асосноккунии огоњии ќавмї аз тазоњуроти пешина фарќ 

мекунанд. Алекс Витале, профессори ҷомеашинос ва ҳамоҳангсози 

барномаи «Пулис ва адолати иҷтимоӣ» дар Донишгоҳи Бруклин чунин 

андеша дорад, ки зӯроварӣ ҳангоми бархӯрд бо маъмурони пулис дар 

муқоиса ба исёнҳои соли 2010 зиёд аст. Ба гуфтаи ӯ, сабабгори ин мақомот 

ҳастанд, ки ба ваъдаи худ барои беҳтар кардани кори пулис вафо 

накардаанд. Ба андеша ў, «дар низоми додгоҳии Амрико сахтгирӣ бо 

сиёҳпӯстон, ки барои қонуншиканиҳои хурд дастгир мешаванд, зиёд аст, 

ҳарчанд ба қавли ӯ зарурат ба чунин сахтгирӣ вуҷуд надорад. Ба назари 

ман, хашми мардум аз он аст, ки ба онњо панҷ сол гуфтанд, нигарон 

набошед, мо њамаро ислоњ мекунем, омўзиш медињем, мулоќоти пулису 

ањолиро барпо менамоем, вале бо вуљуди ин чизе таѓйир наёфт. Марг аз 

дасти маъмурони пулис кам нашуд, боздошт барои ќонуншиканињои хурд 

мисли пешина мондааст»1.  

Бемории ҳамарофарогирӣ COVID-19, бешубҳа, зиндагии аҳолии 

сиёҳпӯстро душвор кард. Бинобар омори расмӣ, сиёҳпӯстон назар ба 

сафедпӯстон бештар бемор мешаванд ва бештар мемиранд. Решон Рей, 

корманди Пажӯҳишгоҳи Бруклин дар Амрико дар як гузорише 

навиштааст, ки решаи ин мушкилот дар тафовутҳои сохторӣ, ба мисли 

зичии зиёди аҳолӣ дар ноҳияҳои сиёҳпӯстон ва дастрасии камтари онҳо ба 
 

1 Referred to the Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security [Электронный ресурс]. –URL: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text (дата обращения: 13.03.2019 г.). 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text
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хадамоти тандурустӣ аст. Ба гуфтаи ӯ, сиёҳпӯстон бештар ба корҳое 

машғуланд, ки аз хона анҷом додани он номумкин аст ва ҳамин берун 

омадан, онҳоро дар баробари коронавирус бештар осебпазир мекунад. Ба 

қавли Витале, ҳоло барвақт аст бигӯем, ки пандемия эҳсоси исёнгарӣ дар 

байни мардумро боло бурдааст1.  

Мушкилоти нажодӣ бар асоси њисси ќавмгаройї имрўзњо аз байн 

нарафтааст, онҳо дар баъзе кӯчањои кишварњои аврупойї низ дигарбора рӯ 

заданд. Махсусан, дар Фаронса ин падидањо бо падидањои эътиќодоти 

динї иртибот пайдо карда, хушунатњои дар ин замина љойдошта боиси 

ќурбонињои зиёд гардид. Низоми сиёсии ин кишвар сарфи назар аз эъломи 

пушбонӣ аз арзишњои инсонпарварона бо баёнияњои тањрикомезона 

шиддати хушунатњои ќавмиро бештар намуд. Баъдан доманаи вусъати ин 

падидањо ба кишварњои дигари аврупойї низ пањн гардид, ки аз омили 

муњимми тавозункунандагї бархӯрдор будани амали муштараки 

байниќавмї дар низоми дохилимилии љомеањои имрўза гувоњї медињад.  

Ҳоло Конгресси Амрико бо маќсади таъмини чунин омили муњимми 

тавозункунандагии амали муштараки байниќавмї барои устувории низоми 

љамъиятии худ ќонунеро баррасї менамояд2, ки дар он ба пулис иҷоза дода 

шудааст, дар фаъолияташ нажод, ақаллият, зодгоҳ, дин ва ҷинси касеро ба 

эътибор бигирад. Барак Обама, Президенти собиқи Амрико ва нахустин 

сиёҳпӯст дар ин мақом, дар як мақолае, ки рӯзи 1-уми июни соли 2020 чоп 

намуд, гуфта аст, тазоҳурот баёнгари «ноумедии воқеӣ ва қонунӣ» аз 

бесамарӣ дар ислоҳоти пулис ва низоми тафтишу ҷазо аст. Ӯ таъкид 

намудааст, ки ҳеҷ гуна зӯроварӣ ва ғоратгариро набояд дуруст номид ва 

бахшид. Барак Обама навиштааст: «Агар мо мехоҳем, ки низоми тафтишу 

додгоҳӣ ва ҷомеаи амрикоӣ дар умум ба меъёрҳои ахлоқӣ пойбанд бошанд, 

 
1 Усмонзода, Х.У. Низомњои муосири љамъиятиро дар ќиболи тањдидњои вируси тољшакл чї интизор аст? 
[Матн] / Х.У. Усмонзода // Минбари халќ. – 2020. – №3(23).  
2 Referred to the Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security [Электронный ресурс]. –URL: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text (дата обращения: 25.05.2020 г.) 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text
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пас, бояд худамон онро муайян кунем»1. Ин ќазоват гувоњи он аст, ки 

сарфи назар аз он ки љомеањои имрўза аз љињати њувияти этникї яксон 

шудаанд, вале хусусиятњои њувияти этникї дар онњо мавќеи худро нисбатан 

нигоњ медорад ва дар баъзе њолатњо бавижагии ташаккули шакли иљтимої 

дар сохторњои гуногуни этникї-миллї таъсири назаррас дорад.  

Пайомади дигар аз ин падидањо он аст, ки баъзе аз мафкурасозони 

њаракатњои ќавмї ин њодисањоро њамчун инќилоби фарњангї унвон 

мекунанд. Ба андешаи онњо, мубориза бо осори фарњангии ќавмгароёна, ки 

айни њол мушоњида мешавад, бояд касеро ба тааљљуб наафканад, зеро 

њамаи инќилобњои дар таърихи башарият маълум, бешубҳа, мероси 

гузаштаро нест карда, ба ёдгориҳо зарбаи аввалро мерасонад. Ин рамзи 

зарурии изҳори қудрати нав, ғояҳо ва идеалҳои нав дар ҷараёни азнавсозии 

шуури омма мебошад. Тағйироти равонӣ, махсусан дар сурате самарабахш 

аст, ки гузаштаҳо ба дасти шӯришиён фурӯ афтанд. Публитсисти амрикоӣ 

Эндрю Салливан дар ин зуҳурот боз чанд хусусияти хоси инқилобро 

мебинад. Якум, лаҳзаи инқилобӣ тавбаи оммавӣ барои қонуншикании 

шахсони ба зулм айбдоршавандаро талаб мекунад. Ин он чизе, ки 

инқилоби фарҳангии Чинро махсусан машҳур кард. Ин амалҳо имрӯз дар 

Амрико ҳар рӯз рух медиҳанд. Инқилобҳо шаҳрвандонро ташвиқ 

мекунанд, ки масъаларо ба дасти худ бигиранд, зеро воҳидҳои BLM дар 

«минтақаҳои мухтор» дар Сиэттл, Ню-Йорк ва дигар шаҳрҳо кӯшиш 

мекарданд, ки ҳоло, инчунин посбонии коргарон ва сарбозон дар ин ҷо сад 

сол пеш ва пас аз ним аср Гвардияи Сурх дар Чин анҷом медод. Ва дар 

ҳама ҷо ин боиси қонуншиканӣ ва афзоиши хушунат шудааст. 

Истифодаи хушунати ќавмї барои ба даст овардани њадафи сиёсиро 

мо имрўз дар Белорусия мушоњида мекунем. Дар Љумњурии Белорус 

бемасъулиятии нухбагони сиёсї дар рафти маъракањои интихоботии соли 

2020 дар нињоят ба фалаљшавии низоми сиёсӣ ва оғози мудохилаи 

бевоситаи беруна ба умури дохилаи кишвар сабабгор шуд. Рӯзи 9-уми 

 
1 Referred to the Subcommittee on Crime, Terrorism, and Homeland Security [Электронный ресурс]. –URL: 
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4339/text (дата обращения: 25.05.2020 г.).  
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августи соли 2020 дар Беларус интихоботи президентӣ баргузор шуд. Тибқи 

иттилои расмӣ, раиси феълии ҷумҳурӣ Александр Лукашенко 80,08  

дарсади ройи мардумро соҳиб гардид. Мақомот мегӯянд, тақрибан даҳ 

дарсади мардум аз Светлана Тихановская, рақиби асосии Лукашенко, 

пуштибонӣ карданд. Мухолифон бо натиҷаҳои расмӣ розӣ нашуданд. Баъд 

аз эълони натиҷаҳои интихоботи 9-уми август дар Беларус, эътирозҳо дар 

саросари кишвар сар заданд. Норозиён истеъфои А. Лукашенко ва 

баргузории интихоботи шаффофро талаб намуданд. Дар эътирозҳо 

тақрибан 6 ҳазор кас боздошт шуда, ду нафар ҷони худро аз даст доданд. 

Пулис барои пароканда кардани тазоҳургарон аз тирҳои резинӣ, 

норинҷакҳои махсус ва дар як маврид аслиҳаи оташфишон истифода бурд. 

Дар натиҷа садҳо нафар маҷруҳ ва ду нафар кушта шудаанд. Рӯзи 16-уми 

август дар шањри Минск, пойтахти Беларус ва дигар шаҳрҳои ин кишвар 

даҳҳо ҳазор нафар ба нишони эътироз аз натиҷаҳои интихоботи раёсати 

ҷумҳурӣ, ки дар он Александр Лукашенкоро пирӯз эълон карданд, ҷамъ 

омаданд. Фишор барои истеъфо ба Лукашенко, ки 26 сол боз ҳукумат 

мекунад, рӯз аз рӯз зиёдтар гардид. Шоҳидон мегӯянд, гирдиҳамоии азим 

дар Минск баргузор шуда, дар гузашта ҳеҷ гоҳ бо чунин теъдоди 

ширкаткунандагон сурат нагирифтааст. А. Лукашенко, рӯзи 16-уми август 

дар як раҳпаймоии тарафдоронаш дар Майдони Истиқлол гуфт, ки тонку 

ҳавопаймоҳои Паймони Низомии Атлантики Шимолӣ дар 15-километрии 

сарҳади кишвараш ҷойгир шудаанд ва кишварҳои ҳамсоя ба ӯ амр 

медиҳанд, ки Беларус интихоботи нав баргузор кунад. Дастуре, ки ба қавли 

худаш, Лукашенко онро рад кардааст.  

Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо оид ба сиёсати хориҷӣ Ҷосеп 

Боррел гуфт, ки Иттиҳоди Аврупо ғалабаи Александр Лукашенкоро дар 

интихобот ғайриқонунӣ мешуморад ва аз ҳамкорӣ бо ӯ худдорӣ мекунад. 

«Мо ӯро ҳамчун президенти қонунӣ эътироф намекунем, ба мисли он ки мо 

Николас Мадураро эътироф намекунем. Аз ин нуқтаи назар, Мадура ва 

Лукашенко комилан дар як ҳолатанд. Мо қабул надорем, ки онҳо қонунӣ 
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интихоб шудаанд. Аммо, новобаста аз он ки мо мехоҳем ё не, онҳо 

ҳукуматро назорат мекунанд ва мо бояд бо вуҷуди эътирофи қонунияти 

демократии худ корро идома диҳем», - гуфт Боррел дар мусоҳиба бо El 

Pais1. Вай афзуд, ки ИА мехоҳад кафолат диҳад, ки «белорусҳо имкони 

изҳори озодонаи ақидаи худро доранд». Дар айни замон, Боррел таъкид 

кард, ки вазъи кунунӣ дар атрофи Беларусро бо буҳрони Украинаи соли 

2014 қобили муқоиса нест, зеро омили геополитикӣ дар рӯйдодҳои Украина 

нақши муҳим дошт. Байни «орзуҳои аврупоӣ» ва хоҳиши иттифоқ бастан 

бо Русия зиддият ба амал омад. Эътирозгарон парчамҳои аврупоиро дар 

даст доштанд. Ҷанбаи геополитикӣ вуҷуд дошт. Беларусҳо танҳо низомеро 

талаб мекунанд, ки дар он озодиҳо ва ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ҷой дошта 

метавонанд. Дар тазоҳурот парчамҳои аврупоӣ гузошта нашудаанд ва ИА 

низ нияти табдил додани Беларусро ба Украинаи дувум надорад, - таъкид 

намуд роҳбари дипломатияи Аврупо.  

Боррел итминон дод, ки Иттиҳоди Аврупо дастгирии арзишҳои 

«озодӣ ва демократия»-ро дар Беларус идома хоҳад дод. Вай аз қарори ИА 

дар бораи ҷудо кардани 53 миллион евро ба ҷомеаи шаҳрвандии Беларус 

ёдовар шуд. «Мо захираҳои молиявӣ дорем. Мо 50 миллион евро барои 

кумак ба ҷомеаи Беларус сафарбар кардем. Мо нуфузи сиёсӣ дорем, аммо 

Беларус набояд дувумин Украина бошад», гуфт сиёсатмадор.2 Њамзамон, 

вай таъкид кард, ки Брюссел бояд тавре рафтор кунад, ки дар Федератсияи 

Русия амалҳои он нодуруст дарк нашаванд. «Мо бояд ислоҳоти сиёсиро 

пеш барем, аммо аз ин нагузарем, ки ин ҳама ба як омили таҳрифкунанда 

монанд бошад, зеро моро аз ҷониби Русия ҳамин тавр дарк кардан мумкин 

аст. Муноқишаҳо байни Аврупо ва Русия тавассути тирпарронӣ, хушунат 

ва тақсимоти қаламрави Украина боз гардида, то имрӯз идома доранд» -

гуфт Боррелл. Доир ба муносибатҳои Русия ва Иттиҳоди Аврупо, Боррел 

изҳор дошт, ки бе Федератсияи Русия ҳалли як қатор мушкилоти 
 

1 Протесты в Беларуси: в центре Минска силовики разогнали митинг, более 100 человек заблокировал в 
костеле. [Электронный ресурс]. – URL: https://hromadske.ua/ru/tags/protesty-v-belarusi?page=2. (дата 
обращения: 26.08.2020 г.).  
2 Там же. 
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мураккаби байналмилалӣ ғайриимкон аст. «Аз як сӯ, мо алайҳи Русия 

таҳримот ҷорӣ дорем ва аз сӯи дигар, мо вобастагии энержӣ аз он дорем ва 

дар мавриди баъзе кишварҳо ин вобастагӣ хеле шадид аст.  Барои 

литвониҳо ва португалиҳо вазъи Русия ба тарзи дигар ба назар 

мерасад. Россия иштирокчии сиёсати байналхалқӣ буда, мехоҳад бори 

дигар нақши абарқудратро бозад. Ин ягона кишвар нест, ки даъвои кӯҳнаи 

императориро аз сар мегузаронад. Аммо, хоҳем ё нахоҳем, мушкилоти 

зиёде аз Арктика то Сурия мавҷуданд, ки мо бояд онҳоро дар якҷоягӣ бо 

Русия ҳал кунем»1, - гуфт ӯ. 

Имрўз равшану возењ мебинем, ки олами Ғарб барои њарчї бештар 

ноором сохтани вазъи њаёти дохилии Чин моњирона ба њисси худогоњии 

ќавмии мусалмонтаборони ин кишвар дар фурсатњои муносиб ба нафъи 

геополитикии худ таъсир мерасонад. Дар ин замина мафњуми наве зуњур 

кард, ки онро «геносиди фарњангї» ном мебаранд. Дар робита бо ин, 

хабарнигорони China Cables, санадҳои махфии ҳукумати ҶМЧ-ро нашр 

карданд, ки мақомот бо ақаллиятҳои ӯйғур дар ин кишвар чи гуна 

муносибат мекунанд. Ҳомиёни ҳуқуқи башар ин рӯйдодҳоро геносид 

(тозакунӣ) -и қавмӣ мешуморанд. Ҳуҷраҳои маҳкам баста, ҷазои ҷисмонӣ 

ва назорати пурра - ҳатто ҳангоми хоб ва ҳоҷатхона. Ҳаёти ҳамарӯзаи 

садҳо ҳазор уйғурҳо, ақаллиятҳои мусалмон дар ҶХЧ, ки дар ноҳияи 

мухтори Шинҷон-Уйғур (ШУАР) сукунат доранд, чунин ба назар мерасад. 

Пайваста иттилооти нашршуда ба он нигаронида шудааст, ки њукумат 

муназзам намояндагони ин қавмро таъқиб мекунад ва онҳоро ба 

урдугоҳҳои «ислоҳи тарбия» мефиристад ва ҳар қадами онҳоро дар он ҷо 

назорат мекунад. Ин ва маълумоти дигар дар ҳуҷҷатҳои махфии мақомоти 

Чин, ки Консорсиуми Байналмилалии Журналистони Тадқиқотӣ (ICIJ) 

нашр кардааст, мавҷуданд. Ҳуҷҷатҳо барои солҳои 2017 ва 2018-ро 

намояндагони уйғурҳо, ки тавонистанд аз кишвар фирор кунанд, ба 

 
1 Протесты в Беларуси: в центре Минска силовики разогнали митинг, более 100 человек заблокировал в 
костеле. [Электронный ресурс]. –URL: https://hromadske.ua/ru/tags/protesty-v-belarusi?page=2. (дата 
обращения: 26.08.2020 г.). 
 



265 

хабарнигорон супориданд. Воқеият доштани ҳуҷҷате, ки бо номи China 

Cables гузошта шудааст, аз ҷониби беш аз 75 рӯзноманигори 17 васоити 

ахбори умумиҷаҳонӣ, аз ҷумла ширкати олмонии NDR ва WDR, инчунин 

рӯзномаи «Süddeutsche Zeitung» таҳлил ва тасдиқ шуд. Маќомоти расмии 

кишвар ин амалро «бозсозии оммавии сокинони минтақа» унвон мекунанд, 

ки тибќи он чунин муассисаҳо танҳо бо мақсади мубориза бо терроризм ва 

пешгирии хатари радикализми исломӣ, инчунин омӯзиши касбӣ истифода 

мешаванд. Бинобар ин, муносибати давлатњо низ ба ин масъала гуногун 

аст. Масалан, њини баррасии ин масъала дар Кумитаи ҳуқуқи башари 

Маҷмааи Умумии СММ ба назар расид, ки беш аз 50 давлат аз мавқеи Чин 

дастгирӣ кардаанд ва ба муваффақиятҳои Чин дар мубориза бо терроризм 

бањои мусбат доданд. Аз љумла кишварҳои мусулмонӣ натанҳо аз танқиди 

Чин дур шуданд, балки онро бо ҳар роҳ дастгирӣ мекунанд. Ҳамин тариқ, 

Президенти Ҷумҳурии Туркия Раҷаб Тайип Эрдуѓон дар ҷараёни сафари 

худ ба Чин гуфт, ки мардуми Синзян хушбахтона зиндагӣ дар як кишвари 

ободу осоишта доранд. Шоҳи Арабистони Саудӣ, Муҳаммад - ибни 

Салмон ал - Сауд низ дар ҷараёни сафар ба шаҳри Пекин аз мавќеи Чин 

дастгирї намуд. Ӯ аз љумла изњор дошт, ки ин ҳуқуқи ҷанг бо экстремизм 

мебошад. Коршиносон дастгирии назарраси иқтисодӣ ва сиёсии Чинро ба 

ин кишварҳо қайд мекунанд. Дар моҳи июни соли 2019, дипломати рус 

Владимир Воронков, ки Дафтари мубориза бо терроризми СММ-ро 

сарварӣ мекунад, ба Шинҷон ташриф овард ва дар изҳороти худ дар поёни 

сафар нигарониҳои ҳуқуқи инсонро зикр накард. Созмонҳои ҳуқуқи башар 

ин рафтори Русияро ҳамчун тӯҳфаи таблиғотӣ ба мақомоти Чин арзёбӣ 

карданд.  

Чунин вазъияти ногувор вобаста ба ҳолат ва дурнамои ҳамзистии 

ваҳими қавмиро мо ба равшанӣ дар ҳамсоякишварамон Афғонистон 

мушоҳида мекунем. Ташкили давлат бар асоси усулҳои иттиҳоди қабилавӣ 

имрӯз дар маркази сиёсати пешгирифтаи Аморати исломӣ қарор дорад ва 

саҳнаро барои мардумони дигари бумии Афғонистон, аз ҷумла тоҷикон, 

https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD:_%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(1953)
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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маҳдуд кардааст. Усули паштунмеҳварии ташкили давлат ва ҳукумати 

марказӣ ва заиф гардидани мавқеи пуштунҳо дар раванди таҳаввулоти 

иҷтимоӣ-сиёсии асри XX сабаби дигари шиддат гирифтани вазъияти 

этникӣ ва бесуботии давлат гардида буд. Дар ин муддат паштунҳо ду 

маротиба қудрати сиёсиро дар натиҷаи ба сари ҳокимият омадани неруҳои 

тундрав (радикалӣ)-и сиёсӣ аз даст доданд: дар навбати аввал ин қувваҳо аз 

«ҷавонафғонҳо»-и ислоҳотталаб бо сарварии Амонулло буданд, дар 

мавриди дувум ҳукмати коммунистӣ, ки як ҷиноҳи паштунтабори он низ 

тарафдорони ба амал баровардани ислоҳоти фаврӣ ва куллӣ дар ҳаёти 

ҷомеа буданд. Дар натиҷа дар ҳар ду маврид – солҳои 1929 ва 1992 тоҷикҳо 

ба сари ҳокимият омаданд, вале аз сабаби муқобилияти шадиди паштунҳои 

Афғонистон ва Покистон натавонистанд ҷомеаи кишварро муттаҳид 

намоянд. Паштунҳо дар ҳар ду маврид бо аз даст додани ҳокимияти сиёсӣ 

муросо карда натавонистанд ва дар натиҷа дар соли 1929 Муҳаммад 

Нодирхон бо кумаки дастаҳои низомии қабоили ду тарафи «хати Дюранд» 

ҳукумати Ҳабибуллохони Калакониро сарнагун сохт, дар соли 1996 бошад 

наҳзати паштунтабори Толибон, ки асосан аз паштунҳои ду тарафи марзи 

Афғонистону Покистон иборат буд, бештари хоки кишварро таҳти назорат 

дароварда, наздик буд ҳокимияти Бурҳониддин Раббониро сарнагун созад.  

Бояд таъкид намуд, ки ин ду воқеаи таърихӣ дар ҳофизаи таърихии 

натанҳо паштунҳо ва тоҷикҳо, балки дигар ақаллиятҳои миллӣ нақш баста 

аст ва дар давраҳои авҷ гирифтани муборизаҳои байниқавмӣ ба сифати 

дарси ибрат ёдоварӣ мешавад: барои паштунҳо ҳамчун ҳушдор ва хатари 

аз даст додани ҳокимият ва барои тоҷикҳою дигар ақаллиятҳо ҳамчун 

саҳифаи дурахшони каҳрамонӣ, шуҷоат ва далерӣ барои ҳифзи ҳуқуқ ва 

манфиатҳои худ.   

Кинаву адоват ва мухолифоти равобити байниқавмӣ, миёни 

паштунҳо, ки тамоми қудрати сиёсиро дар ихтиёр доштанд ва ақаллиятҳои 

қавмӣ – ӯзбекон, тоҷикон ва ҳазораҳо тадриҷан дар умқи ҷомеаи 

Афғонистон нуҳуфта гардида, дар марҳалаҳои муайян дар шакли 
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баромадҳо ва ҷангҳои байниқавмӣ зуҳур мегардид. Ба назари Р.Р. Сикоев 

ҳукмронии кӯтоҳмуддати амир Ҳабибуллохони Калаконӣ дар соли 1929, ки 

ба ҳукмронии қариб 200 - солаи паштунҳо хотима бахшид, мисоли равшани 

чунин баромадҳои мусаллаҳона ба муқобили ҳукмронии паштунҳо маҳсуб 

меёбад1. Буҳрони сиёсии ибтидои солҳои 90-ум машруъияти усули 

паштунмеҳвариро зери шубҳа қарор дода, масъалаи тағйир додани низоми 

ташкили давлатдорӣ ва ниҳодҳои ҳукуматиро ба миён овард. Мисоли 

равшани онро дар ташкили ҳукумати муҷоҳиддин метавон мушоҳида 

намуд, ки дар ҳайати он намояндагони миллату халқиятҳои ғайрипаштун 

аксариятро ташкил намуданд. Вазъияти нави баамаломадаи этнополитикӣ 

наметавонист боиси эътироз ва норозигии паштунҳо нагардад ва ҳамзамон 

бо вусъат ёфтани муборизаи ниҳодҳои низомӣ-сиёсӣ барои ҳимояи 

манфиатҳои миллату халқиятҳои ғайрипаштун омили мухимми зуҳур ва 

густариши наҳзати толибонӣ ба шумор мерафт.  

Ҳамин тариқ, таҳлили омилҳои ташаккул ва шаклгирии вазъи 

имрӯзаи этнополитикӣ дар Афғонистон нишон медиҳад, ки дар давоми 

ҳадди аққал сад соли охир моҳияти он тағйир наёфта аст ва он дар мавҷуд 

будани мухолифот ва мушкилоти оштинопазир дар муносибатҳои 

байниқавмӣ зуҳур меёбад. Илова аз ин, ҳеҷ гуна тамоюли ҳалли осоиштаи 

онҳо мушоҳида намегардад, баръакс омили этникӣ дар марҳалаи имрӯзаи 

даргириҳои низомӣ равшан, ки дар ҷараёни онҳо ду қувваи ба ҳам 

оштинопазир – ҳаракати толибонӣ ва артиши ҳукуматии Афғонистон 

иборат аз гурӯҳҳои қавмии қаблан дар ҳайати собиқ «Эътилофи шимол» 

шомил буда, бо ҳам меҷанганд, равшан мушоҳида мегардад. Тахмини 

баъзе коршиносон дар гузашта ва имрӯз дар мавриди бар асоси омили 

динӣ ҳал намудани мушкилоти байниқавмӣ ва ба эътидол овардани вазъи 

этнополитикӣ дар кишвар то ҳол дар таҷрибаи ҳаёти сиёсии Афғонистони 

муосир муассир набудааст. Имрӯз идомаи онро мо дар низоми ҷорикардаи 

 
1 Сикоев, P.P. Афганское общество накануне 2014 г. [Текст] / Р.Р. Сикоев // Афганистан и Пакистан: 

современное состояние и перспективы развития (по материалам рабочего совещания, состоявшегося в 
Центре изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН 2 апреля 2012 г. – М.: ИВ РАН, 2012. – С. 37.  
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Аморати исломии паштунмеҳварӣ равшан мушоҳида мекунем, ки он 

таъсири ногувор ба вазъи ҳаёти ҷамъиятии минтақа дорад.      

Њамин тавр, ин ва дигар мисолњо аз њаёти љомеањои муосир аз он 

гувоњӣ медиҳанд, ки агар љомеа сариваќт раванди ташаккули њисси 

худогоњию шинохти њувияти ўро тањти ихтиёри худ ќарор надињад, он гоњ 

онњо ба осонї тамоюли номуназзамӣ гирифта, минбаъд асосњои њастии 

њаёти осоиштаи љомеаро халалдор хоњанд сохт. Тољикистон, ки чунин 

вазъи бесуботиро дар солҳои аввали касби истиќлоли давлатї аз сар 

гузаронида аст, бояд дар шароити осоиштаи њаёти љомеа ба ин масаъала 

таваљљуњи бештаре дињад.  

Дар шароити имрўзаи њаёти љомеаи Тољикистон моро зарур аст 

њарчї бештар ба ташаккули њисси њамзистии осоиштаи байниќавмии 

гурӯњњои этникии дар хатти сарњад зиндагикунанда диќќати асосӣ равона 

созад. Ин њолат, пеш аз њама, ба вазъи мушкили хатти сарњади 

Тољикистону Ќирѓизистон дахл дорад. Аз мадди назар дур мондани ин 

масъала, дар баробари ҳал нагардидани масъалаи муќаррар кардани хатти 

сарњадї, метавонад дар њар лањза аз љониби гурўњу афроди манфиатдор 

ҳамчун василаи ноором сохтани вазъият истифода бурда шавад. Њарчанд 

мардуми тољик ва ќирѓиз њамеша муносибати дўстонаи таърихї доранд, 

вале мисолњои дар боло аз њаёти дигар кишварњо овардаамон гувоњӣ 

медиҳанд, ки њангоми аз љониби ќудратњои манфиатдор њисси худогоњии 

ќавмњоро сӯйистифода намудан онњо ѓайричашмдошт ба њаракат омада, 

боиси ноором сохтани вазъият шаванд. Баъзан амалњои номуносибе, ки 

дар хатти ин марзи сарњадї ба вуќўъ мепайвандад, аз дурустии ќазовати 

зикршуда шањодат медињад. Бинобар ин, Душанбе ва Бишкек 

манфиатдоранд, ки муноқишаро дар сарҳади байнидавлатӣ њал намоянд.  

Душанбе ва Бишкек аз хидматрасонии миёнаравии Маскав дар ҳалли 

вазъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон, ки ҳодисаҳои мусаллаҳона 

байни сокинони маҳаллӣ ва неруҳои амниятӣ рух медиҳанд, даст кашиданд. 

Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Вазорати корҳои хориҷии 
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Федератсияи Россия дар нотаи фиристодааш, изҳор дошт, ки ҷалби тарафи 

сеюм ба раванди гуфтушунидро ғайримақсад мешуморад. Вазорати корҳои 

хориҷии Қирғизистон каме қабл қайд карда буд, ки ин кори дохилии ду 

кишвар аст. 

Ҷониби Қирғизистон гузаронидани гуфтушунидҳои дуҷонибаро 

барои расидан ба натиҷаи ниҳоӣ зарур мешуморад. Намояндаи расмии 

Вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон Улан Дыйканбоев пешниҳоди 

вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров дар бораи омодагии Маскав 

барои миёнаравӣ дар ҳалли баҳсҳои марзии Тоҷикистону Қирғизистонро 

шарҳ дод: «Мо иттифоқчиёни худро даъват менамоем, ки дар муколама 

иштирок кунанд ва то ҳадди имкон аз истифодаи қувва худдорӣ намоянд. 

Мо омода ҳастем, ки хадамоти миёнаравӣ пешниҳод кунем ва бовар дорем, 

ки ҳар қадаре, ки вазъ ором шавад, ҳамон қадар беҳтар аст» - гуфт Лавров 

пас аз ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои хориҷии СПАД (CFM)1. 

Дар Бишкек барои омодагӣ ба ҳалли масъала ташаккур гуфта 

хотиррасон карданд, ки «Русия шарики боэътимоди стратегӣ ва 

иттифоқчии Қирғизистон буд ва хоҳад монд» ва сабаби рух додани баъзе 

ҳодисаҳо дар марзи байни Қирғизистон ва Тоҷикистон «номукаммал сабт 

ёфтани асноди танзими хатти марзи муштарак аст»2. Кор дар ин самт дар 

доираи ҷаласаҳои комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва 

демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон дар формати 

дуҷониба сурат мегирад. Бишкек аз он бармеояд, ки ин масъала бояд танҳо 

дар муддати кӯтоҳтар бо дарназардошти манфиатҳои ҷонибҳо бо роҳи 

осоишта ҳал шавад.  

Душанбе ба пешниҳоди Маскав шадидан муносибат кард ва қайд 

кард, ки мавзуи вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон дар ҷаласаи 

Шӯрои вазирони СПАД мавзуи баҳс нест. «Изҳор карда шуд, ки фаъолият 

 
1 Скосырев В. Чоркух. На кыргызо-таджикской границе опять стрельба - убит 1 таджик, есть раненые с 

обеих сторон [Электронный ресурс]URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1591083660 (дата 
обращения: 20.06. 2019г.). 
2 Там же.  

https://centrasia.org/newsA.php?st=1591083660
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дар соҳаи делимитатсия ва демаркатсияи сарҳадҳои давлатӣ кори дохилии 

кишварҳои узви СПАД мебошад ва танҳо дар заминаи дуҷониба амалӣ 

карда мешавад», - қайд намуданд дар департаменти иттилооти Вазорати 

корҳои хориҷии Тоҷикистон. Душанбе таъкид мекунад, ки иштироки 

тарафи сеюм дар раванди гуфтушунид қобили қабул нест. 

«Муноқишаи Тоҷикистону Қирғизистон берун аз салоҳияти СПАД 

мебошад. Ин бори дигар аз заъфи кори иттифоқ ва қобилияти танзим 

намудани масоили амниятӣ шаҳодат медиҳад. Фаъолияти СПАД дар як 

чаҳорчӯбаи сахт маҳдуд шудааст, ки созмон онро паси сар карда 

наметавонад. Чунин ба назар мерасад, ки ин вазъ ба манфиати кишварҳои 

узви СПАД аст. Зеро Русия дар таҳияи ин санадҳо ва ҷорӣ кардани 

маҳдудиятҳо дар фаъолияти созмон танҳо набуд», - таъкид намуд А. 

Князев, коршиноси масоили Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёна.. 

Ёдовар мешавем, ки дар моҳи майи соли 2020 дар марзи Тоҷикистону 

Қирғизистон се низои мусаллаҳона рух дод. Аввал тирандозӣ дар Рӯзи 

Ғалаба, сипас дар рӯзи иди бузурги Рамазон, ки дар кишварҳои мусулмон 

ҷашн гирифта мешуд, кушода шуд ва ниҳоят, 27 май як зани ҷавони тоҷик 

дар ҳангоми кор дар майдони шолии худ захмӣ шуд. Хадамоти сарҳадии ду 

кишвари ҳамсоя якдигарро ба густариши муноқиша ва бад шудани вазъ 

айбдор мекунанд. Музокироти сершумор, аз ҷумла дар сатҳи президентҳо, 

ба тавофуқ дар бораи мубодилаи қисматҳои осебпазир дар сарҳад ва 

таъсиси гурӯҳи корӣ оварда расонд, ки як қатор пешниҳодро барои 

мубодила ироа карданд. Аммо, чунин ба назар мерасад, ки раванди 

музокирот вобаста ба чорабинињои дарпешистодаи интихоботии ду 

кишвар мавќуф гузошта шудааст.  

Яъне, њар як низоми иљтимоию сиёсї пайваста кўшиш менамояд, ки 

барои таъмини њамзистии осоиштаи гурўњњои гуногуни ќавмии дар 

ќаламрави он сукунат дошта, дар баробари истифодаи имкониятҳои 

қудратӣ, инчунин аз фишангњои мафкурасоз, аз љумла ташаккули њувияти 

гуногунљанбаи инсон, васеъ истифода менамояд. Аз ин рў, њувияти инсон 
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дар таъмини суботи љамъиятї, аз љумла њамзистии осоиштаи ў бо аъзоёни 

дигари љомеа нақши бузург дошта, он њамеша дар тањаввулот ќарор дорад 

ва мудирияти муносибро талаб менамояд. Зеро падидањои зикршуда гувоњӣ 

медиҳанд, ки имрўз суръати таҳаввули њодисањои љамъиятї боло рафта, 

таҳқиқи ин масъала ба сатҳ ва имконияти ба даст овардани донишњои 

муътамадро оид ба тамоюлњои инкишофи њаёти имрўзаи љомеа мањдудтар 

месозанд. Бинобар њамин њам, зарурати ташаккули заминањои ифодаи 

системаноки њолати кунунии инкишофи таърихии љомеаи муосири 

Тољикистон дар доираи мафњуму категорияњои илмї меафзояд. Дар ин 

њолат имконияти дарк ва идораи равандњое, ки чењраи љомеаро пайваста 

таѓйир медињанд, то ин ки таконбахшии имконпазири таѓйиротњои 

иљтимої маќсадноку њадафмандона муяссар гардад ва доираи зуњури 

фаъолнокии аъзоёни љомеа барои рушди минбаъдаи кишварамон васеътар 

карда шавад.  

Бо дарназардошти ин ва дигар масъалањои марбут ба таъмини 

заминањои аќлонии идоракунии равандњои иљтимоии имрўза, дар кулли 

љомеањои пешрафта таваљљуњ ба дарки зарурати такя кардан ба маълумоти 

санљидашуда дар раванди ба танзим даровардани онњо меафзояд ва 

омўзиши онњо густариш пайдо мекунад. Амалан ин дар он таљассум 

меёбад, ки имрўз љомеањои пешрафтаи дунё бидуни омўзиши љараёни 

њодисањои љамъиятї, ки аслан самти онњоро манфиату арзишњои аъзоёни 

љомеа муайян менамоянд, ќабули ќарорњо ва пешбинию тарњрезии самти 

инкишофашонро тасаввур намекунанд. Мушоњидаи дарки чунин зарурат 

дар љомеањои ибтидої ва бештар хусусияти кишоварзидошта, мушкил аст, 

зеро муайян кардани равандњои иљтимої дар онњо ба иродаи пешвоёни 

умумиятњои иљтимої вобаста буда, таъсири афрод дар алоњидагї ба ин 

љараён мањдуд буд. Инро метавон чунин тавсиф намуд, ки ташаккули 

муносиботи љамъиятиро дар ин маврид пайравї аз арзишњои куллан рўи 

урфу одат ва анъанањо ќарордошта муайян менамоянд, на эътирофи њуќуќу 

манфиатњои табаќањои гуногун. Иктифои љомеањои муосир танњо ба сатњи 

муносиботи содаи анъанавї имкони ба танзим даровардани тартиботи 
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иҷтимоиро пурра таъмин карда наметавонад. Ин шаҳодати он аст, ки 

љомеањои муосир, бидуни омўзиши мутассили равандњои иљтимої, 

наметавонанд идоракунии аќлонии онњоро таъмин намоянд ва барои 

рушди босуботи љомеа заминањои воќеие, ки рўи манфиату арзишњои дар 

афкори умум таљассумёбанда ќарор дошта бошанд, муњайё созанд»1.  

Барои мудирияти оќилонаи раванди ташаккули заминањои њамзистии 

мусолињатомези њувияти иљтимоии хурдќавмњо бо арзишњои таркибии 

њувияти миллї, ба инобат гирифтани муроќибати онњо дар доираи 

категорияњои замон ва макон хеле муњим аст. Раванди мазкур дар тўли 

замони дуру дароз ва на дар як лањза сурат мепазирад. На њар як љомеа дар 

захираи амалияи љомеасозии худ чунин сармояро дорад ва маљбур аст, ки 

барои ташаккули он аз таҳкурсӣ хиштро болои њамдигар чинад. Дар 

баробари ин љомеањое њастанд, ки ба шарофати њаводису иттифоќоти 

таърихї дар тўли замон таљрибаеро дар ин самт андӯхтаанд ва акнун онро 

бо мазмуни нав дар эљоди њувияти миллии воњид истифода мебаранд. Ба 

андешаи мо, љомеаи тољик мањз ба ќатори чунин љомеањо дохил мешавад. 

Бинобар њамин, љомеаи тољик њам бо дарки воќеї ба масъалаи вобаста ба 

талаботи замон такомул ёфтани шаклу мундариљаи асосњои 

ташаккулдињандаи њувияти миллии воњид менигарад ва дар ин самт сайъу 

талош меварзад. Ин имконият медињад, ки аз зуњури њама гуна буњрони 

њувияти миллии воњид, яъне эљоди бенизомию равандњои идоранашаванда 

пешгирї карда шавад.  

Такомул ёфтани шаклу мундариљаи асосњои ташаккулдињандаи 

њувияти миллии воњид шароит фароњам меорад, ки аъзои љомеа имкони бо 

њамдигар барќарор кардани иртиботиаҳамиятнок ва босуботро пайдо 

кунанд ва ин худ яке аз омилњои муњимми иљтимоият (социальность) ба 

шумор меравад: «Аслан мафњуми «иљтимої» дар маъноњои зерин мавриди 

истифода ќарор мегирад: иљтимої аслан дар маънои васеаш баёнкунандаи 

мундариљаи мафњуми љомеа аст ва онњо њаммаъноянд; иљтимої ин 

 
1 Идиев, Х.У. Тољикистон дар масири таѓйироти иљтимої [Матн] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Дониш, 2016. – 
С. 67. 
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хусусияти фарќкунандаи инсон аз табиат аст; иљтимої ин муносибати 

марбут ба гурўњњо ва умумиятњои иљтимої аст; иљтимої хусусияти амалест, 

ки ба рафтори дигар шахс нигаронида шудааст. Дар шарњи марбут ба 

соњаи махсуси њаёти љамъият мафњуми «иљтимої» дар ду маънои ахир 

истифода бурда мешавад»1.  

Бар асоси иќтибоси овардашуда иртиботи маънидор миёни аъзои 

љомеа њамчун шарти муњимми барќарории он дар сурате ба даст меояд, ки 

агар њувияти афзалиятдоштаи љомеаи миллї зарфияти маънисозї дар асоси 

пояњои фарњангї, талаботи рушди љомеа, њамбастагии гуногунљанбаи 

мардум, дарки мушорикати сиёсї ва ѓайраро дошта бошад. Аммо зарур 

аст, ки зарфияти чунин маъниофарињои њувияти љомеа аз ќаламрави 

давлати миллї берун наравад ва манфиатњои онро бо манфиатњои 

умумиятњои дигари яксон махлут насозад. Чунин тамоюл аксар маврид дар 

бањси ањли адаб сурат мегирад, ки аз назари онњо пањнои густариши 

ќаламрави фарњанг ин бояд ќаламрави умумияти иљтимої бошад. 

Андешањое чун «Сарњади тољик забони тољик аст» аз љумлаи чунин 

кӯшишњои маъниофарињои њувияти љомеа мебошад, ки на њамеша муносиб 

ба принсипњои ташкили давлати миллї ба назар мерасад. Дар њамин 

руњияи маъниофарињо олими маъруфи тољик М. Шакурї чунин 

мефармояд: «Агар он фикру андешањоро, ки дар шинохти њувияти 

фарњангї пуртаъсир будаанд, дар асоси як андешаи умумї як љо овардан 

хоњем, аз мафњумњое чун «забон» ва «адабиёт», «саргањи ориёї» ва 

«тамаддуни исломї», «давлати Сомониён», «бошишгоњи таърихї» ва 

«фазои фарњанги миллат», «фарњанги шањрї» ва «тафаккури китобї» бояд 

сухан оѓоз кунем. Њамин мафњумњо маънои њастии таърихии тољиконро 

баён мекунанд. Лозим аст бикўшем, ки тасаввуроти куњанро бо истилоњоти 

навин зинда бисозем ва гўшрас биёварем, ки Хуросони бузург, аз љумла 

Фарорўд дар тамоми Эронзамин ба унвони як воњиди љуѓрофиёи таърихї 

бартарии вежаи фарњангї дошт. Хуросон аз ањди бостон дар љањони 

форсигўён ќонуни эроният ва зодгоњи фарњанги эронї ба шумор рафтааст 

 
1 Идиев, Х.У. Фалсафаи иљтимої [Матн] / Х.У. Идиев. – Душанбе: Дониш, 2013. – С. 144. 
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ва шираи маънавии фарњанги эронї аз Хуросон будааст. Таърих аз 

«даврони мењвар», аз бедории рўњ оѓоз ёфтааст ва Хуросон мењани аслии 

маънавияти ориёии эронї будааст. Чењраи кунунии Хуросон ба унвони як 

ягонагии забонї ва фарњангї дар ањди Сомониён, дар замоне ки адабиёти 

бузурге ба форсии дарї ќомат рост кард, шакл гирифта буд. Агарчи пас аз 

сарнагун шудани давлати Сомониён Хуросон аз љињати сиёсї байни 

давлатњои гуногун таќсим буд, њувияти фарњангии худро то њол нигоњ 

доштааст. Тољикистони имрўз ва фарњанги он бахше аз њамин ягонагии 

хуросонист»1.  

 Тољикистони имрўз ва њувияти афзалиятдоштаи миллии он на дар 

заминаи бахше аз ягонагии дар иќтибоси болозикр таъкидшуда, балки 

њудуди сиёсии ба расмият шинохташуда вуљуд доранд. Бинобар ин Э. 

Геллнер дар асараш «Миллат ва миллатгаройї» зуњури давлатњои миллиро 

ба издивољи давлат ва фарњанги миллї ташбењ медињад, ки дар он марзњои 

сиёсї њудуди густариши фарњангњои миллиро муайян месозанд.2 Ин љанбаи 

њувияти афзалиятдоштаи миллї инчунин ба њалли муваффаќонаи таъмини 

њамбастагии аќќалиятњои ќавмї дар њудуди давлати миллї мусоидат 

менамояд.  

Зеро аз мављудияти чунин масъалаи дар боло зикршуда ягон давлат 

наметавонад худро канор гирад, вале роњи њалли он барои њамаи кишварњо 

њамгун ё якхела нест. Баъзе кишварњо агар роњи таќвияти њамкорињои 

мутаќобиларо бо аќаллиятњои ќавмї дар ташаккули њувияти умумимиллї 

пеш гиранд, пас кишварњои дигар интихоби шеваи њамгунсозии кулли 

њувиятњои дар ќаламрави худ мављуд бударо муносиб мешуморанд. Дар ин 

сурат, болоравии тамоюли бар асоси зиддият бо фарњангњои мањаллии 

ќавмї ќомат афрохтани фарњанги миллї аз эњтимол берун нест. 

Сарчашмаи аксари низоъњои миллии њозира мањз дар њамин омил 

нуњуфтааст ва инро доирањои илмї пайваста таъкид месозанд. 

 
1 Шакурї, М. Хуросон аст ин љо [Матн] / М. Шакурї. – Душанбе: Дониш, 2000. – С. 202. 
2 Геллнер, Э. Нация и национализм [Текст] / Э. Геллнер. – М. 1991.  
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Љумњурии Тољикистон афзалиятро дар ин самт, пеш аз њама, ба 

таќвияти њамкорињои мутаќобила бо аќќалиятњои ќавмї дар ташаккули 

њувияти умумимиллї додааст1. Барои ин, кишвари мо дар Конститутсия ба 

аќаллиятњои ќавмї кафолати њифзу инкишофи фарњангашонро додааст, ки 

ин љанбаи хеле демократии таъмини њамзистии мардуми ин сарзамин аст. 

Аз диди илми љомеашиносї, таќвияти њамкорињои мутаќобила бо 

аќаллиятњои ќавмї дар ташаккули њувияти умумимиллї инчунин тавассути 

риояи арзишњои муайян ба даст меояд. Арзишњо мардумро ба муносибату 

њамкорињои мутаќобилан судманд равона месозанд ва рафторњои ба њам 

наздикро ба вуљуд меоранд.  

 Њамин тавр, њувияти чандсатњї нишон медињад, ки одамон дар 

инзиво аз якдигар вуљуд надоранд, балки робитаю муносибатњои хеле зиёд 

онњоро бо њамдигар мепайвандад. Ин робитаю муносибатњо вобаста ба 

сатњњои гуногуни наздикшавии одамон шаклњои муносиби њувияти онњоро 

ташаккул медињанд. Яке аз омилњои муњимми ташаккулёбии чунин њувияти 

шахс таъсири воќеияти њаёт аст, ки инсон дар он фаъолият менамояд. 

Мисолњои болозикр хусусияти мањз њамин гуна омилњои таъсиррасониро 

нишон медињанд. Њар ќадар фаъолнокию манфиати шахс љойгоњи худро 

дар њаёти љомеа пайдо карда бошад, њамон ќадар њувияти касбкардаи ў 

бидуни мушкилоти зиёд вориди фазои амалњои муштараки њамон љомеа 

мегардад. Дар акси њол зиддиятњои љойдошта боиси афзоиши шиддати 

муносибатњои гуногунљанба гардида, барои таъмини суботи љомеа 

мусоидат намекунад.  

Дар асоси тањлилњои анљомшуда ба хулосањои мушаххас омадан 

мумкин аст, ки ба инобат гирифтани онҳо барои тањќиќоти минбаъда дар 

ин самт кўмак менамоянд. Пеш аз њама мисолњои дар боло овардашуда 

нишон медињанд, ки њодисањои дар замони њозира ба вуќўъ пайваста 

бисёре аз пањлуњои алоќаманд ба масъалањои њувияти ќавмї ва таѓйирёбии 

амалњои муштараки иљтимоии дар заминаи онњо суратгирандаро низ 

 
1 Рањмон, Эмомалї. Рукнњои пойдории миллат ва кишвар [Матн] / Эмомалї Рањмон // Садои Шарќ. – 
2018. – №4. – С. 3-16.  
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таѓйир доданд. Яъне диду назарњое, ки дар консепсияњои то њол 

вуљуддошта вобаста ба ин масъалањо афзалият доштанду бо тамоюли 

ѓарбгароёнаашон маълум буданд, акнун онњоро лозим меояд воќеияти 

навро дарк ва дар худ инъикос карда тавонанд. Маълум гардид, ки 

амалњои муштараки иљтимоии дар заминаи њувиятњои ќавмї ба амал омада 

метавонанд, ба тарзи мављудияти низомњои сиёсї низ таъсири калон 

расонанд. Бинобар ин низомњои мазкур барои идомаи мављудияташон 

дидашонро ба ин масъалањо таѓйир медиҳанд. Вале роњњои пеш 

гирифтаашон аз њамдигар фарќ мекунанд ва имконияти гуногуни онњо 

барои мўътадил сохтани вазъи њаёти љомеаашон дар ин самт низ мушоњида 

мешавад.  

Њамчунин барои дарки ин масъалањо тамоюли тањќиќи илмии ин 

масъалањо вобаста ба хусусияти љараёни њодисањои имрўза диди навро 

таќозо менамояд. Арзёбии хусусияти ташаккули амалњои муштараки 

иљтимоии дар заминаи њувиятњои ќавмї бо такя аз ќолабњои фикрию 

методологии ба даврони пештара тааллуќдошта на њама ваќт муфид аст. 

Бинобар ин љалбӣ њарчи бештари факту далелњои нав аз њаёти љомеањои 

муосир барои дарки амиќи ин масъалањо мубрам ба назар мерасад. Яъне 

пеш аз пешнињоди ќазоватњои назариявї, љамъоварии факту далелњои нав 

аз њаёти љомеањои муосир муњим буда, интихоби чунин роњ барои идораи 

равандњои дар ин заминањо ба вуќўъ пайванда зарур аст.  

 

3.4 Ҷойгоҳи таҳкими эътимоди байниқавмӣ дар таъмини суботи 

ҷамъиятии кишварҳои Осиёи Марказӣ 

Дар олами муосир таъмини суботи ҷамъиятӣ барои ҳар як кишвар аз 

ҷумлаи мақсадҳои асосӣ ба шумор меравад. Зеро танҳо дар заминаи дарк 

ва бароварда кардани  чунин зарурият рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

ҷомеа ба даст меояд. Шароити мазкур бо такя ба омилҳои гуногун муҳайё 

карда мешавад, ки дар ин радиф муносибатҳои мусолиҳатомези қавмӣ низ 

нақши босазоро ишғол мекунанд. Ҳамзамон имконияти ноил шудан ба 

истеҳкоми чунин шароити муносиботи мусолиҳатомези қавмӣ дар ҷомеа ба 
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якчанд омили гуногун вобастагӣ дорад. Барои равшан нишон додани 

таъсири омилҳои заминасози мусолиҳати ҳамгароёнаи қавмӣ ба таҳкими 

суботи ҷамъиятӣ пеш аз ҳама зарурияти такя ба зарфияти равиши таҳлилии 

мутанавъи омилҳои воқеиятсоз судманд ба чашм мерасад. Чунин равиш 

барои таҳлили воқеияти марбут ба ташаккули мусолиҳати қавмӣ дар 

ҷомеаҳои гуноугн якхела натиҷа ба бор меорад. Бинобар ин мо дар ин ҷо 

зарурияти руҷӯи кутоҳеро ба хусусият ва мавқеи равиши мазкур дар 

таҳлили падидаҳои ҷамъиятӣ муносиб медонем.  

    Оид ба мавқеъ ва нақши равиши мутанавъияти омилҳо 

ҷомеашиносони гуногун ибрози андеша кардаанд. Бахусус Габозов А. дар 

осори ба баррасии масъалаҳои иҷтимоии имрӯза бахшидааш ба ин масъала 

таваҷҷӯҳи зиёд кардааст1. Ба андешаи ӯ: «раванди таърихӣ – ин маҷмуи 

арзишҳои моддию маънавӣ ва амалу рафтори одамон мебошад. Ҳамзамон 

ин раванд ягонагии омилҳои объективию субъективиро дарбар мегирад. 

Таҳти омилҳои объективӣ дар ҷомеа омилҳоеро дар назар доранд, ки 

новобаста аз иродаю хоҳиши одамон мавҷуданд... Таҳти омилҳои 

субъективӣ онро донистан лозим аст, ки он аз худи одамон, аз фаъолияти 

огоҳонаи онҳо, дараҷаи рушди фарҳангиашон ва сатҳи маълумотнокиашон 

вобаста аст»2. Дар баробари ӯ зумраи олимони ҷомеашинос ба монанди 

Керимов Т.Х., Конев В.А., Барулин В.С., инчунин муҳаққиқони ватанӣ 

Пулотов А.Ҳ., Усмонзода Х.У., Саидов А.С. ва  Ҷононов С. оид ба заминаи 

истифодаи ин равиш дар таҳқиқи масъалаҳои умдаи ҳаёти ҷамъиятӣ ибрози 

ақида кардааанд. 

 Ин равиш самти дар соҳаи методологияи илмҳои гуманитарӣ муҳим 

ба шумор меравад. Асоси он аз ин ақида иборат аст, ки далелҳои иҷтимоӣ 

бояд ба таври мураккаб тафтиш карда шаванд. Нақши асосӣ аз ҷониби 

маҷмуи таҳлили иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба роҳ монда мешавад. 

Мутахассисони соҳаҳои мухталифи дониш - ва ин яке аз тамоюлҳои 

 
1 Социальная философия [Текст]. – М.: Изд-во Савил, 2003. – С.349. 
2 Ҳамон ҷо. 
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пешбари асри ХХ аст - кӯшиш мекунанд, ки аз ин равиши методологӣ 

ҳарчӣ васеътар истифода кунанд. Масъалаи синтези таърихӣ, ки онҳо дар 

рӯъёи хуби ҳаёти иҷтимоӣ ва руҳонӣ муттаҳид мешуданд, ки намояндагони 

маъруфи Мактаби машҳури «Анналҳо» аз ҷумлаи онҳо мебошад, аз ин 

равиш пайравӣ менамуданд. Дар натиҷаи истифодаи ин равиш фаъолияти 

инсон дар муносиботи бисёрҷонибаи худ пайдо мешавад, ки манзараҳои 

гуногуни ҳолатҳои фаъолияташон пайдо ва мавриди таҳлил қарор 

мегиранд. Дар омӯзиш, як ё якчанд ҷанбаи ҳаёти ҷамъиятиро фаро 

гирифтан мумкин аст, зеро ҳар яке аз ин «ҷаҳон» дар бисёр маврид 

инъикоси оламҳои дигар буданаш мумкин аст.  

Воқеият дар ин ҷо ҳамчун воқеияти иҷтимоию фарҳангист ва меъёри 

дохилии он манзараи оламест, ки дар шакли мавҷудияти сифтаҳои 

иҷтимоию фарҳанги шахс зоҳир мешавад. Ин шахс чунин сифатҳоро 

тавассути забон, муоширати иҷтимоӣ дар таҷрибаи ҳаётан муҳиммаш азхуд 

мекунад ва инкишоф медиҳад. Ҳар як узви ҷомеа то ҳадди имкон аз ин 

манзараи умумии олам ҳамонеро азхуд мекунад, ки ба он қудрат дорад. 

Тамоми намуди зоҳирии аъзои ҷомеа ин тасвири ниҳонӣ ва худхоҳонаи 

онҳо аст, ки аз ҷониби ҷомеаи худашон дар зеҳнашон ғунҷонида шудааст 

ва дар шакли арзишҳову анъанаҳо намудор мегардад. Онҳо инчунин дар як 

шакл боқӣ намемонанд, балки дар раванди  таҷрибаи иҷтимоияшон тағйир 

дода мешаванд. Бояд таъкид карда шавад додаҳои иҷтимоию фарҳангӣ ин 

як навъ ҷамъбасти иҷтимоие намебошанд, ки новобаста аз 

интиқолдиҳандаи худ вуҷуд дошта бошанд. Балки онҳо тавассути 

фаъолияти барандагони худ ва тамоюлоти арзишии онҳо мавҷуданд.   

Тибқи ин андешаҳо дар њар як кишвар гурўњњои гуногуни афрод дар 

доираи гурўњњо ва умумиятњо бо њамдигар бо сифатњои гуногун робитаю 

њамкорї доранд.  Аз ин рў вобаста ба њар кадоме  аз онњо  сифатњои хосу 

ба онњо мансуби зиндагиро мадди назар доранд. Омўзиши ин сифатњо  пеш 

аз њама вазъи љомеа, хонаводаро ба инобат мегирад. Њар кадоме аз ин 

зинањои сохторёбии сифати зиндагї  категорияњои ба худ хосро  дорад. 
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Масалан, агар мо ба сифати њаёти љомеа ишора кунем, пеш аз њама бояд 

мадди назар дошта бошем, ки он дар сифати афроду шахсиятњо  (саломатї, 

маълумотнокї, љањонбинї), дар ањолї (таваллуд, марг, њаљми ќувваи корї), 

њаёти оилавї (ташкил, пойдорї), гурўњњо (гурўњњои риск) ифода меёбад. 

Вобаста ба гуногуншаклии моликият солњои охир таваљљуњ ба сифати 

њаёти мењнатию соњибкорї меафзояд, зеро он ба манбаи муњими  зиндагии 

бештари ањолї табдил ёфтааст. Дар таркиби сифати иҷтимоии аъзои љомеа 

сифати инфрасохтори  иљтимої, ки њадафи он аз ташкили таќсим, 

мубодила ва истеъмоли мањсулоти истењсолшуда иборат аст, нақши муҳим 

дорад. Бинобар ин давлати Тоҷикистон дар минтақаҳое, ки бештар 

марудмони мансуб ба ақаллиятҳои миллӣ зиндагӣ мекунанд, ба фаъолияти 

чунин инфрасохторҳои иҷтимоӣ диққати калон медиҳад. Яке аз чунин 

инфрасохтор театри узбекӣ дар мамлакати мо бо тамоми қувва кушиш 

мекунад, ки фаъолияташро васеътар созад, дар ноҳияи Спитамени вилояти 

Суғд воқеъ аст.  

Барои Театри мусиқӣ-драмавии ба номи Шукур Бурҳонов на ҳамеша 

бад буд - дар замони шӯравӣ даста бо намоишномаҳо ба кишварҳои ҳамсоя 

бисёр сафар мекард. Бештари вақт ба Узбекистон, ки дар он ҳар яккорхона, 

ташкилот, муассиса метавонист як толор тамошобинонро  ҷамъ кунад. Дар 

давоми солҳо дар ин ҷо ҳунармандони Шоистаи Тоҷикистон кор 

мекарданд, ки номашон ба тамошобинони театр маълум буд: Мирзо 

Пардаев, Усмонҷон Сиддиқов, Бердимурод Турдимуродов, Қодирҷон 

Мирашуров. Кормандони он боварӣ доранд, ки дар шароити нав аз уҳдаи 

ин кор мебароянд. Ва ҳатто ба зудӣ намоишномаи нав бо номи «Бандаи 

фариштаи марг» ба намоиш гузошта мешавад.  

 Дар мавриди масъалаи баёншуда сифати зиндагиро њаљми мањсулот 

истењсолшуда муайян мекунад. Сатҳи зиндагї, њаёти одамонро аз рўи 

нишондиҳандаи муайянии иќтисодї тавзењ медињанд ва дар бештари 

мавридњо барои ин мафњумњои «некуањволї» истифода мешавад.  Ин пеш 

аз њама таъмини ањолиро аз љињати неъматњои зарурии моддию маънавї 
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дар назар дорад. Вале дар ин љо боз аломатњое мављуданд, ки бо ченакњои 

иќтисодӣ санљидани онњо душвор аст (сатњи љиноят, бењбудии экологї), 

вале ба сатњи зиндагӣ дохил мешаванд. Дастрасии сокинони мамлакат ба 

ин гуна сифатҳои таъминкунандаи зиндагӣ новобаста аз мансубияти 

қавмиашон якхела аст.  

Њар як фард новобаста аз мансубияти қавмии хеш барандаи маљмуи 

анъанаву арзишҳо аст, ки аз мероси фарњангї  сарчашма  мегирад. Бо такя 

аз ин анъанаву арзишҳо намояндагони қавмҳои гуногуни дар муҳити 

давлатҳои миллӣ сукунатдошта зиндагии худро пеш мебаранд ва дар 

мавриди гузаронидани маъракаҳои хонаводагиашон бидуни мамониат аз 

урфу одат ва анъанаҳояшон истифода мебаранд.  

Аммо дар олами имрӯз баъзан ҳолатҳое вуҷуд доранд, ки низомҳои 

сиёсии алоҳида барои пайравии мардумон аз урфуодат ва  анъанаҳои 

миллияшон монеа эҷод мекунанд. Масалан, пас аз ба сари қудрат омадни 

толибон дар Афғонистон таҷлили ҷашни Наврӯз барои мардум манъ карда 

шуд, чун он бо арзишҳои мафкуравии онҳо гӯё ҷавобгӯ намебошад. Чунин 

амалҳои эҷоди маҳдудиятҳо барои арзишҳои миллии қавмҳои алоҳида 

имрӯзҳо ҳатто дар кишварҳои пешрафтаи аврупоӣ ҳам баъзан пас аз шуруи 

амалиёти ҳарбии Россия ба Украина ба чашм мерасад.  

Аз ин ҷиҳат ҷањони муосир новобаста аз тањаввулоти  чашмгири дар 

шукуфоии њаёти иќтисодии аксар љомеањо, мутаассифона,  натавонист 

низоми амнияти онњоро росихтару бештар аз пештар устувортар созад. 

Тањдидњои амниятї зарурияти эътимоди инсонро ба њамдигар коњиш 

медињанд ва  љойгоњи  арзишњои  фарњангї  дар фазои равобити иљтимої 

маҳдудтар  мегардад. Бо дидани зуњури коњиши зарфияти эътимоди 

инсонњо ба њамдигар, шикасти саросари низоми муњити зисти иљтимоии 

кишварњои алоњидаро ба миён овард.  Дар ин замина мантиќи амали 

иљтимої ба худ ду самтро  интихоб намуд, ки яке ба кашидани њисорњои  

амниятї, ки дар шакли девору симхорњои  марзї ва дигаре ба самти ба 

вуқўъ овардани фазои некбинонаи самараноки  њамкорињои сатњи расмию 
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ѓайрирасмї нигаронида шудааст. Дар ин равандњо  наќши иштирокдорон 

дар љомеањо  аз  њам фарќ  мекунанд. Дар баъзе аз ҷомеањо агар ибтикори 

роњандозии ин тамоюлот ба дўши давлат вогузор шуда бошад, дар 

љомеањои дигар он ба души ниҳодҳои ғайридавлатӣ ва ҷамъиятӣ гузошта 

шудааст. 

          Зуњури њодисањои олами иљтимої чун соири падидањои олам бидуни 

робитањои устувори сабабиву натиљавї сурат намегирад. Тањаввули онњо 

аз як њолат ба њолати дигар на аз рўи майлу ифодаи афроди соњиби 

маќолањои гуногун, балки бар асари натиљаи зарурии сабабњои муайян ба 

вуќўъ меояд. Аз ин рў, барои дарку кўшиши идораи самараноку 

маќсадноки ин падидањо зарурияти фурў рафтан ба умќи робитаю 

сабабњои моњият дар њаёти њар як љомеа муњим аст. Аз рўи дарки 

њодисањои муњимми тўли соли равон дар њаёти љамъиятї  кишвари мо ба 

вукўъ  пайваста  аз ин дидгоњ хеле љолиб ба назар мерасад.  

          Аз дидгоҳҳои қаблан зикршуда назар андохтан ба вазъ ва ҳолати 

таъмини ҳамбастагии қавмии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва таъсири он ба 

суботи ҷамъиятияшон ҷолиби таваҷҷуҳ аст. Мубрамияти ин масъала 

бахусус дар давраи имрӯзаи инкишофи онҳо, ки ҷаҳон бо зиддияту 

танишҳои рӯзафзун пеш меравад, хеле арзишманд аст. Зеро таркиби   

аҳолии ин кишварҳо гуногун буда, он дар аксари мавридҳо дар сурати 

хусусияти идоранашавандагӣ касб карданаш метавонад таҳти таъсири 

омилҳо гуногун таъсирпазир бошад. Паёмади чунин таъсирпазириҳо 

метавонад на ҳама вақт мусбат зоҳир шавад, балки дар аксари ҳолат 

ҷанбаи манфӣ касб карданаш аз эҳтимол дур нест.  

    Яке аз дидгоҳҳои барҷастаи таҳлилие, ки паёмади манфӣ касб кардани 

равандҳои қавмиро дар кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҳолати хусусияти 

идоранашаванда доштанашон ба миён мегузорад ин бардоштҳои 

ояндабинонаи Бжезинский З. мебошад. Ӯ ба ин масъала дар асари 

маъруфаш «Тахтаи бузурги шоҳмот» таваҷҷуҳ намудааст ва 

гуногунтаркибии аҳолии кишварҳои Осиёи Марказиро яке аз омилҳои 
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суботзудояндаи ҳаёти ҷамъиятии ин кишварҳо медонад. Ба андешаи ӯ: 

«Дар  Аврупо калимаи «Балкан» фикран дар зеҳнҳо бо маънои низоъҳои 

қавмӣ ва рақобати қудратҳои бузург дар ин минтақа фаҳмидаю мутаносиб 

дониста мешавад. Евразия ҳам бо худ «Балкан»-ҳои худашро дорад, вале 

«Балкани Евразия»  аз ҷиҳати миқёсаш бузургтар аст, аҳолиаш зичтар ва 

гуногунтаркиб мебошад. Онҳо дар миқёси васеъ ҷойгиранд, ки минтақаи 

марказии нооромии глобалиро бо фарогирии навоҳии Аврупои Ҷанубу 

Шарқӣ, Осиёи Миёна, навоҳии Форс ва Шарқи Наздикро дарбар 

мегирад»1.  

     Аммо чунин бардошт аз талоши тасвири манзараи дурнамои 

ҳамгироии қавмии кишварҳои Осиёи Марказӣ аз замон ва ҳолати ба сатҳи 

солҳои 90-уми асри гузашта хос дар ин кишварҳо бармеояд. Воқеан он 

даврон зиддиятҳо ва нобасомониҳо дар ташаккули муносибатҳои 

байниқавмӣ дар ин кишварҳо ҷой дошт ва он аксар маврид боиси 

нигаронию таассуфи таҳлилгарон мегардид.  

Зуҳури падидаи ваҳдати миллӣ аслан марбут ба ташаккули давлатҳои 

миллӣ аст, зеро маҳз дар доираи давлати миллӣ зарурати ба даст овардани 

эҳсоси умумияти ягонаи сиёсии мардум, ки дар як воҳиди маъмурӣ зиндагӣ 

доранд, боло меравад. Бинобар ҳамин ҳам ваҳдат хусусияти миллиашро 

танҳо дар доираи ташаккули давлати миллӣ пайдо мекунад ва мавриди 

татбиқ қарор мегирад. Дар  ин маврид нақши давлат дар таҳкими ваҳдати 

миллӣ меафзояд, зеро он баҳри таъмини рушд ва суботи иҷтимоӣ, равнақи 

фарҳанги миллӣ манфиатдор аст. Ваҳдати миллӣ воқеан ҳам марбут ба 

омилҳои гуногунҷанбаест, ки дар он нақши муассирро ҳамоҳангсозии 

фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ мебозад. Ҳаёти ҷамъиятии баъзе аз 

кишварҳои пасошуравӣ, ки бар асари ихтилофи байниҳамдигарии 

ниҳодҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ мубталои муноқишоти дохилӣ гаштанд, 

собит карданд, ки дар доираи қонунҳо ҳамоҳанг сохтани ниҳодҳои 

давлатӣ, ки дар кишварамон ба вуқӯъ пайваст, барои амалияи 

 
1  Бзежинский, З. Великая шахматная доска [Текст] / З. Бзежинский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 149. 



283 

ҷомеасозиамон комилан дуруст буд. Зеро яке аз вазифаҳои муҳимми 

ниҳодҳои давлатӣ ин худ танзими муносибатҳои нави ҷамъиятӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи эътимоди аъзои ҷомеа ба дурустии арзишҳои дар 

заминаи ин муносибатҳо қарордошта мебошад. Қобили зикр аст, ки 

ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ дар ин самт заминаи мусоидро 

дар ҷомеа барои ташаккули ваҳдати миллӣ муҳайё сохт. 

Дар қатори созмонҳое, ки барои таҳкими ваҳдати миллӣ ва оромии 

вазъи сиёсию иҷтимоӣ дар ҷумҳуриамон саҳми намоён доранд, Шурои 

ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи махсус дорад. Шурои ҷамъиятӣ 

созмони бонуфуз ва минбари муколамаи ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ мебошад. Шурои  мазкур яке аз 

бозёфтҳои  сиёсии давраи Истиқлолияти давлатӣ ва ниҳоди нодири 

демократӣ дар миқёси минтақа ва собиқ давлатҳои  Иттиҳоди Шуравӣ 

буда, кори муттаҳидсозанда ва таҳкимбахшандаи ваҳдатро иҷро намуд ва 

онро идома дода истодааст. Принсипи асосии фаъолияти Шурои ҷамъиятӣ 

ризоияти ҷомеа дар ҳалли масъалаҳои муҳимтарини сиёсӣ, иқтисодию 

иҷтимоӣ, маънавию фарҳангии мамлакат мебошад, ки дар айни ҳол 

ҳамкории ҳокимияти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро низ таъмин 

менамояд. Мақоми ҳизбҳои сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои 

ғайриҳукуматие, ки дар кишварамон кору фаъолият мекунанд, дар 

густариши ғояҳои  ваҳдатофарини, ки ҷомеаро ба муттаҳидӣ расонидааст, 

бисёр муҳим мебошад. 

 Бо мурури тай кардани пайроҳаи пурпечутоби 

соҳибистиқлолиашон аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ бо ташкили 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ноил ба дарёфти роҳи ҳалли мусолиҳатомези ин 

масъалаи мураккаб гардиданд.  Аз ҷумла дар Тоҷикистон Шурои 

ҷамъиятӣ таъсис ёфт, ки дар ҳайъати он инчунин намояндагони 

иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии ақаллиятҳои миллии кишварамон 

шомил гардиданд.   Теъдоди онҳо ҳоло ба 21 расидааст ва онҳо аъзои 

фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар ҳаёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва иқтисодии 
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кишвар («Ҷамъияти туркманҳои Тоҷикистон», «Иттиҳоди халқҳои 

камшумори Кавказ», «Байтерек» ҷамъияти қазоқҳо, «Ассосиатсияи 

уйғурҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Маркази миллӣ-фарҳангии тоторҳо ва 

бошқирдҳо «Дӯстлик, «Ҷамъияти қирғизҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Шурои ҳамватанони Русия дар Тоҷикистон», «Ҷамъияти ӯзбекони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон»,  «Ассосиатсияи кореягиҳои Тоҷикистон» ва ғ.) 

фаъолона иштирок ва ҳамкорӣ менамоянд. Дар ин ниҳоди машваратӣ 

намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии ақаллиятҳои миллии 

кишварамон имконияти мавриди баҳсу андеша ва зарурияти ҷустуҷӯи 

роҳҳои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи онҳо фароҳам оварда шуд. 

  Баъзе аз иттиҳодияҳо дар баробари ҳизбҳои сиёсӣ, дигар 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ аъзои Шурои 

ҷамъиятии Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон-органи 

машваратии умумиҷумҳуриявӣ мебошанд. Ҳоло 10 иттиҳодияи 

ақаллиятҳои миллӣ узви ин созмон мебошанд, ки дар расидан ба ваҳдату 

ризоияти шаҳрвандӣ, таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа саҳми бузург 

доранд1.   

   Масъалаи дастёбӣ ба тавофуқи байниқавмии Афғонистони имрӯза 

пас аз руйи кор омадани ҳокимияти толибон назар ба дигар кишварҳои 

Осиёси Марказӣ ба мушкилоте дучор шудааст, ки хатар ба амнияти 

ҳамсоягони худро низ дар пай дорад. Сиёсати такқавмӣ дар ташкили 

низоми идоракунии мамлакат боиси дар ҳошияи ҳаёти сиёсии ҷомеа қарор 

гирифтани мардуми бумии ин сарзамин шудааст. Зарурияти ба инобат 

гирифтани масъалаи мазкур дар ташкили низоми сиёсии ҷомеаи 

Афғонистон айни замон ба яке аз шартҳои муҳимми эътирофи ҳокимияти 

муваққатии толибон аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ табдил ёфтааст.  

Зарурияти риояи ин масъаларо ҳамчун шарти таомули сиёсӣ Президенти 

Ҷуҳурии Тоҷикистон низ дар паёми соли 2021 ироакардаашон баён 

 
1 Национальные меньшинства в Таджикистане имеют полноценный статус гражданина РеспубликиТаджикиста 

[Электронный ресурс]. - URL: https://publizist.ru/blogs/111153/32382/-  (санаи муроҷиат: 2.04.2021. 

https://publizist.ru/blogs/111153/32382/-
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намуданд. «Мо чунин мешуморем, ки сарҷамъ сохтани тамоми мардум ва 

таъсис додани ҳукумати фарогири манфиатҳо ва намояндагони ҳамаи 

қавму миллатҳо ва неруҳои сиёсӣ ягона роҳи расидан ба суботу оромӣ дар 

Афғонистон мебошад.  ....Мардуми Афғонистон бо имконияту иқтидори 

бузурги сиёсӣ, тамаддунӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоие, ки доранд, 

бояд тақдири имрӯзу ояндаи худро ба даст гиранд. Яъне, сохти 

давлатдорӣ ва тарзи идораи давлат бо майлу ирода ва райъи худи 

мардуми ин кишвар муайян ва муқаррар карда шавад»1. 

Мавқеи Тоҷикистон аз пуштибонии рӯи кор омадани як низоми 

сиёсии ҳамашумул аз он бармеояд, ки ҳанӯз дар солҳои 90-уми асри 

гузашта нашриёти бонуфузи ғарбӣ «Энсиклопедияи Британика» теъдоди 

умумии аҳолии кишварро бештар аз 18 млн. нафар муайян намуда, 

таносуби байни миллату халқиятҳоро чунин нишон дода буд: пуштунҳо – 

6,86 млн. (38 фоиз); тоҷикон – бештар аз 4,5 млн. (25 фоиз); ҳазора – бештар 

аз 3,4 млн. (19 фоиз); ӯзбекон – бештар аз 1 млн. (6 фоиз); чораймоқ, 

туркманҳо, балуч ва ғ. – бештар аз 2 млн. нафар (12 фоиз)2. Аксарияти 

муҳаққиқони ғарбӣ дар таҳлили масъалаҳои этникии Афғонистони муосир 

ба муайян намудани теъдоди умумии миллату халқиятҳои асосӣ аҳамият 

надода, танҳо таносуби онҳоро дар таркиби аҳолӣ нишон медиҳанд: 

масалан, муҳаққиқи амрикоӣ Томас Барфилд (Thomas Barfield) таносуби 

паштунҳоро 40 фоиз, тоҷиконро 30 фоиз, ҳазораҳо 15 фоиз, ӯзбеку 

туркманҳоро 10  фоиз, аймоқҳо 2 фоиз  ва ақаллиятҳои боқимондаро 3 фоиз 

муайян кардааст3. Сарчашмаи дигари ғарбӣ, ки манбаи истидлоли худро 

нишон намедиҳад,  таносуби паштунҳоро 38 фоиз, тоҷиконро 25 фоиз, 

ҳазораҳоро 19 фоиз, ӯзбеконро 6 фоиз  ва аққалиятҳои боқимондаро 12 

фоиз нишон медиҳад4.  

 
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

21.12.2021. – Душанбе: Шарқи озод, 2021. – 48 с. 
2 Encyclopedia Britannica. 2002.  
3 Barfield Thomas. Afghanistan: a cultural and political history. Princeton studies in Muslim politics. United 
States of America, 2010. РР. 23-30. 
4 Afghanistan: The Problem of Pashtun Alienation. ICG Asia Report. N62, 5 August 2003. РР. 1-2. 
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       Манбаҳои русӣ аз нишондодҳои муҳаққиқони ғарбӣ тафовут дошта, 

бештар таҳаввулоти вазъи демографиро дар мадди аввал мегузоранд: 

мутобиқи маълумоти онҳо дар ибтидои соли 2000 шумораи умумии  аҳолии 

Афғонистон 21-22 млн. нафарро ташкил медод, аз чумла паштунҳо 10-11 

млн. нафар (47- 48 фоизи аҳолии кишвар), тоҷикон – 4,5-5 млн. (24 фоиз), 

ҳазораҳо 1,9-2 млн. (9-10 фоиз), ӯзбекон 2 млн. (10 фоиз), туркманҳо буштар 

аз 0,5 млн. (2,5 фоиз) ва ақаллиятҳои боқимонда бештар аз  I млн. (4,5 

фоиз)-ро ташкил дода буд1. Яке аз вижагии маълумоти сарчашмаҳои русӣ 

дар бораи таркиби этникии аҳолии Афғонистон аз он иборат аст, ки онҳо 

теъдоди паштунҳоро бештар нишон медиҳанд ва ин вижагӣ ба даврони 

шуравӣ низ хос буд, зеро эътирофи аксарият доштани миллату халқиятҳои 

ғайрипаштуни Афғонистон ба ҳадафҳои сиёсати хориҷии ИҶШС созгор 

набуд. Ба ақидаи сиёсатмадорони шуравӣ чунин вазъият метавонист ба 

руҳияи миллатҳои ҷумҳуриҳои шуравии Осиёи Марказӣ таъсири манфӣ 

гузошта, таваҷҷуҳи онҳоро бештар ба масоили халқҳои ҳамҷавори Шарқи 

Миёна ва хамрайъӣ бо онҳо ҷалб намояд. Имрӯз ҳам Россия минтақаи 

Осиёи Марказиро доираи нуфузи низомӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ ва тамаддунии 

худ шуморида, барои рушди ҳамаҷонибаи халқҳои Осиёи Марказӣ бо 

Афғонистону Эрон ва кишварҳои дигар манфиатдор нест ва чунин 

мавзеъгирӣ наметавонад ба доираҳои илмӣ таъсир нагузорад.  

Як чизро дар нисбати мавқеи таърихии тоҷикон дар ҳаёти ҷамъиятии 

Афғонистон қайд кардан зарур аст, ки тољикњо дар Афѓонистон ва дар 

минтаќа нисбат ба њувияти этникї бештар њувияти фарњангї доранд. Роњи 

њалли мушкилоти қудрати сиёсї бояд аз мавқеи њувияти фарҳангии 

тоҷикҳо мавриди баррасї ќарор гирад. Он чиро ки аз нигоҳи ин њувият 

роњи њалли аслї ва пойдор барои љомеа ва кишвари Афѓонистон дар 

соҳаҳои мухталифи њаёти сиёсї ва иљтимої маънидод метавон кард, 

ҳаракат ба сўйи љомеаи шањрвандї ва миллат-шањрванд аст, на миллат-

аќвом. Роњи њалли мушкилоти қудрати сиёсї дар Афѓонистон барои 

 
1 Афганистан. Справочник. – М.: Восточная литература, 2000. – С.31-40. 
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љомеаҳои этникї ва гурўњњои сиёсии ҳимоятгари ин гурӯҳҳои этникӣ, 

таќвияти љомеаи шањрвандї ва сиёсисозии ќудрат ба љойи ќавмисозии 

сиёсат ва ќудрат бо мақсади шаклгирии миллат ва ҷомеаи маданї ва 

шањрвандӣ аст.  

  Шояд ин дидгоњ бо таваљљуњ ба ќавмї будани сиёсат дар 

Афѓонистони муосир аз тарафи афрод ва гурўњњои мухталиф ҳамчун сиёсат 

ва таќвияти љомеаи ќавмї ба љойи љомеаи шањрвандї, як дидгоҳи 

ғайривоқеӣ ва ѓайриилмї маънидод шавад. Илова бар ин, мумкин аст ин 

дидгоњро касоне, ки табъиз, ситам ва бартариљўйии ќавмиро дар 

Афѓонистон омили муњимми беадолатї ва бесуботӣ ва бар хилофи 

тараққии иљтимої медонанд, њимоят аз идомаи беадолатї ва таъбиз арзёбї 

намоянд. Њатто агар ин арзёбї яке аз воќеиятњои Афѓонистони имрўзаро 

инъикос намояд ва ќавмисозии ќудрати сиёсӣ љињати таъмини адолат ва 

субот, ногузир бошад, пас ин як роњи њалли нодуруст, кӯтоњмуддат ва 

нопойдор хоҳад буд. 

Дар шароити имрўза љањонишавї  ба хусусиятњо, афкор ва фарњанги 

миллї тањдид намуда, рушди технология ба равнаќи раванди љањонишавї 

мусоидат кард. Мањз шабакаи интернет, расонањои электронї ба мисли 

компютерњо ва телевизионњои моњворавї, телефонњои мобилї  ва дигар 

воситањои аудиовизуалї аз омилњои аслии пањншавии раванди 

љањонишавї мебошанд. Раванди љањонишавї бо пањн намудани анъанањои 

на танҳо барои миллати мо, балки барои ақаллиятҳои қавмии дар он 

зиндагикунанда низ бегона ба таѓйири њувият ва фарњанг тањдид менамояд. 

Тањдиди асосии мазкур ба ахлоќи љомеа равона гардидааст ва љавонон дар 

ин раванд аз ќишрњои асосии осебпазир мањсуб меёбанд. Мушоњида ва 

бардоштњо аз раванди мављуда нишон медињанд, ки имрўз дар Љумњурии 

Тољикистон тањдидњои зерин ба зершуури намояндагони ақаллиятҳои 

миллӣ бар асари бархурд бо равандҳои љањонишавї дар љомеаи мо вуљуд 

доранд:  
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          Пеш аз ҳама тањдид ба мафкураи љавонон ва наврасон аз доираи 

муҳити ақаллиятҳои миллӣ мебошад. Љавонон бо хусусиятњои хоси худ дар 

раванди љањонишавї ќишри осебпазири љомеа мањсуб меёбанд1. Интернет 

аз василањои аввалини таъсиргузор ба онњо мебошад. Аз он, ки 

истифодабарандагони фаъоли интернет љавонон мебошанд, дар ин самт 

ягон гуна назорат мављуд нест ва њар гуна мањдудкунї дар ин самт натиљаи 

баръакс ба бор оварда метавонад. Бар замми ин, бахши тољикии интернет 

(тољнет) аз заифтарин бахшњо мањсуб меёбад, ки истифодабарандагони 

интернет аз Тољикистон бештар ба бахши русии интернет (руснет), баъдан 

англисиву сомонањои кишварњои мусалмонї таваљљуњ доранд. Њамаи ин 

дар ташаккули афкори љавонон бетаъсир нахоњад буд. 

         Барои пешгирї аз тањдидњои љањонишавї ба воситаи интернет 

мувофиќи маќсад мебошад, ки Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарњанг, 

Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї, Кумитаи кор бо дин, Академияи 

миллии  илмњо бо љалби Иттифоќи нависандагон барномаи кўтоњмуддати 

давлатї барои таќвияти бахши тољикии интернетро роњандозї намоянд. 

Дар ин самт пешнињодњои зерин ироа мегардад: 

 1. Дар шабакаи интернет ягон сомона ба забони тољикї барои 

кўдакону наврасон вуљуд надорад. Дар ин њолат њар наврасу љавони 

тољикистонӣ, ки ба интернет ворид мешавад, ба сомонањои бегона мурур 

мекунад. Бештари сомонањои тафрењии русзабон ва сомонањое, ки корњои 

илмї барои љавононро дар худ љой медињанд, сомонањои фањшро таблиѓ 

менамоянд. Љавонону наврасон ба чунин сомонањо бетаваљљуњ буда 

наметавонанд. Аз ин сабаб, пешнињод мешавад, ки њадди ақал дар ќадами 

аввал якчанд сомона барои наврасон ба роњ монда шавад. Имрўз бештари 

мактабњои њамагонї бо интернет пайваст мебошанд, омўзгорон њангоми 

кор аз ин сомонањо ба хонандањо кор гиранд. Фаъолияти ТВ «Бањористон» 

нишон дод, ки дар ин самт муваффаќ шудан имкон дорад. Барои ташкили 

 
1 Салимова, Ф. Терроризми байналмиллалї ва хатари он ба истиќлолияти Љумњурии Тољикистон [Матн] / 
Ф. Салимова // Истиќлолияти давлатї-тањкимбахши низоми давлатдории миллї: маљмуи маќолањо. – 
Душанбе: Ирфон, 2016. – С. 235-239.   
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сомонањо барои кўдакон аз ањли  илму  эљод, ки барои наврасон эљод 

мекунанд,   бояд истифода шавад. 

2. Аз он сабаб, ки компютер ва барномањои компютерї њарфњои 

тољикиро намехонад, њар гуна амалиёт дар интернет дар мактабњои миёна 

бо забони русї гузаронда мешавад. Хуб мебуд, ки њангоми пешнињоди 

компютер ба мактабњои миёна барномањое, ки њарфњои тољикиро мехонад,  

истифода карда шавад. 

3. Маврид ба зикр аст, ки дар бештари кишварњои љањон 

истифодабарандагони сомонањои тафрењї аз дигар сомонањо зиёд 

мебошанд. Аммо дар Тољикистон сомонањои иттилоотї хонандаи бештар 

дорад. Ин раванд барои сиёсї шудани фазои шабакањои иљтимої мусоидат 

мекунад. Яке аз сабабњои аслии он, ки сомонањои иттилооти 

истифодабарандаи бештар доранд, набудани дигар сомонањо ба забони 

тољикї мебошад. Сомонаи серхонандатарин ба забони тољикї дар 

интернет сомонаи радиои «Озодї» мебошад, ки маблаѓгузори он 

Конгресси ИМА мебошад.  

Аз ин сабаб, мувофиќи маќсад аст, ки сомонањои тафрењї ва 

иттилоотие, ки ба забони тољикї хабар пахш мекунанд, бештар гарданд. 

Барои тољикї намудани фазои тољнет аз љониби нињодњои њукуматї 

таваљљуњ карда шавад. 

 4. Яке аз масъалањои асосї дар шабакањои иљтимоии интернет 

мавзуъњои мазњабї мебошанд. Аммо дар ин самт дар интернет маълумот 

дар бораи мазњаби њанафї ба забони тољикї ва њуруфи кириллї хеле кам 

мебошад. Хуб мебуд, ки Кумитаи дин бо љалби руњониёни маъруф дар 

интернет блогњои шахсии руњониёнро роњандозї намояд, ки барои ин кор 

маблаѓ њам масраф намешавад. Яъне љавонон тавонанд, ки бо руњониён ба 

воситаи интернет ба суолњои худ посух гиранд. Агар ин фазо аз љониби 

Тољикистон идора карда нашавад, бегонагон онро пур хоњанд кард;  

        Дуюм, тањдид ба ахлоќ ва фарњанги ақаллиятҳои миллї. Яке аз 

хусусиятњои раванди љањонишавї дар он зоњир мегардад, ки ахлоќ ва 

фарњанги аврупої ахлоќ ва фарњангњои миллиро махлут мекунад. Дур 
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шудан аз ахлоќ ва фарњанги миллї ба њувият таъсири манфї мерасонад. 

Њувият ва фарњанги миллї дар Тољикистон аз омилњои аслии бањамої ва 

вањдати мардум мањсуб меёбанд. Дар њоли њозир дар Аврупо аз он 

фарњанге, ки имрўз доранд, талоши дурї љустанро карда истодаанд, аммо 

он фарњанг дар мо ќобили ќабул шуда истодааст. Барои дифоъ аз фарњанг 

ва арзишњои миллї на бо роњи мањдуднамої балки бо истифода аз 

алтернатива бояд кор гирифт1.  

        Дар ин самт иҷрои амалҳои зерин, аз ҷумла баҳри њимоя аз ахлоќи 

љавонон ва либоси миллї аз таљрибаи Љопон истифода намудан мувофиќи 

маќсад мебошад. Дар ин кишвар барои бонувоне, ки либоси миллиашонро 

(аз љумла кемано) дар бар доранд, имтиёзњое пешбинї карданд. Аз љумла 

барои ин бонувон дар баъзе шањрњо даромадан ба театр, осорхона ва дигар 

љойњои фарњангї ройгон мебошад. Дар Љопон мардум ба театру осорхона 

таваљљуњ доранд ва имтиёзи бепул даромадан ба ин маконњо хеле боарзиш 

мебошад. Дар Тољикистон низ аз ин таљриба истифода намуда, барои 

бонувоне, ки дар коргоњ, донишгоњњо ва ѓайра либоси миллиро дар бар 

мекунанд, имтиёзе пешнињод кардан мувофиќи маќсад хоњад буд. Аввал, ин 

таљриба барои рушди моделњои нави либоси миллї мусоидат мекунад, аз 

он ки муштарї бештар мегардад. Баъдан, худи фарњанги либоси миллї 

њифз хоњад шуд. 

           Кино ва филмњои тасвирї ба ахлоќи наврасону љавонњои мо таъсири 

бузург доранд. Барои наврасу љавонони имрўза на ќањрамони филмњои 

тољикї балки ќањрамони филмњои туркиву амрикої ва ѓайра идеол буда, 

кўдаки тољик дар зери таъсири филмњои тасвирии бегона ба воя мерасад. 

Хуб мебуд, ки њукумат барномаи рушди филми тасвириро дар кишвар 

тањия карда шавад. Дар адабиёт ва таърихи тољик садњо асарњое мављуд 

аст, ки аз рўи он бењтарин кино ва филмњои тасвирї омода намудан 

мумкин аст. Филми тасвирї ё бардоштани кино аз рўи «Самаки айёр», 

 
1 Њайдаров, Р. Стратегияи Президенти Љумњурии Тољикистон дар тањкими истиќлолият дар шароити 

љањонишавї [Текст] / Р. Ҳайдаров // Маљмуаи маќолањо. – Душанбе: Дониш, 2016. – С. 26-32. 
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Абумуслим, љомасафедон, сарбадорон ва садњо достону ќисса ба манфиат 

хоњад буд1. Ин ќиссањо наврасонро дар руњияи миллї тарбият хоњанд кард.  

  Ҳамин тавр, эътимоди қавмиро дар ҷомеа метавон дар заминаи 

сиёсати умумии дохилии кишвар бо риояи эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои 

сокинон новобаста аз мансубияти иҷтимоияшон муваффақона роҳандозӣ 

намуд.   

Дар шароити давлати сермиллат ҳамзистии мусолиҳатомези 

намояндагони умумиятҳои этникӣ, дӯстӣ ва ваҳдати онҳо ба рукнҳои 

одилонаю демократии рушди ҷомеа, ки масъалаи асосӣ дар он масъалаи 

ҳокимият, иштироки ақаллиятҳои миллӣ дар идоракунии ҷомеа мебошад. 

Ин мушкилот, аз назари  сиёсӣ, дар тамоми Осиёи Марказӣ махсусан, дар 

Тоҷикистон  шадидтар шуда истодааст. 

 Имрўз Љумњурии Тољикистон њамчун давлати демократї, дунявї ва 

њуќуќбунёд кафили њаёти осоиштаи ҳам аксарият ва ҳам аќаллиятњои 

миллї гардида, барои таъсиси созмонњои аќаллиятњои миллї мусоидат 

менамояд, то ки онњо дар амал ҳуқуқу манфиатҳои худро дар тамоми  

соҳаҳои хаёти чамъиятӣ татбиқ намоянд. Бо итминон метавон гуфт, ки 

рушди муносибатҳои миллӣ дар Тоҷикистон, пеш аз ҳама, аз дараҷаи 

рушди муносибатҳо ва ҳамбастагиҳои байни ақаллиятҳои миллии муқими 

кишвар, ҷойгоҳ ва мавқеи онҳо дар ҳаёти сиёсии ҷамъият вобаста аст. 

 Дар љањони муосир аќаллиятњои миллї субъектњои сиёсї буда, аз ин 

рў, барои рушду тазаккури фарњангии онњо дар миќёси байналмилалї 

асосњои сиёсию њуќуќї тадриљан коркард карда шудаанд. Принсипҳо, 

усулҳо, тафсирҳо, номгӯи ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мавҷудаи давлат нисбат ба 

ақаллиятҳои миллӣ, пеш аз ҳама, метавонанд ба ҳалли низоъҳои дар 

заминаҳои миллӣ, забонӣ ё мазҳабии дар дохили давлат, бавуҷудомада 

инчунин ба ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, низоми механизмҳои 

байналмилалӣ, ки шаффофият ва ҳисоботдиҳии давлатро дар арсаи 

байналмилалӣ таъмин мекунанд, мусоидат менамояд. Дар ин бора 

 
1 Рањимов, С. Истиќлолият, фарњанг ва њунари муосир [Текст] / С. Раҳматов // Истиќлолият ва фарњанг. – 
Душанбе: Матбаа, 2017. – С. 21-49. 
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санадҳои умумиҷаҳонӣ, минтақавӣ ва дуҷонибаи сиёсӣ ва ҳуқуқии солҳои 

2000-2020 равшан гувоҳӣ медиҳанд. 

Тањлили воќеияти ҷомеаи тоҷикистонӣ нишон медиҳад, ки  вазифањои 

асосии сиёсати миллии Тољикистон бояд  ин имконияти таъмини ба амал 

баровардан ва њифзи њуќуќу озодињои асосии намояндагони тамоми 

гурўњњои этникї ва аќаллиятњо дар соҳаҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ ва иҷтимоию 

иқтисодӣ мебошад, ки ба қадри имкон механизмҳои дастгирии давлатиро 

дар назар доранд.  

- мусоидат дар соҳаи фарҳанг ва маориф ба эҳёи мероси таърихии 

ҷамоаҳои миллии Тоҷикистон ва тарғиби махсусияти фарҳангӣ ҳамчун 

омили асосии такрористеҳсоли ақаллиятҳои миллӣ дар низоми 

ҳамбастагии фарҳангии халқҳои Тоҷикистон; мамлакат, аз ҷумла 

инкишофи забони миллӣ; мусоидат ба рушди маънавӣ тавассути амалҳои 

осоишта ва  қонунии созмонҳои гуногуни динӣ ва фарҳангӣ; 

         - мусоидат ба рушди робитаҳои фарҳангии байни ҷомеаҳои миллӣ ва 

диаспораҳои хориҷӣ, аз ҷумла имкони ҳамкории байнидавлатӣ барои 

ҳалли масъалаҳо ва мушкилоти гуногуни ақаллиятҳо дар ҷараёни табодули 

фарҳангӣ ва ғайра. 
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ХУЛОСА 

1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 Натиљањои зимни таҳќиќоти анљомёфта ба даст овардашуда нишон 

медиҳанд, ки масъалаи таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои гуногун дар 

њудуди як воњиди сиёсї дар давраи њассоси имрўзаи инкишофи давлатњои 

миллї ба масъалаи хеле муњим ва њаётї табдил ёфтааст. Зимни тањќиќи 

масъала аз чунин дидгоњ мо шоњиди он гардидем, ки дар љустуљӯи роњи 

њалли самараноки амалии ин масъала њамеша зарурати коркарди илмию 

назариявии он муњим аст. Бинобар ин, имрўз мактабњои зиёди улуми 

иљтимої ба ин масъала пайваста рў меоранд ва андешањои худро баён 

медоранд. Албатта, дар байни ин пажӯњишњо манбаъњое њастанд, ки 

хусусияти назариявї доранд ва бархе дигар ба вижагињои зуњури ин 

масъала вобаста ба ягон љомеаи мушаххас таваҷҷқҳ намудаанд. Илми 

иљтимоии кишвари мо низ пас аз касби истиќлолияти давлатї вобаста ба 

вазъияти нави баамаломадаи њаёти љамъиятї тадриҷан ба пажӯњиши ин 

масъала рўй оварда, натиљањои муайяни назариявию амалиро комёб 

шудааст.  

Лозим ба таъкид аст, ки ҳодисаҳои имрӯз дар нуқтаҳои гуногуни 

олам суратгиранда аз бисёр ҷиҳат ба талошҳои тағйирдиҳии қабатҳои 

ҳувияти мардумони аксар кишварҳо вобастагӣ доранд. Чун сатҳи дарки 

шуури омма қобилияти фаҳми нозуконаи чунин рақобатҳои геополитикиро 

надорад, бинобар ин, дар бештари маврид он худ ва кулли ҷомеаро 

метавонад дар вартаи хатари нобудшавӣ қарор диҳад. Яке аз чунин 

озмоишҳои геополитикии ҳувиятсозии фаромиллии ба мустақилияти 

сиёсии кишвар хатарбор дар мавриди Украинаи соҳибистиқлол тарҳрезӣ ва 

татбиқ карда шуд, ки имрӯз ранҷи азиятбори онро мардуми одии ин 

кишвар ба дӯш дорад. Ҳамчунин бо мурури пушти сар шудани акнун 

бештар аз даҳ моҳи ҳукмронии толибон дар кишвари азияткашидаи 

Афғонистон маълум шуда истодааст, ки дар паси пардаи саҳнаи ба қудрат 

расидани ин гурӯҳи ҷоҳилу торикназар ва бадсигол нисбат ба тоҷикону 
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соири ақвоми бумии ин диёр чи тарҳу пешнависҳои бозингарони 

қудратталаби ҷаҳонию минтақавӣ қарор доштааст. Хушбахтона 

Тоҷикистони соҳибистиқлол равзанаи таҳлилу баррасии ин чолишҳоро дар 

ихтиёри соҳибназарону доираи илмии кишвар қарор додааст ва онҳо 

пайваста низому аҳли ҷомеаро аз паёмадҳои хушунаттамоюлӣ пайдо 

кардани рафтори иҷтимоию сиёсии мардум ҳушдор медиҳанд. Маҳз 

самараи чунин фарохбинии равандҳои ҷаҳонию минтақавӣ аст, ки бо 

вуҷуди ҳолатҳои имтиҳонӣ низоми роҳбарии кишварамон мизони 

муруввату мадороро бо кишварҳои ҳамсояю хориҷи дур пайравӣ намуда, 

пардаи абри торики ваҳшатзоро аз осмони диёрамон муваффақона 

бартараф сохтанд. Дар робита бо ин, метавон аз ҳаводиси дар марзҳои 

кишварамон бо ҳамсоякишвар Қирғизистон ва нооромиҳои дар минтақаи 

Кӯҳистони Бадахшон дар тайи ду соли охир бавуқуъпайваста ёдовар шуд. 

Ин моро итминон медиҳад, ки дар баробари бо ғояҳои мафкуравии 

ватанпарастӣ анбоштани зеҳни аҳли ҷомеа инчунин зарурати ривоҷи 

қобилияти дарки воқеъбинонаи равандҳои ҷаҳони муосирро ба дасти 

фаромӯшӣ насупорем. Зеро дар таърихи миллати мо бисёр мавридҳое 

буданд, ки чунин фаромӯшхотирӣ тақдири онро ба вартаҳои фоҷеабор 

кашонид. Аз ин мавқеъ, қисмати тоҷикони Афғонистон низ бозгӯкунандаи 

оқибати талоши ба пояи бемислу тасаввурнашаванда шинонидани ҳувияти 

хонаводагию минтақавӣ аст, ки алайҳи он рақибони даркаминнишаста 

посухи маргбору ҷуброннашаванда барои миллату диёр доранд. Имзои 

Созишномаи сулҳу истиқрори миллӣ Тоҷикистонро дар замони худ аз ин 

вазъияти маргбор наҷот дода буд ва онро мебояд ҳамеша бо 

дарназардошти махсусиятҳои марҳалаҳои минбаъдаи рушди ҷомеа 

андешамандона пеши назар оварду барои худ сабақ гирифт. Яке аз чунин 

сабақҳои муфид албатта ин таъмини ҳамзистии мусолиҳатомези тамоми 

сокинони кишварамон аст, ки дар ин рисола рӯи он мо мулоҳизаҳои худро 

баён намудем.      
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Дастовардњои ин самти пажӯњиши илми иљтимоии ватанї, бахусус 

фалсафаи иљтимої, аз нигоњи арзишмандии илмию амалї мартабаи 

гуногун доранд, вале дар маљмуъ онњо барои дарки њолати вазъияти њаёти 

љамъиятии кишварамон дар ин самт кумак менамоянд. Ин худ табиист, 

зеро њар як љомеа кўшиш менамояд, ки идоракунии иљтимоии њаёти 

љамъиятии он то дараљаи муайян рўи асосњои мўътамади назариявию 

таљрибаи озмудашудаи таърихї устувор бошад. Дар сурате, ки марбут ба 

масъали мавриди назару тањќиќи мо яке аз пањлӯњои нохушоянди 

идоранашавандаи тамоюли ба њоли худ гузоштани ташаккулёбии 

стихиявии њувияти гурўњњои этникї-ин марбут ба афзоиши сатњи 

нобаробарињои иљтимої аст. Ин тамоюл аз њама бештар ба кишварњои рў 

ба инкишоф ва дар њоли рушд таъсиргузор аст. Чун Љумњурии Тољикистон 

ба ќатори чунин кишварњо дохил мешавад, бинобар ин мо дар ин љо 

таваљљуњи бештарро ба тањќиќи ин масъала зарур шуморидем ва он дар 

рисола пайваста таъкид шудааст.  

Натиљањои зимни тањќиќот ба даст овардашуда гувоњи онанд, ки 

назарияњои гуногун марбут ба тафовути таркиби љузъњои ташкилдињандаи 

њувияти умумиятњои ќавмию миллї пеш аз њама ба он ишорат мекунанд, ки 

њувияти ќавмї ба худшиносии ќавмӣ  ё нажодї такя мекунад. Вале њувияти 

миллї фаротар аз мањдудањои нажодї ќарор дошта, дар њудуди 

эътирофшудаи сиёсї ба татбиќи манфиатњои иќтисодию сиёсї, њукуќию 

амниятї ва ѓайра нигаронида шудааст. Нињоди асосии ин манфиатњоро 

пуштибоникунанда давлат аст ва бинобар ин онро рукни асосии њувияти 

миллї меноманд. Умумиятњои ќавмии мардумоне, ки ќодир ба ташкили 

давлат нашудаанд, наметавонанд дар олами имрўзаи сиёсат ба сифати 

миллат шинохта шаванд ва дорои њувияти миллї бошанд.  

Аз хулосањои тањќиќот бармеояд, ки њувияти ќавмї ба аломатњои 

њудудию фарњангї вобаста буда, бидуни воњиди сиёсии муштарак низ 

вуљуд дорад ва ташаккул меёбад. Мардумоне, ки аз доираи вобастагии 

њувияти авлодї берун меоянд, эњсоси ҳувияти қавмиашон, ки марбут ба 

мансубияти сарзаминӣ, муњити фарҳангӣ, ягонагии мазњабию забонӣ аст, 
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ташаккул меёбад. Дар даврони қабл аз «сармоядории саноатӣ» ин ҳувият 

вусъати зиёд дошт ва он чунон, ки ќаблан ишора шуд, ҳанӯз бо ҳувияти 

миллӣ ағлаб иштибоҳ мешавад. Ҳамон иштибоҳе, ки фарҳанги қавмї ва 

суннатиро бо фарҳанги миллӣ ношӣ аз равобити иқтисодию сиёсї ва 

ҳуқуқии сармоядории саноатӣ аз ҳам тафкик намекунад. 

Ҳамин тавр, ҳувияти бисёрсатҳаи муосир қабатҳо ва зинаҳои асосии 

ҳувият мебошад ва хусусияти пайваста мураккабшавиро дорад. Вобаста ба 

вазъияти мушаххаси таърихӣ, ҳар яке аз дилхоҳ асосҳои ҳаммонандсозӣ 

фаъол бошад ва ё мувофиқати  онҳо ба вуҷуд меояд. Сохтори ҳувият дорои 

пӯёии динамикӣ буда, вобаста ба он, ки вазни унсурҳои онро 

ташкилдиҳандаи он меафзояд ё баръакс, камтаъсир мешавад ва ё тағйир 

меёбад. Ба ақидаи муҳаққиқон муҳиммияти њувиятњои сершумор (зиёд) бо 

мурури замон  аз як вазъият ба вазъияти дигар таѓйир меёбад, дар њоле ки 

ин њувиятњо њамдигарро пурра мекунанд ё бо њам дар мухолифат қарор 

доранд. 

Проблемаи ҳувияти бисёрсатҳа имрӯз ниҳоят мураккаб ба назар 

мерасад, зеро ки дар баробари сатҳҳои анъанавии ҳувият сатҳҳои навро 

дар худ муттаҳид мекунад. Тавре ки таҷрибаи таърихию фарҳангӣ нишон 

медиҳад, ҷомеаҳои аз ҷиҳати қавмӣ гуногунтаркиб наметавонанд ҳувияти 

«одӣ» дошта бошанд: ҳувияти онҳо метавонад танҳо бисёрсатҳа бошад. 

Чунин сатҳҳои зерини ҳувиятро дар ин замина ҷудо намудан мумкин аст: 

этникӣ, минтақавӣ, миллӣ, геополитикӣ ва тамаддунӣ. Сатҳҳои ишорашуда 

бо ҳам зич алоқаманданд ва як низоми иерархии  сохторӣ ва дар айни 

замон мураккабро ташакил медиҳанд. 

Дар рисола зимни бардошт аз тањќиќи масъалањои умдаи њаёти 

имрўзаи љамъиятї дар кишварамон, инчунин ба масъалаи нињодишавии 

унсурњои ба дарёфти роњњои њалли таъмини њамзистии мусолињатомези 

аъзоёни љомеа дар заминаи ташаккули њувият ва татбиќи амали муштараки 

иљтимоию фарњангї мусоидаткунанда ањамияти асосї дода шудааст. Аз ин 

мавқеъ заминаҳои ташаккулёбӣ ва фаъолияти ниҳодҳои алоҳидаи ҷомеаи 
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тоҷикистонии замони соҳибистиқлолӣ дар рисола бо ҷалби маводи зиёди 

таърихию бойгонӣ ва таҳлили иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор дода 

шудааст. Аз ҷумла, дар Тоҷикистон Шурои ҷамъиятӣ таъсис ёфт, ки дар 

ҳайъати он инчунин намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии 

ақаллиятҳои миллии кишварамон шомил гардиданд. Дар ин ниҳоди 

машваратӣ барои намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятию фарҳангии 

ақаллиятҳои миллии кишварамон имконияти мавриди баҳсу андеша ва 

зарурати ҷустуҷуи роҳҳои ҳалли масъалаҳои рӯзмарраи онҳо фароҳам 

оварда шуд.  

         Ҳамчунин ташаккули заминаи меъёрии ҳуқуқии роњњои дарёфти 

таъмини њамзистии мусолињатомези аъзои љомеа дар заминаи ташаккули 

њувият ва татбиќи амали муштараки иљтимоию фарњангї мусоидаткунанда 

дар рисола пайгирӣ шудааст. Ақаллиятҳои миллии Тоҷикистон дар асоси 

Қонун «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» ҷамъиятҳои худро дар шакли 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таъсис додаанд, ки ниёзҳои фарҳангии 

намояндагони ақаллиятҳои миллиро қонеъ мекунанд. Шумораи онҳо ҳоло 

ба 21 расидааст ва иттиҳодияҳо узви фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ буда, дар 

ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва иқтисодии кишвар пурсамар иштирок мекунанд. 

Аз натиљањои зимни таҳќиќот ба даст овардашуда мебинем, ки 

масъалаи таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои гуногун дар њудуди як 

воњиди сиёсї дар давраи имрўзаи инкишофи давлатњои миллї бо такя аз 

анъанањои фарњангї ба масъалаи хеле муњим ва њаётї табдил ёфтааст. Дар 

љустуљӯи роњи њалли самараноки амалии ин масъала, њамеша зарурияти 

коркарди илмию назариявии он муњим аст. Бинобар ин, имрўз мактабњои 

зиёди илми љомеашиносї ба ин масъала рў меоранд ва андешањои худро 

баён медоранд. Албатта, дар байни ин пажӯњишњо манбаъњое њаст, ки 

хусусияти сирф назариявї доранд ва бархи дигар ба вижагињои зуњури ин 

масъала вобаста ба ягон љомеаи мушаххас диќќат намудаанд. Илми 

иљтимоии кишвари мо низ пас аз даврони касби истиќлолият вобаста ба 
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вазъияти нави ба амаломадаи њаёти љамъиятї пайваста ба пажӯњиши ин 

масъала рўй меорад.  

Дастовардњои ин самти пажӯњиши илми љомеашиносии ватанї, 

бахусус фалсафаи иљтимої, аз нигоњи арзишмандии илмию амалї 

мартабаи гуногун доранд, вале дар маљмуъ, онњо барои дарки вазъияти 

њаёти љамъиятии кишварамон дар ин самт кўмак менамоянд. 

Тањлили гузаронидашуда нишон медињад, ки таѓйироти босуръати 

олам ва вобаста ба он равандњои зиддиятноки љањонишавї  мушкилоти 

њувиятро имрӯз боз ҳам  шадидтар гардонидааст. Бино ба баёни образноки 

яке аз пажӯҳишгарон, олимон ҳамзамон худро ҳам дар нақши созандагон 

ва ҳам дар нақши маҳбусони шабакаи ҷаҳонии ҳувият дар баробари 

чолишҳои он қарор гирифта, мебинанд. Ин мушкилот нишон медиҳад, ки 

умумиятҳои алоҳидаи иҷтимоӣ, ки аз дастовардҳои равандҳои имрӯзаи 

ҷаҳонишавӣ истифода мебаранд, набояд ҳувияти фарҳангӣ, динӣ, этникӣ ва 

забонии худро фаромӯш кунанд. Мувозинати байни равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ва ҳувияти тамаддуниро нигоҳ дошта, умумиятҳои алоҳидаи 

этникӣ метавонанд анъанаҳои худро, ки пай дар пайии таърихиро таъмин 

мекунанд, ҳифз намоянд. Бо шарофати анъана ташаккули сифатҳои шахсии 

намояндагони алоҳидаи ин ё он умумияти иҷтимоӣ сурат мегирад. 

Анъанаҳо механизми бевоситаи иҷтимоишавии фардҳо, ба низоми 

муносибатҳои ҷамъияӣ дохил шудани онҳо ва аз худ намудани таҷрибаи 

наслҳои пештара мебошанд.  

 Натиљањои зимни тањќиќот ба даст овардашуда минбаъд барои 

дарки амиќи масъалаи зарфияти љомеањои миллї барои таъмини бењтари 

њамзистии мусолињатомези аъзои љомеа дар заминаи ташаккули њувият ва 

татбиќи амали муштараки иљтимоию фарњангї ва инчунин дар амалияи 

љомеасозї истифода намудани фишангњои муассири ба ин маќсад ноил 

омадан имконият фароњам меоранд. Татбиќи тавсияњои назариявии 

ноилшуда пеш аз њама имконият фароњам меоранд, ки љомеаи тољикистонї 
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дар ин шароити мураккаби љањони имрўза масъалаи бозтавлидии низоми 

иљтимоии худкифояро мавзўи рўз ќарор дињад.  

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Маводи диссертатсияи мазкур барои дарк ва идоракунии 

равандњои гуногунљанбаи њаёти иљтимоии љомеаи муосири тољикистонї 

мусоидат менамояд.  

2. Натиљањои зимни тањќиќот ба даст овардашуда минбаъд барои 

дарки амиќи масъалаи зарфияти љомеањои миллї барои таъмини бењтари 

њамзистии мусолњатомези аъзоёни љомеа дар заминаи ташаккули њувият ва 

татбиќи амали муштараки иљтимоию фарњангї ва инчунин дар амалияи 

љомеасозї истифода намудани фишангњои муассири ба ин маќсад ноил 

омадан имконият фароњам меоранд. 

3. Татбиќи тавсияњои назариявии ноилшуда пеш аз њама имконият 

фароњам меоранд, ки љомеаи тољикистонї дар ин шароити мураккаби 

љањони имрўза масъалаи бозтавлидии низоми иљтимоии худкифояро 

мавзўи рўз ќарор дињад. Натиљањои зимни тањќиќот ба даст овардашуда 

нишон медињанд, ки масъалаи таъмини њамзистии осоиштаи ќавмњои 

гуногун дар њудуди як воњиди сиёсї дар давраи имрўзаи инкишофи 

давлатњои миллї ба масъалаи хеле муњим ва њаётї табдил ёфтааст. Дар 

љустуљӯи роњи њалли самараноки амалии ин масъала њамеша аввалан 

зарурияти коркарди илмию назариявии он муњим аст.  

4. Масъалаи дигаре, ки натиљањои тањќиќоти мо пайваста ба он 

ишора мекунанд, ин паёмадњои на њамеша мусбати афзоиши вобастагињо 

ба тамоюлњои љањонишавї аст. Дар раванди љањонишавї Љумњурии 

Тољикистон њамчун давлати миллии мустаќил ва узви комилњуќуќи љомеаи 

љањонї ба як силсила масъалањое рў ба рў мегардад, ки ояндаи њифзи 

њувияти миллї ва давлатдории тољикон ба чигунагии њалли онњо сахт 

вобаста мебошад. Тољикистон њамчун як давлати мустаќили љавон дар 

раванди љањонишавї бештар наќши кишвари таъсирпазирро дошта, 

муќобилият ва истодагарии он дар баробари арзишњо ва ќонунмандињои 

љањонишавї то њадде душвор мебошад.  
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5. Консепсиясозии фалсафии њамзистии мусолињатомези ќавмї ва 

амали муштараки этникӣ-фарҳангӣ чун назари амиқу васеъ ба хусусияти 

ҳаёти фарҳангии ҷомеаи муосир тоҷикистонӣ хизмат мерасонад. Фалсафаи 

њамзистии мусолињатомези ќавмї ва амалҳои муштараки байнифарҳангӣ 

дар методологияи таҳқиқи масъалаи амали муштараки этникӣ- фарҳангӣ 

ҳам дар илми ҷаҳонӣ ва ҳам дар илми ватанӣ банди асосӣ мебошад. Аз ин 

рў, хулосаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда ба сифати асоси методологӣ 

барои коркарди минбаъдаи масъалаи амали муштараки этникӣ-фарҳангӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили ҷараёнҳои дар ҷомеа руйдиҳанда 

корбурд мегарданд. 

6. Натиҷаҳои таҳқиқот барои ташаккули назарияи умумии 

фалсафа, фарњангшиносӣ ва фалсафаи фарњанг хеле муҳиманд. Инчунин 

зимни таълими фанҳо ва таҳияи курсҳои лексионӣ, ки масъалаи амали 

муштараки этникӣ-фарњангӣ, робитаи байни фарњангҳо, њусни тафоњум ва 

тоқатпазириро дарбар мегиранд, аз онҳо истифода бурдан мумкин аст.  

7. Сайёњии этникї яке аз самтҳои сайёњии фарњангї-маърифатї ба 

шумор рафта, дар замони муосир барои аксари кишварҳо аз нигоњи 

муаррифии дастоварду хусусиятњои фарњангї љолиб аст.Тавассути сайењии 

этникї одамон имконият пайдо менамоянд, ки ба тарзи хољагидорї, 

манзили анъанавї, либоси миллии сокинони маҳаллї шинос шуда, 

инчунин дар идњои анъанавї иштирок намуда, маззаи таомњои миллиро 

чашанд ва ба сифати туњфа аз ашёњои ҳунарҳои анъанавии мардум 

харидорї намоянд. Баъди бозгашт аз сафар, сайёҳон ба хешон ва шиносҳо 

савѓотињои овардаашонро нишон медињанд, аз таасуроти худ дар бораи 

вижагињои фарњанги ќавмњои минтаќаи дидаашон ва ѓайра суњбат 

менамоянд.  

8. Дар маҷмуъ сиёсати иҷтимоии кишварамон бояд ҳамеша мадди 

назар дошта бошад, ки масъалаи таъмини њамзистии мусолињатомези 

аъзоёни љомеа, новобаста аз танаввўъи арзишию вобастагињои иљтимоию 

сиёсї, яке аз шартњои зуњуру мављудияти давлатњои миллї ба шумор 
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меравад. Яке аз сабабњои амали фаъолонаи давлатњои миллї дар ин самт 

аз њамин шартњои зикршуда бармеояд ва дар њар як марњалаи рушди 

таърихї онњо кўшиш менамоянд, ки дархури талаботу манфиатњои 

навзуњур диду шеваи бархурдашонро бо ин масъала низ таѓйиру такмил 

дињанд. То чї андоза онњо дар татбиќи ин њадафњо муваффаќ мешаванд ин 

пеш аз њама аз маљмӯи олоту фишангњои ба кор мегирифтагиашон бештар 

вобастагї дорад. Мањз дар њамин муносибат равиши бархурди давлатњои 

миллї ба масъалаи таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни љомеа аз 

њамдигар фарќ мекунад ва ин зарурияти тањќиќи ин мавзўъро пайваста 

мубрам месозад. Яъне наќшаи ќолабии барои њамаи давру замон якхела 

муносиби роњи дарёфти њалли таъмини њамзистии мусолињатомези аъзоёни 

љомеа вуљуд надорад ва он мунтазам дар заминаи тањлилу омўзишњо 

мукаммалу муносибтар амалї гардонида мешавад. Барои вусъат 

бахшидани амалњои муштараки иљтимоии аъзоёни љомеа дар роњи татбиќи 

њадафњои рушди мамлакат пайваста бо роњи мукаммалгардонї ва кўшиши 

посух гуфтан ба мушкилоти љањони муосир асосњои меъёрию њуќуќии 

самарабахш тањия ва татбиќ мегарданд. Ин тадбирњо барои заминаи 

нињодишавии фаъолияти аъзоёни љомеа мусоидат намуда, эътимодро 

байни гурӯҳҳои этникии сокинони кишвар мустањкам менамоянд.   
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