
1 

ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСӢ ВА ҲУҚУҚИ БА 

НОМИ А.БАЊОВАДДИНОВИ АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

УДК 32.019.57 

Бо њуќуќи дастнавис 

 

ХОҶАЕВ ҲИКМАТУЛЛО ҲИММАТОВИЧ 

 

 

ТУНДГАРОИИ ДИНЇ ВА ПАЊНШАВИИ ОН ДАР ШАРОИТИ 

ТАЃЙИРПАЗИРИИ ЉОМЕА (ТАЉРИБАИ ТОЉИКИСТОН) 

 

Ихтисос: 23.00.02 – ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ 

 

 

ДИССЕРТАТСИЯ 
 барои дарёфти дараљаи  

илмии номзади илмҳои сиёсӣ 
  

 

Роҳбари илмї:  

доктори илмҳои фалсафа  

Ҳайдаров Р.Ҷ.  

 

 

 

 

ДУШАНБЕ – 2019 

 

 



2 

 

Мундариља 

Муќаддима……………………………………………………… 3 - 15

 

БОБИ I. 

 

ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ОМЎЗИШИ ТУНДГАРОИИ ДИНЇ ............ 

 

16 - 82 

1.1. Тундгароии динӣ: мафҳум, моҳият ва хусусиятњои 

муњимми он............................................................. 16 - 50 

1.2. Омилњои сиёсию идеологии тундгароии динӣ…… 50 - 82

 

БОБИ II. 

 

ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ЗУЊУРИ 

ТУНДГАРОИИ ДИНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

МУЊИТИ ЉАВОНОН .................................. 

 

 

 

84-153 

2.1. Ташаккули маданияти ҳуқуқӣ – сиёсии ҷавонони 

муосири Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ...... 84-102 

2.2. Паҳншавии идеяҳои тундгароии динӣ ва 

ифротгарої тариќи шабакаҳои иҷтимоӣ дар 

Љумњурии Тољикистон ......................................... 

 

103-122 

2.3. Муќовимат бо тундгароии динї ва роњу 

воситањои безарар гардонидани он..................... 123-153 

ХУЛОСА................................................................................. 154-159

РЎЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА……………….. 160-177

  

 

 

 

 



3 

Муќаддима 

Муњиммияти тањќиќи мавзўъ. Дар асри XXI тундгароии динӣ ба яке 

аз масъалањои њалталаби замони муосир табдил ёфта, баррасї ва љустуљўи 

роњу воситањои паст намудани шиддати иртиљоии он дар сиёсати 

байналмилалӣ ва робитаҳои байналмилалӣ мавќеи намоёнро ишѓол 

намудааст. Тундгароии динӣ – яке аз ҷиддитарин таҳдид ба тамаддуни 

муосир буда, бештар аз њама ба субот ва рушди мусолињатомези ҷомеаи 

башарӣ хатар дорад. Тундгароии динӣ маъмулан дар шакли амали 

ифротии тахрибии иҷтимоӣ зоҳир шуда, ба амнияти давлат ва рушди 

босуботи ҷомеа таъсир мерасонад.  

Тундгароии динӣ бо тахриби бевоситаи объектҳо ва арзишҳои 

иҷтимоӣ, бо қатлу куштор ва террор, ки барои тундгароњо шакли асосии 

амалисозии барномаи идеологиашон мебошад, алоќаманд аст. Таъсири  

идеологияи тундгароии динї боиси таҳрифи ҷаҳонбинии шахс ва нуқси 

ҷиддии равонии ў мегардад. Тундгароии динӣ гурӯҳи калони одамонро 

ба доми худ андохта, ба афкор, љањонбинї ва шуури онҳо таъсир 

расонида, онҳоро ба гурӯҳҳои хушунатомез ва ифротї табдил медиҳад. 

Аксар вақт қолаби динӣ фақат чун як рӯйпӯши муносибе барои 

тундгароёни динӣ ва терроризми байналмилалӣ ҷиҳати расидан ба 

ҳадафҳои ғаразнок хидмат мекунад.  

Алҳол тундгароии динӣ ва муқобилат ба он ҳам барои давлатҳои 

алоҳида ва ҳам барои ҷомеаи ҷаҳонӣ яке аз муҳимтарин проблема 

мебошад. Миқёс ва ҷанбаи амалҳои террористии солҳои охир аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки тундгароён ва террористон моҳият ва тарзи амали 

худро тағйир дода, ба як падидаи глобалӣ табдил ёфтаанд.  

Бояд моҳияти шаклҳои муосири зуҳури тундгароии динӣ ба таври 

возеҳ мушаххас шавад, то ин ки усулҳои муносиби муқобилат бо он ва 
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роҳҳо ва механизмҳои пешгирӣ ва решакан кардани он тарҳрезӣ шаванд. 

Дар ин иртибот бояд ба омилҳои зерин таваҷҷуҳ карда шавад:  

Аввалан, миқёси рӯзафзуни густариши тундгароии динӣ, ки 

бевосита бо хушунати иҷтимоӣ алоқаманд аст, муайян карда шавад. Зеро 

Минтақаҳои алоњида таҳти зарбаи тундгароии динӣ қарор мегиранд ва 

гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ ба он фаро гирифта мешаванд. Тамоюли 

афзоиши тундгароии динӣ дар ҷаҳони муосир онро ба яке аз 

проблемаҳои  глобалии муосир табдил додааст.  

Дуюм, афзоиши ифротгароии динӣ. Афзоиши ин падида ончунон 

босуръат аст, ки дар афкори ҷамъиятӣ экстремизм истисноан бо 

ифротгароии динӣ ва бо баъзе намудҳои он айният дода мешавад. 

Шумораи ҳар чи бештари одамон, сарфи назар аз табақаи иҷтимоӣ, 

ҷонибдори ифротгароии динӣ мегарданд. Ин, махсусан, барои ҷавонон 

хос аст. 

Севвум, мураккабӣ ва гуногуннавъии тундгароӣ ва ифротгароии 

динӣ бо ҷанбаи пинҳонӣ ва динамикӣ доштани он алоқаманд аст. Чунин 

хусусияти он дар шароити кунунӣ дарки нави ин падидаро ба асоси 

равиши системавӣ талаб мекунад, ки тадқиқоти амиқ ва усулҳои ташкилӣ 

– ҳуқуқӣ ва иттилоотӣ –мантиқии мубориза бо падидаҳои манфии 

диниро пешбинӣ менамояд.  

Тундгароии динӣ дар баъзе зуҳуроти худ ҷанбаҳои глобалиро ба 

худ гирифта, имрӯз барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба проблемаи ҷиддӣ 

табдил ёфтааст ва ҷиҳати созмондиҳии муборизаи муассир бо он саъю 

талоши муштараки давлатҳои гуногун, хадамоти махсус ва мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқу тартиботи онҳо ва аҳли ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст. 

Дар айни замон, интихоб намудани стратегияи дуруст ва санҷидашудаи 

муқобила бо таҳдидҳои террористӣ хеле муҳим аст. 
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Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба ин масъала 

хеле бамаврид ќайд намуда буданд, ки “Ғайр аз муборизаи мусаллаҳона 

бо терроризм ба ҳалли масоили иљтимої ва иқтисодї, ки дар баъзе 

ҳолатҳо сабаби асосии тундгарої шуда метавонад, таваљљуҳи хос бояд 

зоҳир кард.  Бо таваљљуҳ ба минтақаи мо бояд қайд кард, ки амалҳои 

гурўҳҳои ифротиву тундгаро барои кишварҳои  Осиёи  Марказї  низ  

хатари љиддї доранд”1. 

Воќеан, барои муқобилияти муассир бо тундгароии динӣ омӯзиши 

амиқи заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангии зуҳур ва 

густариши он, ҳамчунин тадбирҳои пешгирикунанда, монанди огоҳ 

намудан, бетараф кардан ва қатъи ин падидаи манфӣ дар сатҳи миллӣ, 

минтақавӣ ва байналмилалӣ аҳамияти муҳим пайдо мекунад. 

Муњиммияти омўзиши масъала низ бо чунин вазъият асоснок карда 

мешавад. Њамзамон бояд ёдовар шуд, ки сиёсишавии дин ва зуњури 

ифротгароии динї руњияи тундгароии љавононро ба миён оварда, дар 

самти тањкими давлатдории миллї тањдиду хатарњои нав ба навро эљод 

намуда истодааст. Махсусан, љавонони Тољикистон, ки ќишри 

осебпазири љомеа шинохта мешаванд, аз њама бештар зери таъсири 

ѓояњои ифротгарої ва тундгароии динї ќарор гирифта, дар муќобили 

манфиатњои миллї ва суботи сиёсии кишвар равона карда мешаванд. Аз 

ин рў, омўзиши пањлуњои гуногуни зуњури тундгароии динї, муайян 

намудани сабабњои пайдоиш ва љустуљў намудани роњу воситањои 

муќовимат бо ин падидаи манфї омўзиш ва тањќиќи ин масъаларо аз 

њарваќта дида муњимтару заруртар менамояд.   

                                                            
1 Суханронї  дар љаласаи ифтитоҳии Конфронси сатҳи баланд“Ҳамкории байналмилалї ва 
минтақавї  дар  мубориза  бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории    он, аз љумла 
гардиши ғайриқонунии  маводи  мухаддир ва  љинояткории муташаккил” [маводи 
электронї]. URL: http://president.tj/node/20169 (санаи  истифодабарї: 12.08.2019) 
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Дараљаи омўзиши мавзўъ. Масъалаи тундгароии динї тўли чанд 

дањсолаи охир таваљљуњи олимону љомеашиносонро ба худ љалб 

намудааст. Дар ин муддат як ќатор олимон ба омўзиши тундгароии динї 

ва махсусан  тундгароии  исломї ба таври љиддї машѓул гардидаанд. 

Дар  корњои  илмию тањќиќотии онњо масъалаи тундгароии динї 

объекти марказии тањќиќот ба шумор рафта, моњият ва хусусиятњои 

бевоситаи он нишон дода шудааст. Чунончї, чунин тањќиќотро дар 

асарњои илмии Коровников А.В., Игнатенко А.А., Добаев И.П., 

Мирќосимов Б., Жданов Н.В., Баглиев М.А., Воронина В.Ю., Петрухина 

А.А.1 ва дигарон мушоњида намудан мумкин аст.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар тањќиќоти як ќатор олимону 

муњаќќиќон њарчанд масъалаи тундгароии динї бевосита тањќиќ 

нагардида бошад њам, онњо пањлуњои мухталифи ин масъаларо баррасї 

намудаанд. Дар ин самт корњои илмию тањќиќотии Бурханова К.Н., 

Чаначев М.С., Зайферт А.К., Крайкемайер А., Ланда Р., Мирский Г.И., 

Малашенко А.В., Дмитриев А.В., Залысин И.Ю., Курбанов Г., 

Полонская Л.Р., Пластун В.И.2 ва чанде дигарон дар омўзиши 

                                                            
1 Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990; Игнатенко 
А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. - №2 (8). – 
С.112-128; Игнатенко А.А. Ислам и политика:сборник статей. – М., 2004; Игнатенко А.А. 
Ислам и политика. Сборник статей. – М., 2004; Добаев И.П. Исторические и доктриальные 
корни исламского радикализма, его современные проблемы и течения // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2001. - №2 (14). – С.136-148; Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, 
эволюция, практика. – Ростов-на-Дону, 2003; Миркасымов Б. Влияние радикальных 
исламистских организаций на развитие ситуации в регионах Ближнего и Среднего Востока // 
Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – С.119-147; Миркасымов Б. 
Фактор салафизма в Центральной Азии и на Северном Кавказе // Центральная Азия и 
Кавказ. – 2003. - №3 (27). – С.39-48; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. – М.: 
Междунар. отношения, 2003; Баглиев М.А. Политические аспекты современного исламского 
экстремизма (на примере Египта): дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / М.А. Баглиев. –М., 
2002. –171 с.; Воронина Е.Ю. Политический радикализм как объект политологического 
анализа: дис. … канд. полит. наук: 23.00.01 / Е.Ю. Воронина. –М., 2013. –183 с.; Петрухина 
А.А. Исламский радикализм как фактор дестабилизации мировой политической ситуации: 
дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / А.А. Петрухина. –М., 2012. –170 с.; 
2 Экстремизм в Центральной Азии / Под общей редакцией Бурханова К.Н. – Алматы, 2002; 
Чаначев М.С. О проявлениях терроризма и религиозного экстремизма в Кыргызстане: 
Международный терроризм и религиозный экстремизм // Ориентир. – 2003. - №2. – С.26-36; 
Зайферт А.К., Крайкемайер А. Превентивная стабилизация посредством светско-исламских 
компромиссов // О совместимости политического ислама и безопасности в пространстве 
ОБСЕ. – Душанбе: Шарки Озод, 2003. – С.8-24.; Ланда Р. Исламский экстремизм и Россия в 
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хусусиятњои бевоситаи тундгароии динї ањамияти зиёди илмию 

назариявї доранд. 

Баъзе  андешањои  љолиб  вобаста  ба  зуњуроти тундгароии динї 

дар тањќиќоти олимоне ба мушоњида мерасанд, ки онњо масоили 

терроризмро баррасї намудаанд. Олимони мазкур њангоми тањлилу 

тањќиќи терроризм љанбањои идеологию стратегии онро низ нишон 

додаанд, ки дар аксар маврид алоќамандии терроризм бо тундгароии 

динї ва ифротгароии динї ба мушоњида мерасад. Дар ин самт тањќиќоти 

Хоффман Б., Жаринов К.В., Требин М.П., Петрищев В.Е., Ланцов С.А., 

Иванич Ю., Дяков С.В., Авдеев Ю.И., Ермаков С.М., Лебедева Н.Б., 

Василенко В.И., Дикаев С.У., Сюкияйнен Л.Р., Шоманова А.Ж., 

Нурмухамедов Б.Ж.1 ва дигарон барои омўзиши тундгароии динї хеле 

ањамиятнок аст.  

                                                                                                                                                                                                
контексте отношений Восток-Запад // Ближний Восток и современность. – М., 2002. – Вып.15. 
– С.186-201; Мирский Г.И. Исламизм – третья ступень ракеты деколонизации? // Россия и 
мусульманский мир: Бюллетень реф.-аналит. Информ. / РАН ИНИОН. Центр гуманит. 
науч.-информ. Исслед. – М., 2004. - №6(144). – С.124-142; Малашенко А.В. Исламизм на все 
времена // Свободная мысль. – XXI. – 2004. – №12; Малашенко А.В. Неприятие 
фундаментализма как его зеркальное отражение // НГ – религии. – 1997. – 25 дек.; Дмитриев 
А.В., Залысин И.Ю. Религиозные аспекты терроризма // Терроризм и религия / Науч. Ред. 
В.Н.Кудрявцев, сост. Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Курбанов Г. Глобализация сознания 
мусульман Кавказа: призыв и джихад // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. - №6(8). – С.64-
80; Курбанов Г. Террористическая практика ультрарадикальной салафии в Республике 
Дагестан // Центральная Азия и Кавказ. – 2006. – №2(44). – С.161-170; Ляхов Е.Г. Терроризм: 
психологические корни и правовые оценки // Государство и право, 1995. - №4. – С.20-47; 
Полонская Л.Р. Идеи и идеологи современных исламских политических движений // Ислам в 
современной политике стран Востока. – М.: Наука, 1986; Пластун В.И. Деятельность 
экстремистских сил и организаций в странах Востока. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 
1 Хоффман Брюс. Терроризм изнутри / Брюс Хоффман / Пер. с англ. Е.Сажина. – 2003. – 264 
с.; Жаринов К.В. Терроризм и террористы: ист. Справочник / Под общ. Ред. А.Е.Тараса. – 
Минск: Харвест, 1999; Требин М.П. Терроризм в XXI веке. – Минск: Харвест, 2004; 
Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.: Эдиториал УРСС, 2001; Ланцов С.А. Террор и 
террористы. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2004; Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – 
М.: Вече, 2005; Дьяков С.В. Актуальные проблемы правового регулирования борьбы с 
терроризмом // Международный терроризм: истоки и противодействия. Материалы научно-
практической конференции, 18-19 апреля 2001 года. - СПб., 2001. – С.65-72; Авдеев Ю.И. 
Терроризм как угроза безопасности России в начале XXI века // Международный терроризм: 
истоки и противодействия. Материалы международной научно-практической конференции, 
18-19 апреля 2001 года: Сб. статей. - СПб., 2001. – С.99-112; Ермаков С.М. Понятийные 
аспекты терроризма // Терроризм – угроза человечеству в XXI веке. – М.:Крафт, 2003. – С.49-
61; Лебедева Н.Б. Борьба с терроризмом: глобальные и региональные аспекты // Терроризм – 
угроза человечеству в XXI веке. – М.: Крафт, 2003. – С.222-242; Василенко В.И. Терроризм 
как социально-политический феномен. Монография. – М.: РАГС, 2002; Дикаев С.У. Террор, 
терроризм и преступления террористического характера. – СПб., 2006. – 464 с.; Зотов О.В. 
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Дар шароити Љумњурии Тољикистон як ќатор олимони ватанї низ 

ба омўзиши пањлуњои гуногуни тундгароии динї ва ифротгароии динї 

машѓул гардидаанд. Дар тањќиќоти онњо масъалањои мазкур одатан 

њамчун зуњуроти манфї ва тањдиди воќеї ба суботи сиёси кишвар ва 

њамчун сарчашмаи иѓвоенгезию шурандозї баррасї шудаанд. Аз љумла, 

дар тањќиќоти Мањмадов А.Н., Ятимов С.С., Зокиров Г.Н., Шарипов 

С.И., Шарипов И., Шоисматуллоев Ш., Нуриддинов Р.Ш., Самиев А.Њ., 

Искандаров А., Хидирзода М.У., Миралиён Ќ.А., Њайдаров Р.Љ., 

Сафарализода Х.Ќ.1 ва дигарон масъалањои пањншавии терроризм ва 

                                                                                                                                                                                                
Глобализация и международный терроризм: генетическое родство // Терроризм - угроза 
человечеству в XXI веке. – М.: «Крафт+», 2003; Сюкияйнен Л.Р. Ислам и терроризм: 
союзники или противники // Терроризм и религия / Науч. Ред. В.Н.Кудрявцев, сост. 
Л.В.Брятова. – М.: Наука, 2005; Шоманова А.Ж., Нурмухамедов Б.Ж. Современный 
терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы, 2002; 
1 Махмадов А.Н., Хоперская Л.Л. «Исламское государство» – нарастающая угроза в 
центральноазиатском регионе // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ. –2018. –№1. –С.65-74.; Махмадов А.Н., Асадуллоев И.А. 
Национальный интерес Таджикистана. –Душанбе, 2009. –180 с.; Ятимов С.С. Илм ва амният 
// Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. –2017. –№2/3. –С.273-280.; Ятимов С.С. 
Общественное сознание и общественная безопасность // Таджикистан и современный мир. –
2017. –№2 (57). –С.24-37.; Ятимов С.С. Политический субъект и национальная безопасность // 
Вестник Таджикского национального университета. –2018. –№5. –С.261-271.; Зокиров Г.Н. 
Терроризм. –Душанбе, 2004.; Шарипов С.И. Угрозы и вызовы центральноазиатского 
региона в новом контексте геополитических реалий // Политические процессы в Таджикском 
обществе (Сборник статей 1998-2011 гг.). – Душанбе, 2011. –С.314-320.; Шарипов С.И. 
Таджикистан: демократизация политических отношений. – Душанбе, 2000.; Шарипов И. 
Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути 
некапиталистического развития. – Душанбе: Дониш, 1973.; Шоисматуллоев Ш. Общность 
духовных ценностей как стратегический фактор обеспечения национального единства в 
таджикистанском обществе // Известия Института философии, политологии и права им. 
А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –№3-1. –С.12-18; Нуриддинов Р.Ш. Информационная 
безопасность в контексте международных отношений // Известия Института философии, 
политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. –2017. –№1. –С.53-56; Нуриддинов Р.Ш. 
Информационная война - способ контроля за пространством в условиях глобализации: в 
свете послания Президента Таджикистана Э. Рахмона Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан // Вестник Таджикского национального университета. – 2015. –№3/5. –С.130-
134; Самиев А.Њ. Наќши фарњанг дар тањаввул ва ташаккули худшиносии миллї // Ахбори 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№4. –
С.23.32.; Искандаров А. Безопасность и интеграция в Центральной Азии: Роль ОДКБ и 
ШОС // Центральная Азия и Кавказ. – 2013. –Том.16. –№2. –С.18-28.; Хидирзода М.У. Роль 
женщины в правлении общества. – Душанбе, 2017.; Хидирзода М. Роњњои пешгирї ва 
муќовимат ба равияњои ифротї // Терроризм ва ифротгарої – роњњои пешгирии он. –
Душанбе: Маориф, 2015. –С.31-40.; Миралиён К. А. Некоторые пути совершенствования 
пропаганды государственной идеологии среди молодежи // Известия Академии наук 
Республики Таджикистан, отделение общественных наук. – 2015. – №3 (239) 2015. – C. 103–
112; Миралиён К.А. Правовое становление молодежи в контексте предотвращение рост 
негативных явлений в их жизни в рамках реализации государственной молодежной политики 
(на примере Таджикистана) // Евразийский юридический журнал. – М., 2016. – №3 (94). – С. 
101 – 104; Њайдаров Р.Љ., Хољаев Њ.Њ. Роњњои пешгирї намудани раванди љалби љавонон ба 
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экстремизм, таъсири манфии онњо ба суботи кишвар ва тањдидњои бо 

онњо вобаста мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода шудаанд. 

Муаллифони зикршуда зимни барасии масъалаи тундгароии динӣ 

ин падидаи иҷтимоӣ – сиёсиро ба таври академӣ тавсиф менамоянд, 

аммо дар масъалаи муқобилият бо он, дар бисёр мавридҳо усули зӯрии 

мубориза бо ин падидаи манфӣ, аз ҷумла, ҷисман нобуд кардани 

саркардагони гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ, ворид кардани 

зарбаи пешгиркунанда ба пойгоҳҳои гурӯҳҳои террористӣ, истифодаи 

қувва ва воситаҳои сохторҳои қудратиро тавсия медиҳанд.  

Ба њамаи он нигоњ накарда, ки дар шумораи зиёди асарњо пањлуњои 

гуногуни тундгароии динї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд, дар 

илмњои сиёсии ватанї то њанўз асарњое, ки дар онњо ба таври маљмўї ин 

масъала тањќиќ гардида бошад, дида намешавад.  Тањќиќоти анљомёфта 

барои пурра намудани халоии мазкур мусоидат менамояд.  

Объекти таҳқиқот – тундгароии динӣ ва пањншавии он дар 

шароити таѓйирпазирии љомеаи Тољикистон.  

Предмети таҳқиқот – хусусиятњои  таъсири  идеологияи  

тундгароии  динӣ  ба  њаёти  иљтимоию  сиёсии Љумњурии Тољикистон 

дар  шароити муосир.  

Маќсади таҳқиқот – баррасї ва тањќиќи хусусиятњои бевоситаи 

тундгароии динї ва муайян намудани таъсири он ба суботи иљтимоию 

сиёсии  Тољикистон. Барои расидан ба маќсади мазкур ҳалли масъалањои 

зерин муњим арзёбї мегардад:  

- баррасии моҳияти мафҳуми «тундгароии динӣ» ва «ифротгароии 

динӣ», тањќиќи сарчашмаҳои идеявӣ, стратегия ва тактикаи ифротгароии 

динӣ; 

                                                                                                                                                                                                
њаракатњои ифротгароии динї: љанбаи иљтимої-сиёсї // Ахбори Институти фалсафа, 
сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ. 2018. –№2. –С.90-93;  Муњаммад 
А.Н., Сафарализода Х.Ќ. Амнияти миллї. Воситаи таълимї. –Душанбе: Империал-групп, 
2019. –226 с. 
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- таҳлили заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва 

ҷаҳонбинии густариши тундгароии динї ва нишон додани омилҳои 

бавуҷудоварандаи ин падидаҳои манфӣ. 

- омўзиши раванди ташаккулёбии маданияти сиёсию ҳуқуқии 

ҷавонони муосири Тоҷикистон ва хусусиятњои муњимми он дар давраи 

ҷаҳонишавӣ; 

– асоснок намудани роњу воситањои баланд бардоштани 

маърифатнокии сиёсии ҷавонон ва нишон додани омилњои 

муассирноки муќовимат ба тундгароии динӣ; 

- нишон додани нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳн кардани 

ѓояњои тундгароии динӣ ва экстремизм, коркарди тавсияҳои амалӣ барои 

муќовимат ба он дар муњити ҷавонон. 

Асосҳои назариявию методологиии тадқиқот. Тадқиқот ҷанбаи 

байнифаннї дошта, равиши чунин илмҳо, монанди фалсафаи иҷтимої, 

диншиносї, фалсафаи фарҳанг, сиёсатшиносии назариявї, равоншиносӣ 

(психология), ҳуқуқшиносӣ, таърих ва ғайраро муттаҳид месозад. Ҷанбаи 

байнифаннии тадқиқот аз мураккабии мақсади гузошташуда бармеояд.  

Дар методологияи тадқиқот таҳлили муқоисавии тамоюлоти 

бунёдгароии динї, ки беш аз пеш ҷанбаи хатарноктар ва фишори равонӣ 

ба аҳли ҷомеаро ба худ мегирад, бартарї дорад. 

Дар баъзе ҳолатҳо таҳлили муқоисавї бо далелҳои таърихї пурра 

мешавад. Аз ҷумла, барои дарки беҳтари идеологияи муосири 

бунёдгароии динї ва ифротгароии динї дар ин кори тадқиқотї  пайдоиш 

ва таҳаввулоти онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтааст.  

Методи тадқиқот ҳамчунин таҳлили адабиёти илмї ва оммавӣ, 

маводи  ВАО  ва  ғайраро  дар  бар мегирад. Барои асосноккунии 

тадқиқот маълумоти оморї ва сотсиологї, ки аз тарафи марказҳои 
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пешбари Осиёи Марказӣ ва Русия, ҳамчунин аз хориҷаи дур дарёфт 

шудааст, мавриди истифода қарор гирифт.  

Навоварии илмии тадқиқоти диссертатсионї. Дар тањќиќоти 

мазкур бори аввал дар илмњои сиёсии ватанї таъсири идеологияи 

тундгароии динї ба њаёти иљтимоию сиёсии љомеаи Тољикистон ба таври 

маљмўї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шудааст. Инчунин 

љињатњои алоњидаи навоварии илмї дар бандњои зерин ифода 

гардидаанд:  

– моњияти мафњумњои «тундгароии динӣ» ва «ифротгароии динӣ» 

баррасї гардида, дар заминаи он сарчашмаҳои идеявӣ, стратегия ва 

тактикаи тундгароии динӣ таҳқиқ гардидааст; 

– заминаҳои иҷтимоӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ – фарҳангӣ ва 

ҷаҳонбинии густариши тундагроии динї тањлил гардида, омилҳои 

бавуҷудоварандаи ин падидаҳои манфӣ нишон дода шудааст; 

– раванди ташаккулёбии маданияти сиёсию ҳуқуқии ҷавонони 

муосири Тоҷикистон мавриди омўзиш ќарор дода шуда, хусусиятњои 

муњимми он дар давраи ҷаҳонишавӣ баррасї гардидааст; 

– роњу воситањои баланд бардоштани маърифатнокии сиёсии 

ҷавонон тањлилу тањќиќ гардида, омилњои муассирноки муќовимат ба 

тундгароии динӣ нишон дода шудааст; 

- наќши шабакањои иљтимої дар пањнкунии ѓояњои тундгароии 

динї ва ифротгарої нишон дода шуда, оид ба муќовимат ба 

пањншавии ѓояњои тундгарої тавсияњои амалї пешнињод 

гардидаанд. 

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

1. Решаи тундгароии динї аз давраи қадим оѓоз меёбад. 

Тундгароҳои динӣ то пайдоиши ин истилоҳ вуҷуд доштанд. Тундгароии 

динӣ таърихан бо чунин ҳалқа рушд ёфтааст: аз террори инфиродї ба 
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гурӯҳӣ – локалӣ ва оммавї. Барои терроризми муосир хушунати ҳар чи 

бештари оммавӣ хос аст. Хусусияти терроризми муосир дар пайванди он 

бо исломи тундгаро, терроризми қавмї ва ҷиноятии ҳимоятшуда аз 

тарафи сохторҳои мушобеҳи байналмилалӣ мебошад. Дар адабиёти 

муосири иҷтимоӣ – фалсафӣ, ҳуқуқї ва дигар адабиёти илмї шарҳу 

тафсири гуногуни “тундгароии динї” вуҷуд дорад. Моҳияти тундгароии 

динӣ аз истифодаи фаъоли ҳарос ҷиҳати маҷбур кардани одамон барои 

амали фоиданок барои бунёдгароҳои динї иборат аст, яъне тарсонидан 

табиат ва маънои асосии бунёдгароии динӣ мебошад 

2. Дарк ва муайян кардани моҳияти тундгарої яке аз муҳимтарин 

проблемаҳои иҷтимоӣ – сиёсии муосир мебошад. Барои муқобилат бо 

тундгароии динӣ воситаи асосӣ аз байн бурдани омилҳо ва шароити 

бавуҷудоварандаи он мебошад. Дар ин иртибот таҳияи консепсияи 

пешгирӣ ва бетараф кардани ин падида зарур аст. Радикализатсияи  

ислом дар асри ХХ ба тарафи ифроти динӣ – сиёсӣ ва терроризм 

решаҳои амиқи ҷаҳонбинӣ дорад. Дар чорчӯбаи дини ислом мисоли 

равшани сафед кардани амали зӯрӣ доктринаи ҷанги муқаддас – “ҷиҳод” 

хизмат мекунад, ки аз тарафи пайравони нисбатан бунёдгарои исломӣ 

барои дастсрасӣ ба ҳадафҳои динӣ – сиёсии худ истифода бурда мешавад. 

        Тундгароии динї падидањои манфии иљтимоӣ-сиёси мебошад,ки 

ба носубот гаштани њаёти љомеа мусоидат намуда, рушди  

кишварњои муосирро барбод медињад. Пайдоиши он бо якчанд 

сабабњо: иќтисодї, иљтимої, сиёсї, маънавї ва ѓайра, вобастагї 

дорад. 

3.Комилан равшан аст, ки маданияти ҳуқуқӣ-сиёсӣ њамчун 

падидаи њаёти маънавии инсон ба љанбањои мухталифи њаёти сиёсї 

таъсири муњим мерасонад ва аз рўи он ба сатњи камолоти сиёсии 

аъзои љамъият бањо медињанд. Дар зимни рушди рўзафзуни таърихи 



13 

сиёсии љомеа - ин на танњо ташаккул ва рушди давлат, тасдиќ ва 

ивазшавии ин ё он шаклњои сохтор ва идоракунии он, режимњои сиёсӣ 

ва системаи сиёсӣ, балки рушди субъектњои иљтимої мебошад. 

Ташаккули маданияти сиёсӣ-њуќуќии љавонони муосири Тољикистон 

дар давраи љањонишавї бо типњои асосии сотсиализатсияи сиёсӣ 

робитаи наздик дорад. Маънои омўзиши маданияти сиёсӣ ва типњои 

сотсиализатсияи сиёсӣ муаяйн кардани механизмњои тањкими суботи 

системаи сиёсӣ, инчунин, элементњои эњтимолии заиф ва деструктивї, 

муќаррар кардани мутобиќат ё ихтилофи маданияти сиёсии дар 

љомеа афзалиятдошта ва таљрибаи љории сиёсӣ мебошад. Вобаста ба 

ноил гардидан ба типи зарурии сотсиализатсияи сиёсии љавонон, 

метавон дар бораи муќовимати бобарор ё бебарор ба радикализми 

динї ва ифротгарої дар љомеа сухан гуфт. 

    4. Дар ќатори омилњои тундгароии диниро ба вуљудоваранда, 

њангоми тањлили проблема даќиќ муайян кардани субъект-њомил ва 

объект ањамияти муњим дорад. Тавре таљриба нишон медињад, ба 

сифати чунинњо метавонанд давлатњои идеологияи динї – 

экстремисти  дошта, созмонњои байналмилалии экстремистї, 

љараёнњои сиёсї ва ањзоби экстремистї, гурўњи шањрвандон ва 

шахсони алоњида баромад кунанд. Њамчун объекти тундгароии динї 

метавонанд шахсони алоњида (лидерони сиёсї, динї ва ашхоси 

алоњида), гурўњи ашхоси тибќи аломатњои умумї муттањид буда, 

масалан, аз рўи мансубият ба мазњаби муайян; халќият ва халќ; 

системаи љамъият дар маљмуъ ва тамоми институтњои давлат, 

бошанд. Тундгароии динӣ дастгирии иљтимоиро аз табаќањое 

мегирад, ки дар он неруеро мебинад, ки он ба табоддули воќеї ќодир 

бошад ё ба сохти мављуда муќобилат намояд. Дар чунин шароит 

бояд маърифатнокии сиёсии љавонон баланд бардошта шавад ва он 
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метавонад омили воќеии муќовимати бобарор бар зидди 

радикализми динї бошад. 

5.Муњимияти проблемаи баланд бардоштани маърифатнокии 

сиёсии љавонон њамчун омили боздорандаи радикализми динї тавъам 

бо фазои иттилоотии Осиёи Марказї, тарњи эҳтимолии пањншавии 

онро дар ин љо нишон медињад, ки табиатан, ба системаи умумии 

амнияти тамоми давлатњои минтаќа таъсири манфї мерасонад.  

Ба ин сабаб, механизми аз њама муассирноки муќовимат ба 

тундгароии динї ва терроризм, метавонад њамкории мутақобилан 

судманди маќомоти салоњиятдори кишварњои Осиёи Марказї дар 

полоиши (филтратсияи) захирањои иттилоотї бошад. Амалишавии 

чунин иќдом зарур аст, зеро љањонишавии љараёнњои иттилоотї на 

танњо имкониятњои навро барои рушди прогрессивии инсоният боз 

намуд, инчунин, ба пайдоиши тањдидњои сифатан нави глобалї боис 

шуд, наќши шабакањои иљтимої дар пањн кардани ѓояњои 

радикализми динї ва экстремизм дар сатњи байналмилалї таќвият 

ёфт. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии тадқиқот. Аҳамияти илмӣ – амалии 

тадқиқот иборат аз он аст, ки моҳияти бунёдгароии динӣ ва ифротгароии 

динӣ ба таври комплексӣ муайян карда шудааст, заминаҳои идеологӣ, 

ҷаҳонбинӣ, иҷтимоӣ – фарҳангии онҳо ошкор шудааст, мазмуни амали 

сиёсии онҳо дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон кушода дода шудааст. 

Асосноккунии назариявии сабаби зуҳури ифротгароии динӣ метавонад 

дар тадқиқоти минбаъдаи ин падидаи манфӣ истифода бурда шавад.  

Маводи диссертатсия метавонад дар таҳияи нақшаҳо ва 

барномаҳои таълимӣ, ҳамчунин дар курсҳои махсус оид ба фанҳои 

исломшиносӣ, диншиносӣ, этносиёсӣ, равоншиносии (психологияи) 

ҳуқуқӣ, низоъшиносӣ, сиёсатшиносӣ, фалсафаи иҷтимоӣ ва ғайра 

мавриди истифода қарор гиранд. Маводи диссертатсия ҳамчунин 
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метавонад дар фаъолияти кормандони оперативии мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ва тартибот, сохторҳои қудратӣ, ҳамчунин, ба сифати маводи 

таълимӣ барои шунавандагону донишомӯзони мактабҳои олӣ ва 

омӯзишгоҳҳои ҳарбӣ, мақомоти корҳои дохилӣ, Кумитаҳо ва хадамоти 

амнияти миллӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таълимии олии ҶТ истифода 

бурда шавад. 

Тасвиби натиљањои тањќиќот. Натиљањои асосии тањќиќот дар 5 

маќолаи илмии муаллиф, ки дар маљаллањои таќризшавандаи КОА назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон нашр шудаанд, инъикос ёфтаанд. 

Диссертатсия дар љаласаи шуъбаи сиёсатшиносии Институти фалсафа, 

сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ муњокима ва 

ба њимоя тавсия гардидааст. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, панљ 

зербоб, хулоса ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад.  
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БОБИ I. ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ОМЎЗИШИ 

ТУНДГАРОИИ ДИНЇ 

1.1. Тундгароии динӣ: мафҳум, моҳият ва хусусиятњои муњимми он 

 

 

Тундгароии динї дар замони муосир яке аз масъалањои мубрам ва 

сербањс мебошад. Дар миёни олимону муњаќќиќон дар атрофи ин 

масъала бањсњои тезу тунд сурат мегиранд. Дар аксар маврид онро 

њамчун тундгароии исломї ёдовар мешаванд. Аммо тундгароии исломї 

яке аз навъњои тундгароии динї мебошад. Аз он сабабе, ки дар 

кишварњои Осиёи Марказї ва махсусан дар Љумњурии Тољикистон 

таъсири манфии тундгароии исломї бештар ба назар мерасад, мо низ дар 

тањќиќоти худ ба ин навъи тундгароии динї таваљљуњи зиёд додаем. 

Решаҳои тундгароии исломї дар солњои аввали пайдоиши дини ислом 

оғоз мегардад. Асосгузорони онҳо хариҷиҳо ба шумор мераванд, ки соли 

657 мелодӣ аз қӯшунҳои халифи чорум Алї Абу Толиб ҷудо шудаанд. Ба 

фикри онҳо халифа дар мубориза бо ҳақиқат устувор набуд. Чун 

хариҷизм дар ислом бидъат ба ҳисоб меравад, бинобар ин доираҳои 

расмӣ тундгароёни муосирро аксар хариҷӣ номида, хусусияти 

ғайриисломӣ будани онро таъкид мекунанд. 

Агар хариҷиҳо аҷдодони қадимаи тундгароёни исломӣ ҳисоб 

шаванд, пас илоҳиётшиноси асри XIV Тақӣ – уд – Дин ибн Таймия 

воқеан ҳам бобои онҳо ба шумор меравад. 

Ибн Таймия дар байни тундгароёни исломӣ шӯҳрати калон дорад. 

Асарҳои ӯро Шукри Мустафо омӯхтааст, «Қарзи фаромӯшшуда» - и Абд 

– ус – Салом Фараҷӣ бошад лабрез аз иқтибосҳои он мебошад. Ҷумайхон 

ал – Отайбӣ ба асарҳои ӯ якчанд тафсир чоп кардааст. Онҳоро ду 

тафсири зерини Ибн Таймия, ки рағбати тундгароёни исломиро 

овардааст, ба худ ҷалб кардааст: оё одами мусулмонеро, ки ғайришаръӣ 
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зиндагӣ мекунад, мусулмон шуморидан мумкин аст; бо ҳокиме, ки 

давлатро тибқи ислом идора намекунад, чи гуна бояд рафтор намуд? 

Оид ба саволи якум – киро бояд мусулмон шинохт, - қайд кардан 

лозим аст, ки ин масъала дар замони Ибн Таймия хеле мубрам ва 

бањснок буд. Сабабаш дар он буд, ки дар миёнањои асри XIII тамоми 

кишварҳои мусулмонии дар шарқи Сурия қарордошта аз тарафи муғулҳо 

ишғол гардида, ба ҳайати давлати Хулагуйҳо (Илхониҳо), ки охири асри 

XIII исломро қабул карда буданд, шомил мешуданд. Муғулҳо калимаи 

шаҳодатро ба забон оварда, панҷ вақт намоз мехонданд ва рӯзаи моҳи 

рамазонро мегирифтанд. Ба ин сабаб онҳо аз нуқтаи назари бисёрии 

олимон, бешак, муъмин буданд – аслан гуфтани калимаи шаҳодат 

аллакай инсонро мусулмон месозад. Вале, мушкилии кор дар он буд, ки 

онҳо на аз рӯи шариат, балки қонуни Яс, ки аз тарафи Чингизхон 

муқаррар шуда буд, зиндагӣ мекарданд. Яъне, ќонуне, ки бо қонунҳои 

исломӣ мувофиқат надошт ва ё ба он мухолифат дошт. Аз ин ҷост, ки 

чунин масъала ба миён омад: ба ҷанг бо онҳо чи гуна муносибат карда 

шавад – ҳамчун ҷиҳод ё бархӯрди ду давлати суннимазҳаб? 

Ибн Таймия аз нуқтаи назари анъанавӣ, ки бисёри олимони замони 

ӯ тарафдори он буданд, дур шуд ва бо такя ба риоя накардани шариат аз 

тарафи муғулҳо дар фатвои худ онҳоеро, ки шартҳои асосӣ ва мамнуоти 

исломро риоя намекарданд, кофир номид. Ӯ менависад: «Тибқи Қуръон, 

Суннат ва фикри ягонаи уммат муайян карда шуд, ки бар зидди онҳое, ки 

қонунҳои исломро риоя намекунанд, бояд мубориза бурда шавад. 

Новобаста аз он, ки ӯ замоне калимаи шаҳодатро ба забон гирифта 

бошад…. То замоне ӯ риоя кардани онҳоро мепазирад. Бо ҳамаи онҳое, 

ки қонуни исломиро риоя намекунанд, бояд мубориза бурда шавад»1. 

Доир ба масъалаи дуюм – муносибат бо ҳоким - Ибн Таймия аз 

мавқеи анъанавӣ дур шуд. Асосгузори яке аз мазњабњои исломї Ибн 
                                                            
1Ibn Taymiya. Publicy in Islamic Jurisprudence. – Beirut, 1966. – P.145.  
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Ҳанбал (худи Ибн Таймия ҳанбалӣ буд) навиштааст: «Ту бояд ба ҳоким 

итоат кунӣ ва муқобили ӯ шӯриш накунӣ. Агар ҳоким ягон фармон 

диҳад, ки он гуноҳ бошад, ту бояд на итоат кунӣ ва на шӯриш бардорӣ»1. 

Ибн Таймия бо роҳи дигар рафт. Ӯ таъкид мекард, ки агар ҳоким худаш 

шартҳои асосии исломро иҷро намекунад ва ё барои ба вайрон кардани 

он дар давлате, ки ӯ идора мекунад, мусоидат мекунад, дар он сурат ӯ 

кофир аст. Вале кофир наметавонад умматро роҳбарӣ кунад, ба 

муқобили ӯ бояд ҷиҳод эълон гардад. Бинобар ин, ҳокимро бояд берун аз 

шариат сарнагун сохт. 

Ғояҳои Ибн Таймия аз тарафи ҳаракатҳои гуногуни диниву сиёсӣ 

таҳти байрақи исломбуда дастгирӣ пайдо карданд. Дар асри XVIII онҳо 

дар Арабистон васеъ паҳн шуда, асоси ҷараёни ваҳҳобияро, ки аз тарафи 

Муҳаммад ибн Абд – ул – Ваҳҳоб таъсис ёфтааст, ташкил додаанд2. 

Дар байни тундгароёни исломӣ идеологҳои исломии охири асри 

XIX ва  аввали асри  XX Ҷамолиддин ал–Афғонӣ ва Рашид Ридо, ки дар 

асарҳояшон ба мероси Ибн Таймия такя мекарданд, шӯҳрати муайянеро 

пайдо карданд. Онҳо муқобили модернизатсияи ҷомеаи исломӣ баромад 

намуда, бозгашт ба исломи нобро даъват мекарданд ва зӯровариро 

барои расидан ба ин мақсади худ дуруст медонистанд. 

Бешак, дар ташаккули идеологияи тундгароии исломии замони 

муосир асарҳои Ҳасан - ал – Банно, асосгузори «Ихвон – ал - муслимин» 

таъсири ҳалкунандаро доштанд. Бисёрии ғояҳои тундгароён пурра аз 

асарҳои ал – Банно гирифта шудаанд. Дар баробари ин, бояд ба ду 

ихтилофи усулии «Ихвон – ал - муслимин» ва тундгароёни муосир дар 

масъалаи такфир ва стратегияи мубориза диққат дод. 

Вобаста ба айбдорӣ ба нобоварӣ, ал – Банно тарафдори он набуд, 

ки аҳолии мамлакат ё элитаи сиёсии ҷомеаи барои ӯ муосирро кофир 

                                                            
2Ibn Taymiya. Father of the Islamic Revolution // Encounter. – 1983. –Vol. 60. – №5. – Р.43. 
2 Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745- конец ХХ века). – М., 1982. – С.75-76. 
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ҳисобад. Ӯ, аз як тараф, ба онҳо ҳамчун ба гуноҳ олудагон, бетақвоён, 

душманони сиёсӣ муносибат карда, аз тарафи дигар, ба нобоварӣ айбдор 

намекард. Муборизаи худро дар дохили кишвар ӯ ҳамчун муборизаи 

мусулмонони ҳақиқӣ бо мусулмонони бад ва гумроҳ, на бо кофирон 

медонист.  

Ал – Банно ба стратегияи мубориза оид ба таъсиси ҷомеаи исломӣ 

бо диди дигар нигоҳ мекард. Ба ақидаи ӯ, даст ёфтан ба ҳокимияти сиёсӣ 

дар кишвар, давраи ниҳоӣ баъд аз маъракаи тӯлонӣ ва бо ҷидду ҷаҳд дар 

роҳи тарбияи аксарияти мардум дар ғояи исломӣ, ташаккули ҷаҳонбинии 

исломӣ дар вай мебошад. Ҳасан ал – Банно ҷалб кардани оммаи 

мардумро ба тарафи худ омили муҳими ғалаба меҳисобид. 

Ба фарқ аз ин, тундгароёни исломӣ рақибони худро ҳамчун кофир 

ҳисоб карда, стратегияи худро, қоидатан, дар асоси фаъолияти гурӯҳи на 

он қадар калони мусулмонони воқеии ба пуштибонии аҳолӣ умеддошта 

коркард мекунанд. Дар байни он ягон кори тарғиботӣ намебаранд ва 

умедвори онро доранд, ки мусулмонон бо додани шиор зери байрақи 

онҳо ҷамъ мешаванд.  

Бо дарназрдошти ин, тундгароии исломиро набояд ҳамчун яке аз 

намудҳои идеологияи «Ихвон–ал-муслимин», ки бисёриҳо чунин 

мекунанд, ҳисобид. Он зернамуди мустақили бунёдгароии исломӣ 

мебошад ва новобаста аз ин, ки дар аксар ҳолат ба назарияи «Ихвон – ал 

- муслимин» наздикӣ дорад, аз он комилан фарқ мекунад. 

Дар байни назарияшиносони ғайриарабии исломӣ, ки ба 

идеологияи тундгароёни исломӣ таъсир расонидааст, пеш аз ҳама, Абдул 

– Ало Мавдудии покистонӣ – роҳбари ташкилоти «Ҷамоати исломӣ» - ро 

метавон номбар кард. Ба ақидаи олими мисрӣ М.Ҳ. Хейкал китоби ӯ 
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«Чор ифода» - и аз тарафи С.Қутб қироатшуда боиси пайдоиши 

тундгароии исломии арабӣ гардидааст1 . 

Маҳз дар солҳои 50 – 60 асри ХХ Сайид Қутб дар маҳбас баъзе 

муқаррароти аз тарафи А. Мавдудӣ пешниҳодшударо бо ғояҳои Ҳасан – 

ал – Банно таҷзия карда, консепсияи худро ташаккул дод, ки ба куфр 

айбдоркунии аксарияти мусулмонҳо ва арзёбии тамоми ҷомеа ҳамчун 

умумияти ғайриисломӣ поягузорӣ шудааст. Ин консепсия дар ду китоби 

ахири дар маҳбас навиштаи С. Қутб, - «Таҳти сояи Қуръон» («Фи – 

зулоли- лил - Қуръон»)2 ва «Марҳалаҳо дар роҳи Оллоҳ» («Мааллим фит 

- ториқ»)3 ифода карда шудаанд. Ин китобҳо сабаби сар задани мубоҳиса 

ва ҷудоӣ байни «Ихвон – ал - муслимин» шудааст ва тундгароён дар 

атрофи С. Қутб  муттаҳид шуда, барои гирифтани ҳукумат тайёрӣ 

дидаанд.  

Гурӯҳи С.Қутб соли 1965 ҳанӯз ягон кор накарда, дар натиҷаи 

мавҷи нави боздоштҳо аксарияти исломиҳои мисрӣ дубора ба зиндон 

андохта ва худи С.Қутб  бошад ба дор кашида шуданд. 

Ҳамин тариқ, ғояҳои С. Қутб  ба тадриҷ тарафдорони худро пайдо 

кардан гирифтанд. Гурӯҳҳои аввалини тундгароии исломӣ (масалан «Ат 

– Такфир ва-л - ҳиҷра») ҳанӯз дар зиндонҳо охирҳои солҳои 60 – ум 

пайдо шуданд. 

Фаъолияти худро ин гурӯҳҳо охирҳои солҳои 70 – ум  дуюмбора 

баъд аз озодшавии «Ихвон – ал – муслимин» аз зиндонҳо оғоз карданд. 

Апрели соли 1974 онҳо аввалин тазоҳуроти калонтарини худро бо гурӯҳи 

«Муназзамат- ат – Таҳрир -ал - исломӣ» гузаронида, кӯшиши 

табаддулоти давлатиро дар Миср карданд. 

                                                            
1Heikal M.H. Autumn of Fury: the Assasination of President Sadat. – L., 1984. – Р. 235. 
1 Кутб С. Фи Зыляли-ль-Куран. – Бейрут, 1973. – 425 с. 
2 Кутб С. Маалим фи-т-Тарик. – Аль-Кахира, 1965. – 380 с. 
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Бохти ҳалокатовари давлатҳои арабӣ дар ҷанги соли 1967 бо 

Исроил боиси ба саҳнаи умумиарабии сиёсӣ баромадани тундгароии 

исломӣ гардид. 

Сабаби асосии бохтро арабҳо дар фаромӯш кардани ислом ва аз он 

дур рафтан медонистанд. Бунёдгароён ба он ишора мекарданд, ки 

давлатҳои арабии бо идеологияи онвақтаи секулоризми миллӣ аз 

кишвари сирф аз дин асосёфта шикаст хӯрданд1. Бурди Исроилро онҳо 

ғалабаи кишвари диндор бар секулорӣ маънидод мекарданд.  

Тақвият ёфтани таваҷҷӯҳ ба дин, ки солҳои 60 – ум дар Миср оғоз 

гардид, аммо дар кишварҳои дигари Шарқи наздик ва Миёна – мобайни 

солҳои 70 – ум, дар якҷоягӣ бо зиёдшавии муроҷиат ба ислом дар шакли 

эътирози иҷтимоӣ – сиёсӣ номи «эҳёи исломро» гирифт. 

Ҳамин тариқ, асосгузорон ва идеологҳои тундгароии динӣ Т. ибн – 

Таймия, М. Ибн – ал – Ваҳҳоб, Ридо Ҳасан ал Банно, Ал. Мавдудӣ, 

С.Қутб, С.Ҳавва, А.Ш. Мустафо, А.К. Фараҷ, Ҷуҳайман – алд Отейбӣ 

маҳсуб мешаванд. 

Бо дарназардошти гуфтањои боло дарк ва муайян кардани моҳияти 

тундгароии динӣ яке аз муҳимтарин проблемањои иҷтимоию сиёсии 

замони муосир мебошад. Дар адабиёти илмї тундгароӣ ҳамчун пайравӣ 

ба назарияҳои ифротӣ (маъмулан дар сиёсат)2 муайян карда шудааст. 

Аммо бояд муайянкунандаи тундгароиро ҳамчун мафҳуми сиёсӣ аз 

муайянкунандаи моҳияти он ҷудо намуд. Дар ҳолати якум тундгароӣ аз 

нигоҳи назариявӣ ҳамчун идеологияи ифротӣ ба усулҳои зӯроварии 

муборизаи сиёсӣ, яъне диди радикалии сиёсӣ даъват мекунад, ки ҷанбаи 

зиддидавлатиро дорад. Ба ибораи дигар, тундгароӣ чун як шакли 

муборизаи сиёсӣ – идеологӣ, ҷамъияти мушаххас ё қисмати аксари он 

намебошад. 
                                                            
1 Ansari H.N. Islamic Militants in Eqyptian Politics // International Journal of Middle East studies. 
– 1984. –Vol.16. – №1. – P.490. 
2 Словарь иностранных слов. 17-е изд. Испр. – М., 1998. – С.577. 
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Олими рус И.Добаев менависад, ки «тундгароии исломӣ» ва 

«терроризми исломӣ» чун падидаҳои хусусӣ ва манфӣ фаҳмида 

мешаванд1. Дар ҳалқаи радикализм – терроризм падидаи аз ҳама 

хатарноктарин терроризм ба ҳисоб меравад. 

Муайянкунандаи назариявии мафҳуми «тундгароӣ», инчунин 

таснифи гуногуни он вобаста ба соҳаи дин, махсусан дар муносибат бо 

дини ислом, то ба ҳол дар илми ватанӣ ва хориҷӣ мушкилоти ҷиддиро ба 

вуљуд овардааст. Яке аз кӯшишҳои аввалин ва муваффақонаро дар 

муайянкунии ин мафҳум олимони Институти тадқиқоти стратегии Русия 

анҷом доданд. «Тундгароии исломӣ» аз тарафи онҳо – чун истифодаи 

гурӯҳҳои гуногуни исломӣ, ки мақсади ба даст овардани ҳокимияти 

сиёсиро аз нуқтаи назари ҳуқуқи байналмилалӣ бо усулҳои муборизаи аз 

чорчӯбаи қонунӣ барояндаро доранд фаҳмида мешавад2. 

Таҳқиқотчии рус И. Севостьянов чунин меҳисобад, ки «дар 

тундгароии исломӣ нақши асосиро бадбинии динию мазњабї иҷро 

мекунад, ки он нињоятан хусусияти сиёсї пайдо намуда, ба шикастани 

фазои ҷомеаи шаҳрвандии мусулмонӣ ва ҳамҷивор, таҷовузи хориҷии 

дар шакли панисломизм, шиддат бахшидани задухӯрд дар хатти 

бархӯрди динҳо, пеш аз ҳама ислом ва христианӣ»3 равона карда 

шудааст. Ӯ инчунин ба он ақида аст, ки «тундгароии исломӣ ба 

манфиати ҷаҳони исломи радикалӣ хизмат карда, аз тарафи доираҳои 

клерикалӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва баъзан сохторҳои давлатии мухталиф 

барои «муҳокима»–и гуногун дар фазои мусулмонӣ ва берун аз он 

истифода мешавад»4. Ба ин сабаб И. Севостьянов  хусусиятҳои хоси 

ҳудудии тундгароии исломиро чунин ҷудо кардааст: оштинопазирӣ ба 
                                                            
1 Добаев И.П. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. –Ростов н/Д., 2003. –
С.75. 
2 Исламский радикализм угрожает всему человечеству [электронный ресурс]. URL: 
https://riss.ru/analitycs/4553/ (дата обращения: 25.05.2019 г.) 
3 Севостьянов И. Исламский фундаментализм и исламский экстремизм – это совсем не одно и 
то же // Международная жизнь. – 1996. – № 5. – С. 32.  
4 Њамон љо. 
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ҷомеаи шаҳрвандии дуниявӣ ва кӯшиши иваз кардани он бо исломи 

шариатӣ; раво надидани мавҷудияти ҷудогонаи дин ва давлат, масҷид ва 

давлат бояд якҷо бошанд; инкор кардани муқаррароти калидии он ба 

монанди тақсимнопазирии ҳудудӣ, устувории сарҳадоти давлатӣ ва ғ.; 

такя ба усулҳои носуботкунанда ба мақсади расидан ба ҳадафи худ 

ҳангоми истифодаи роҳҳои ошкорои омадан ба сари ҳукумат; омодагӣ 

ба ҳамкорӣ бо тамоми қувваҳо, дар навбати аввал, бо миллатгароӣ, 

сепаратизм ва популизми иҷтимоӣ. 

Ба ақидаи муҳақиқои руси  С.А. Мелькова, «омили исломӣ» дар  

Русияи муосир самтҳои асосии татбиқшавии тундгароии исломӣ дар 

шароити муосир инҳо мебошанд: шиддат бахшидани зиддиятҳои динӣ 

дар муносибатҳои байналмилалӣ, ҷорӣ кардани ҷудоӣ байни тамаддуни 

мусулмонӣ ва тамаддунҳои дигар, пеш аз ҳама, масеҳӣ; радикализатсияи 

майдони мусулмонӣ ва маҷбуркунии он ба рафторҳои таҷовузкорона дар 

ҳаёти дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; носубот кардани вазъи иҷтимоӣ – сиёсӣ 

дар минтақаҳои мусулмонӣ ва фазои пасошўравї; нигоҳ доштани 

муноқишаҳои дунболадор; ҳамкорӣ бо неруҳои терроризми 

байналмилалӣ.  

Тањқиқи проблемаҳои вобаста ба терроризми исломӣ, дар навбати 

худ, ҳамчун қисми тундгароии исломӣ, дар ҳоли хатмшавӣ намебошанд. 

Дар назария ва амалияи ҷаҳонӣ чизи умумӣ фаҳмиши он, ки терроризм – 

шакли ифротӣ/интиҳоии зуҳуроти зӯроварӣ дар соҳаи муносибатҳои 

сиёсӣ мебошад, ки ҳаёти инсон дар харитаи он гузошта шудааст. Паси 

тамоми аксияҳои ҳаммонанд кӯшиши ҳалли вазифаҳои муайяни сиёсӣ 

меистанд1. 

Доир ба хусусиятҳои хоси тундгароёни исломӣ олими рус 

Г.Курбанов чунин менависад: «Дар навбати аввал рафтори 

                                                            
1Добаев И.П. Квазиисламские экстремизм и терроризм на Северном Кавказе // Россия и 
мусульманский мир. – 2003. – №8 (134). – С.39-48.  
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беэҳтиромона ва таҳқиромез ба ҳамаи бегонагон, ғайр аз худиҳо, диду 

ақоид; мавқеи аввал «касе бо мо набошад, ӯ муқобили мост»; даъват ба 

фаъолияти ҷоннок ва таҷовузгарона, ба шумули зӯроварӣ ба мақсади 

ҳалли манфиатҳои мазҳабӣ ва сиёсӣ; дар охир – шабакаи васеи 

байналмилалии онҳо….. »1. 

Назарияи сиёсӣ тундгароиро чун падидаи воқеии тарафдори 

амалҳои ифротӣ, диди ломарказ ва зӯроварона дар сиёсат маънидод 

мекунад. Вале ин мафҳум барои ворид кардани он ба асоси тадқиқот хеле 

номуайян мебошад. Тундгароии сиёсӣ – ин мафҳуми умумӣ, ки шомили 

тамоми амалҳои радикалии бар зидди муносибатҳои сиёсӣ ва системаи 

сиёсии мавҷуда равонгардида аст. Ба ин гуна амалҳо, ғайр аз терроризм, 

метавон на танҳо амалҳои зӯроварона, ба монанди табаддулотҳои 

низомӣ, балво (путч), инқилобҳо, балки ақидаҳои радикалии 

зиддидавлатӣ, даъватҳо ба тағйир додани сохти конститутсиониро 

шомил намуд. 

Аз нигоҳи сиёсӣ тундгароӣ бар зидди сохторҳои ҷамъиятӣ ва 

институтҳои мавҷуда ба мақсади деформатсия ва аз байн бурдани онҳо 

бо истифода аз усулҳои зӯроварона – аксияҳои саркашии шаҳрвандӣ, 

террор, ҷанги партизанӣ равона карда шудааст. Гузашт, гуфтушунид ва 

созишномаҳо, ки ба гузашти мутақобила асос ёфтаанд, аз тарафи 

тарафдорони тундгароӣ ҳамчун воситаи расидан ба ҳадафҳо инкор карда 

мешаванд. Мақсади тундгароии сиёсӣ барқарор кардани диктатураи 

тоталитарии «рост», «чап» ва ғайра тавассути ҳукмронии гурӯҳи 

муайяни сиёсӣ мебошад. 

Яке аз зуҳуроти тундгароӣ дар муносибатҳои этносҳо- тундгароии 

миллӣ мебошад, ки аз мавқеи ҳимояи манфиат ва ҳуқуқи ягон миллат 

баромад карда, зимнан ҳамин гуна манфиат ва ҳуқуқи гурўҳи дигари 

                                                            
1Курбанов Г. Дагестан: стратегия противодействия религиозному экстремизму // 
Центральная Азия и Кавказ. – 2002. – №5 (23). – С.141-149. 
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этникиро инкор менамояд. Ин намуди экстремизм шаклан бо ниятҳои 

сепаратистӣ (ҷудоихоҳона) иртибот дошта, барои пойдор шудани 

миллати таҳҷоӣ равона карда шудааст. Тундгароии миллӣ аксар вақт дар 

шакли терроризми ҷудоихоҳона, миллӣ – озодихоҳона ва ҷазоӣ зоҳир 

мегардад. 

Аз нигоҳи идеологӣ тундгароён ҳама гуна зуҳуроти дигарандеширо 

инкор ва пахш мекунанд, системаи сиёсӣ ва нигоҳи динии худро 

барқарор карда, тобеияти куркурона ва иҷрои ҳама гуна ва ҳатто 

фармонҳои сафсатаангези роҳбари ташкилоти тундгароии худро талаб 

мекунанд. Дар робита ба ин муайян кардани яке аз намудҳои паҳншудаи 

тундгароӣ дар симои терроризми динӣ, ки ҳамчун воситаи муборизаи 

сиёсии ташкилотҳои динӣ бар зидди давлати дуниявӣ ё таъини 

ҳокимияти яке аз конфессияҳо бар дигараш истифода мешавад, 

имконпазир мебошад. Дар зимн бояд бо он тадқиқотчиёне, ки 

тундгароии муосири диниро ба бунёдгароӣ тақсимбандӣ кардаанд, розӣ 

шуд. Бояд қайд кард, ки аввалӣ метавонад дар зуҳуроти гуногун зоҳир 

гардад. Мутаассифона, на танҳо дар шуури омма, балки дар доираи 

коршиносон бунёдгароии диниро бо фаъолияти танҳо гурӯҳҳои исломӣ 

алоқаманд медонанд. Агарчи худи мафҳуми «бунёдгароӣ» зодаи на 

ислом, балки протестантизм мебошад ва онро ба қисми диндорони 

мутаассиб ва консервативӣ мансуб медонанд. Маълум аст, ки «….. барои 

террористони «миллати Ориёӣ» протестантизм ҳамчун мавқеи 

ҷаҳонбинона, ки барои тақвияти консепсияи муборизаи зиддидавлатӣ ва 

зиддилибералӣ имкон медиҳад хизмат мекунад. Бунёдгароии яҳудӣ 

(«Ках»), чун ғояи сафарбаркунандаи радикалҳо ба таъмини амнияти 

яҳудиён ва Исроил равона карда шудааст»1.  

                                                            
1 Жаринов К.В. Терроризм и террористы: Ист. справочник / Под общ. ред. А.Е.Тараса. – 
Минск: Харвест, 1999. – С.28. 
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Метавон бо боварӣ ин омилро қайд кард, ки идеологҳои 

тундгароён, назари худро асоснок карда, на ба ақл, балки ба эҳсосот ва 

таассуби одамон муроҷиат мекунанд, шиору даъватҳоро тарғиб 

менамоянд, ки ба шуур ва инстинкти соддаи издиҳом пешбинӣ шудааст. 

Бояд ба он омил диққат дод, ки тундгароии муосир якчанд 

марҳилаҳои эволютсионии худро тай кардааст. Агар дар аввали асри XX 

асосан тундгароии чапи радикалӣ ҳукмронӣ мекард, дар нимаи дуюм дар 

бораи тундгароии чапу рост сухан меронданд, дар аввали асри XXI 

бошад дар фазои сиёсӣ чунин намуди радикализми сиёсӣ, ба монанди 

тундгароии ҷаҳонбинона пайдо шуд, ки дар асоси «норозигии усулӣ бо 

меъёру муносибатҳои ҳукмрон» амалӣ мешавад. 

Ғоя ва амалҳои тундгароӣ қоидатан дар муҳити маргиналҳо, ки 

ғояҳо ва пахш карданро ҳамчун восита барои муайянкунии иҷтимоии 

худ дар ҷомеа истифода мекунанд, паҳн мешаванд. Илова ба ин, зери 

таъсири назарҳои тундгароӣ баъзе намояндагони зиёї, дин ва низомиён, 

ки дар усулҳои радикалӣ воситаи ягонаи ҳалли проблемаҳои мубрами 

иҷтимоӣ – сиёсиро мебинанд, қарор доранд. 

Аксаран ҳангоми баррасии ҳолатҳои мушаххаси тундгароӣ оид ба 

тундгароии ақаллияти миллӣ ё сиёсӣ сухан меронанд. Аммо, аз нигоҳи 

характери худ тундгароии динӣ метавонад оқибати фалокатбор дошта 

бошад. Тундгароии ақаллияти сиёсӣ маъмулан дар марҳилаи аввали 

ҳокимияти сиёсӣ пайдо мешавад. Аксарият фишангҳои сиёсии ҳукуматро 

идора карда, ҳангоми амалӣ кардани иродаи сиёсии худ ба усулҳои 

тундгароӣ камтарин талаботро эҳсос мекунад. Аксарият ба тундгароӣ 

дар он ҳолат даст мезананд, ки роҳу усулҳои одии фаъолияти сиёсӣ 

наметавонанд мавќеи аксариятро ҳамчун дорандаи ҳукумати сиёсӣ 

ҳангоми таҳдид ба мавҷудияти он аз нав ба вуҷуд биоваранд. Дар чунин 

ҳолат дар аксарият хоҳиши истифода аз зӯроварӣ, шиканҷа барои 



27 

бартараф кардани ҳолати бавуҷудомада пайдо мешавад. Чунончи, 

кӯшишҳои қонунӣ гардонидани режими сталинӣ бо шиканҷаҳои оммавӣ 

ҳамчун атрибути ҷудонашавандаи давлатдории сотсиалистӣ идома 

доштанд. 

Ҷонсахтии тундгароӣ, ҳамчун маҷмӯи усули ноилшавӣ ва 

легитиматсияи (қонунӣ гардонӣ) ҳукмронии сиёсӣ бо хусусӣ будани 

муносибатҳои сиёсӣ фаҳмида мешавад. Якум, дар ҳолати комёбшавӣ ба 

экстремистон анҷом додани ваколатҳои ҳукмронӣ замонат дода 

мешавад. Дуюм, ҳама вақт эҳсоси майли истифодаи усулҳои зӯроварона 

барои ба даст овардани натиҷаҳои зуд, хусусан ҳангоми набудани 

шартҳои зарурӣ барои бо роҳи қонунӣ расидан ба ҳадафҳо боқӣ 

мемонад1. 

Бо дарназардошти ин, тундгароии сиёсӣ бояд ҳамчун шакли 

радикалї, асосан, зӯроварии сиёсии ғайриқонунии характери 

зиддидавлатидошта ҳисоб карда шавад. 

Тундгароии муосир зарбаи худро, инчунин, бар зидди ҳокимияти 

давлатӣ ва ҳомилони мушаххаси он тавассути терроризми «кӯр» ё 

«пароканда», ки одамони тасодуфӣ қурбонии он мешаванд, равона 

мекунад. Яке аз заминаҳои муҳимми рушди терроризм буҳрони маънавӣ 

– идеологии ҷомеа мебошад ва он бесамарии системаи сиёсиро дар ҳалли 

талаботи иҷтимоӣ ва интизории онро дар пеши чашми табақаи муайяни 

аҳолӣ нишон медиҳад. Зиёда аз ин, агар ба мафҳуми мазкури 

«тундгароӣ» такя намоем, пас сабаби асосии пайдоиши он дар худи 

механизми фаъолияти системаи сиёсӣ гузошта шудааст. Яъне, агар 

тундгароӣ дар ин ё он системаи сиёсӣ вуҷуд дошта бошад, яъне айб дар 

худи ин система аст. Бояд иқрор шуд, ки тундгароӣ маҳвнопазир аст, он 

мисли њашароте мебошад, ки ба таври перманентӣ (пайваста) дар дохили 

                                                            
1Ильинский И. Политический экстремизм // Народный депутат. – 1992. – №6. – С.97-101. 
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организми давлатӣ вуҷуд дошта, ҳозир аст дар шароити мусоид рушд 

намояд. Зиёда аз ин метавон гуфт, ки тундгароӣ ва шакли радикалии он 

дар намуди терроризм ҳамчун сарчашмаи зӯроварӣ зодаи моҳияти 

амбивалентии худи ҳокимияти давлатӣ мебошад ва яке аз аломатҳои 

онро М.Вебер дар мавҷудияти ҳаққи қонунӣ ба зӯроварӣ ҳисобидааст1. 

Вале, террористон бар ин фикранд, ки агар ин ҳақ ошкоро ва қонунӣ 

бошад аз нуқтаи назари таҳрифӣ ҳамон террористи сиёсӣ низ чунин 

ҳақро нисбати давлат дорад. Ҳамин тариқ, терроризм чун ҷараёни 

худқонуникунӣ ва худлегализатсиякунии зӯроварӣ дар чашми субъекти 

терроризм татбиқ мешавад. 

Дар навбати худ он дарвозаро барои тундгароии сиёсӣ, динӣ ва 

миллӣ боз менамояд. 

Ба омилҳои дохилӣ, ки метавонанд ҳамчун детерминанти 

паҳншавии тундгароӣ баромад кунанд, инҳо дохил мешаванд: 

- бӯҳрони маънавӣ ва идеологии эҷодкунандаи холигоҳ, ки ҷойи 

онро метавонад ғояҳои характери тундгароидошта пур намояд; 

- камбизоатии аҳолӣ ва бекорӣ, ки барои ба вуҷуд омадан ва 

паҳншавии ғоя ва шаклҳои радикалӣ ва таҷовузгарона асос мегузоранд; 

- тамаркузи ҳокимияти сиёсӣ дар як даст ва ҷазои мухолифин, ки 

сатҳи ташаннуҷоти сиёсиро инкишоф бахшида, боиси пайдоиши 

гурӯҳҳои радикалӣ – террористии махфӣ мешаванд;  

- аз даст додани назорати қаламрави худ ва афзоиши сепаратизми 

минтақавӣ дар баъзе кишварҳои минтақа. 

Ба омилҳои хориҷии мусоидаткунандаи тундгароии сиёсӣ ва худи 

терроризм метавон инҳоро дохил намуд: 

- воқеъ будани кишварҳо дар наздикии нуқоти доғ: Шарқи Наздик, 

Ироқ, Афғонистон, Ноҳияи Мухтори Синзяну уйғур, Тибет, Кавкази 

                                                            
1 Макс Вебер. Политика как призвание и профессия [электронный ресурс]. URL: 
https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/6064 (дата обращения: 25.06.2019 г.) 



29 

Шимолӣ, Кашмир, ки хатари паҳншавии терроризми сиёсӣ ва диниро 

доранд; 

- ихтилофоти байнидавлатӣ, ки ба афзоиши тундгароии сиёсӣ 

таъсир мерасонанд; 

- алоқамандии баъзе давлатҳо дар носубот гардонидани вазъияти 

дохилисиёсӣ ба мақсади заъиф гардонидани ҳукуматҳои маҳаллӣ ва 

барқарор кардани таъсири идеологӣ1. 

Олими англис Ш. Акинер2 оид ба сабабҳои тундгароии динӣ, 

дуруст қайд мекунад, ки ин падида имрӯз бештар дар соҳаи дин ба назар 

мерасад. Он хеле паҳн шудааст ва дар нуқоти гуногуни ҷаҳон сар 

мезанад. Сабаб дар чист? Метавон чанд сабаби глобалиро номбар кард: 

1.Афзоиши эҳсоси нобоварӣ. Файласуфи англис Энтони Гидденс 

навиштааст, ки мо акнун дар асри хавф зиндагӣ дорем. Технологияҳои 

навтарин, дастовардҳо дар илм, афзоиши захираҳои саноатӣ, рушди 

урбанизатсия – ҳамаи ин падидаҳо на танҳо ба ҷаҳони табиӣ, балки ба 

сотсиум таъсир мерасонад. Оқибатҳо пешгӯинашаванда аст. Ин ҳамаи 

моро ба ташвиш овардааст. Баъзан эҳсоси тарсро ба вуҷуд овардааст3. 

2.Ҷараёни глобализатсионӣ зуд ҷаҳони моро тағйир медиҳад, 

маданияти анъанавиро заиф ё тамоман аз байн мебарад. Окибатҳояш на 

ҳама вақт мусбианд. Ин метавонад ба ҷудоӣ аз тамоюлҳои идоракунанда 

оварад. 

3.Эҳсоси беадолатӣ. Бисёрии мусулмонҳо чунин меҳисобанд, ки 

нисбати онҳо сиёсати стандартҳои дугонаро истифода мекунанд. Вале 

набояд онро фаромӯш кард. 

Онҳое, ки бо ислом шиносоӣ надоранд, фикр мекунанд, ки ба ин 

дин таҷовузкорӣ ва ғайритаҳаммулпазирӣ хос аст. Вале, Ќуръон ва 

                                                            
1Экстремизм в Центральной Азии / Под общ. ред. К.Н.Бурханова. – Алматы, 2002. – С.6-19. 
2 Акинер Ш. Экстремизм: глобальный феномен // Религиозный экстремизм в Центральной 
Азии. Материалы конференции (г.Душанбе, 25 апреля 2002 г.). – Душанбе, 2002. – С.17-19. 
3 Гидденс Э. Социология. / Пер. с англ. 2-е изд. –М., 2005. – С.236. 
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Суннат зарурияти сулҳ ва мувофиқаро дар тамоми зуҳуроташ таъкид 

кардаанд. Чунончи, агар касе гунаҳкор аст, ӯ на танҳо бояд ҷазо дода 

шавад, ќозиҳо омӯхтани тамоми ҳолатҳоро талаб мекунанд, ба кадом 

ҳудуду оқибат оварда расонид. Яъне, пеш аз он, ки қарор бароварда 

шавад, бояд тамоми ҳолатҳои сабуккунадаро ба назар гиранд.  

4.Рушди камбизоатӣ, бекорӣ, набудани дурнамо, ноумедӣ, хусусан 

байни ҷавонон. 

Маҷмӯи тамоми ин омилҳо мӯхити психологӣ ва маънавиро 

ташкил медиҳад, ки инсонро ба фикр кардан водор месозад: «намешавад, 

ки дигар хел зиндагӣ кард?». 

Он вақт бисёриҳо дар ҷустуҷӯи паноҳандагӣ ва осудагӣ дар 

назарияи сода ва идеалишудаи гузашта мебинанд, яъне одамон барои 

худ кадом як асри «тиллоӣ» месозанд, ки дар он ҳама чиз хуб, озода ва 

нисбатан фаҳмо мебошад. Онҳо ба он боваранд, ки танҳо дар тафсири 

навиштаҷоти муқаддас роҳи наҷотро мебинанд. Аз ҳамин тоифа одамон 

баъзан тундгароён мебароянд. Яъне, онҳо мехоҳанд, ки ғояҳои хешро на 

танҳо дар ҳаёти шахсӣ истифода кунанд, балки бо ҳар усул – қонунӣ ва 

ғайриқонунӣ кӯшиш мекунанд ғояҳои худро ба ҷомеа бор намоянд. Дар 

ниҳоят ин метавонад ба терроризм биёрад ва ба ҷомеа хатари воқеиро 

эҷод намояд. 

Ҳангоми таҳлили тундгароии муосир, пеш аз ҳама, хусусиятњои 

миллию этникӣ ва динии он қайд карда мешавад, бинобар ин худи ин 

падидаро бо номи «тундгароии этно - динӣ» ёд мекунанд. Аммо, чунин 

тавсиф бештар ба шакли тундгароӣ дахл дорад, ки маъмулан дар 

расидан ба мақсадҳои сиёсӣ дида мешавад. Қобили қайд аст, ки маҳз 

ҳамкории тарафҳои сиёсӣ ва динии тундгароӣ ва терроризм дар маркази 

диққати ҳам доираҳои илмӣ ва ҳам сохторҳои давлатӣ қарор гирифтааст.  
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Мо бо олими рус Л.П.Сюкияйнен розӣ ҳастем, ки тундгароии 

диниро бояд дар ду мафҳум фаҳмид. Аз як тараф, он метавонад ҳамчун 

як намуди тундгароии сиёсӣ баромад кунад, вақте ки расидан ба 

мақсадҳои сиёсӣ мустақиман бо сафедкунии фаъолияти тундгароӣ ва 

далелҳои динӣ сурат мегирад. 

Аз тарафи дигар, ҳамчун тундгароии динӣ на аз рӯи шакл, балки аз 

рӯи мазмун амалҳои зӯроваронаро ҳисобид, ки бар зидди мазоҳиби 

дигар ё онҳое, ки тарафдори ақидаҳои муайяни динӣ намебошанд (инро 

мо дар аввали муноқишаи байни «ваҳҳобиҳо» ва «тариқатиҳо» дар 

солҳои 1997- 1998; ё байни намояндагони исломи анъанавӣ ва сиёсӣ дар 

Тоҷикистон солҳои 1991- 1992 мушоҳида намудем). 

Барои таҳлили тундгароии динӣ (ба ғайр аз таносуби он бо 

тундгароии сиёсӣ) ду ҳолати дигар аҳамияти муҳим доранд. Аввал, ин 

падида аксар бо ислом вобастааст. Дуюм, муайян кардани табиати ин 

таҳдид ва роҳҳои мубориза бо он баррасии асоси ғоявии тундгароии 

исломиро пешниҳод менамояд, зеро бидуни асоси идеологӣ ва пояи 

консептуалӣ – назариявӣ он умуман вуҷуд дошта наметавонад. Ба ин 

асос таҳлили асосҳои ҳуқуқии муқовимат хусусан ба тундгароии исломӣ 

қобили таваҷҷуҳи махсус аст1. 

Олими тоҷик А. Имомов қайд мекунад, ки системаи ҳуқуқии 

Тоҷикистон, дар маҷмӯъ, баҳодиҳии экстремизмро ҳамчун категорияи 

ҳуқуқӣ ба миён нагузоштааст. Мафҳуми экстремизм дар қонунгузории 

конститутсионӣ, маъмурӣ ва ҷиноятӣ – ҳуқуқӣ низ вуҷуд надорад. 

Албатта, ин маънии онро надорад, ки асосҳои ҳуқуқии мубориза бар 

зидди экстремизм ва ҷиноятҳои ҳамонанди дигар вуҷуд надоранд. 

Моддаи 8 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди ҳаёти иҷтимоиро 

                                                            
1Сюкияйнен Л.P. Религиозный экстремизм: правовые, политические и идеологические 
аспекты // Религиозный экстремизм в Центральной Азии. Материалы конференции 
(г.Душанбе, 25 апреля 2002 г.). – Душанбе, 2002. – С.22-25. 
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дар асоси плюрализми сиёсӣ ва идеологӣ эълон кардааст, ки хоси сохти 

иҷтимоӣ – сиёсии демократӣ мебошад. Ҳамзамон, Конститутсия таъсис 

ва фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятие, ки зиддияти нажодӣ, миллӣ, 

иҷтимоӣ ва диниро тарғиб мекунанд ва ё бо роҳи зӯроварона сарнагун 

кардани сохти конститутсионӣ ва ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳонаро 

даъват мекунанд, манъ кардааст. 

Адами мустақими меъёрҳои характери ҷиноятӣ – ҳуқуқӣ ва 

маъмурӣ - ҳуқуқидошта, ки экстремизмро иҷозат додаанд, бесабаб нест. 

Экстремизм худ аз худ ҷиноят намебошад, зуҳуроти он, оқибатҳои он, ки 

анҷоми амали хатарноки ҷамъиятиро талқин намуда, ба шахс, ҷомеа ва 

давлат таҳдид мекунанд, ҷиноятро ташкил медиҳанд. Дар баробари ин, 

набудани меъёрҳо оид ба экстремизм маънии беэътиноиро ба ин падидаи 

хатарноки ҷамъиятӣ надорад. Мубориза бо он бояд ҳам чораҳои ҳуқуқӣ 

ва ҳам сиёсиро дарбар гирад1.  

 Экстремизми диниро тавсиф карда, олими рус В.И.Василенко 

пешниҳод менамояд, ки зери мафҳуми экстремизм ҳаракати иҷтимоӣ – 

сиёсӣ фаҳмида мешавад, ки барои таъсир расонидан ба ҷараёни рушди 

иҷтимоӣ, вобаста ба меъёрҳои ҳуқуқӣ – динӣ ва догмаҳои мазҳабӣ кӯшиш 

мекунад. Тундгароии динӣ аз дигар шаклҳои зӯроварии идеологӣ фарқ 

намуда, дар бетаҳаммулӣ ба намояндагони конфессияҳои дигар ё 

мубориза дар дохили конфессияи алоҳида зоҳир мегардад. Дин ҳамчун 

абзор дар дасти сиёсатмадорони бевиҷдон, лидерони динӣ барои расидан 

ба мақсадҳои шахсӣ истифода бурда мешавад. Ҳамчун объекти ҳуҷумҳои 

таҷовузгаронаи экстремистон институтҳои муосири сиёсӣ ва сохторҳои 

давлатӣ, ки ба ҳайси «бевиҷдонҳо» муаррафӣ шудаанд, баромад 

                                                            
1 Имомов А. Непрерывный диалог – важнейший способ решения проблемы экстремизма // 
Религиозный экстремизм в Центральной Азии. Материалы конференции (г.Душанбе, 25 
апреля 2002 г.). – Душанбе, 2002. – С.170-171. 
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мекунанд, зеро маҳз ҳаминҳо дар роҳи барқарор кардани асосҳои 

тартиботи нави динӣ монеаи асосӣ мебошанд1.  

Якчанд назария дар бораи густариши минбаъдаи тундгароии динӣ 

дар ҷаҳон, яъне назарияи бадбинонаи нобудшавии халқҳои бутун ва 

тамаддун, то назарияи хушбинонаи решакан шудани ин падидаи манфӣ 

аз рӯи ҷаҳон, вуҷуд доранд. Олимон, файласуфон ва сиёсатшиносони 

зерин ақидаи худро дар бораи густариши минбаъдаи бунёдгароии динӣ 

доранд. 

Ба ақидаи А. Барский: “то соли 2050 вақте аҳолии Замин ба 10 

млрд. нафар мерасад, аҳолии сафедпӯст 10-12% - ро ташкил хоҳад дод, 

аҳолии асосиро хитоиҳо, ҳиндиҳо, кореягиҳо, покистониҳо ва 

филлипинҳо ташкил хоҳанд дод – дар шуури одамон гузариш аз 

миллатчигӣ ба ҳамгироии умуминсонии онҳо ба вуҷуд меояд»2.  

 “Бунёдгарошавии ислом дар навбати аввал натиҷаи тасаввуроти 

таҳрифшудаи “бармеомада аз дохил” дар бораи он ва дар бораи 

муқаррароти аввалияи он бармеомада аз ҷаҳолати оммавӣ мебошад»3.  

Доктори илмҳои фалсафа Давлатхӯҷа Назиров дар навбати худ 

таъкид менамояд: “Ислом дини адолатхоҳ аст, ба он бояд дуруст этиқод 

кард ва имон овард»4. 

Ба андешаи Л. Медведко, “Ислом бештар аз ҳар дини дигар, 

мутобиқати махсуси сиёсии худро бо гуногунтарин сохторҳои иҷтимоӣ – 

иқтисодӣ ва талотумҳои пуравҷи сиёсии охири асри XIX – аввали асри 

XX намоиш медиҳад»5. 

М. Решетников бошад ќайд менамояд, ки “бояд эътироф кард, ки 

ифротиҳои исломї ба чунин таъбиру тафсири ислом такя мекунанд, ки 
                                                            
1 Василенко В.И. Терроризм как социально-политический феномен. Монография. – М.: 
РАГС, 2002– С.117. 
2 Барский Л.А. Оглядываясь на будущее: прогноз на XXI век. – М., 2006. – С. 298. 
3 Декларация «Исламская мысль против экстремизма». – М., 2016. 
4 Д. Назиров. У терроризма нет лица. – Астана, 2012. – С.217. 
5 Медведко Л.И., Германович А.В. Именем Аллаха... Политизация ислама и исламизация 
политики. – М., 1988. – С.3. 



34 

мусулмонони муосир онро эътироф намекунанд ва ба хотири нофаҳмии 

ин, тамоми ҷиддияти таҳдиду хатарҳое, ки онҳо меоваранд, камаҳамият 

қаламдод мешаванд”1.  

Б. Хюбнер иброз медорад, ки “агар ин дин тавонист тақрибан 

якуним ҳазорсола қабл, вақте ки ба вуҷуд омад, нисбатан безарар бошад, 

чунки ҷаҳон фақат бо зарби шамшер тобеъ шуда метавонист, пас, иҷрои 

ин рисолат тавассути воситаҳои имрӯзаи харобиовар фоҷиаи азимро ба 

вуҷуд меоварад. Пешгӯӣ боз аз он ҷиҳат метавонад амалӣ шавад, ки 

одамоне, ки ба он эътиқод доранд, талош мекунанд, ки ин пешгӯӣ амалӣ 

шавад. ... Ин хатар вуҷуд дорад, ки фалокату фоҷеа, ҳодисоти саъду наҳс 

метавонанд ногузир амалӣ шаванд, аммо на барои он, ки аз тарафи 

худоён барои одамон чун қазою қадар пешбинӣ шудаанд, балки барои он 

ки онҳо ба воситаи бомбаҳои одамоне амалӣ мешаванд, ки ба ин тақдир 

имон доранд ва гӯё рисолати сохтаю хаёлии илоҳии худро иҷро 

мекунанд”2.  

Ақидаҳои зикршудаи сиёсатшиносон, олимон ва профессорон ин 

асосро медиҳанд, ки субъекти тундгароии динӣ, аз фардҳо ва гурӯҳҳои 

алоҳида сар карда, то ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳо ва давлатҳои дорои 

идеологияи экстремистӣ мебошанд. «Агар субъектҳои номбаршударо бо 

асоси комил ба субъектҳои фаъол дохил намуд, пас, бояд субъектҳои 

ғайрифаъол (пассив) – ро низ ном бурд, ки худ дар амали зӯроварӣ 

иштирок намекунанд, вале фаъолон (активҳо) – ро дастгирӣ мекунанд ва 

баъзан, бетарафӣ ва пуштибонии хомӯшонаро аз амалҳои экстремистӣ 

зоҳир мекунанд»3. 

Ба андешаи олимони мазкур ҳамчунин метавон бо итминон гуфт, 

ки объекти тундгароии динӣ ҳамчунин метавонанд афрод ва гурӯҳҳои 

                                                            
1 Решетников М. Исламские истоки терроризма // Аргументы и факты. – 2001. – № 42. –С.11. 
2 Хюбнер Б. Смысл в бессмысленное время: метафизические расчеты, просчеты и сведение 
счетов. – Мн.: Экономпресс, 2006. – С.175. 
3Курносов Ю.В. Азбука аналитики. 2-е изд. –М.: Концептуал, 2015. –С.127. 
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мушаххас бошанд, ки онҳоро фақат як чиз муттаҳид месозад – яъне 

тааллуқият ба дин, қавм, низоми ҷамъиятии мушаххас ва ғайра. Бадин 

тартиб, чунин ба назар мерасад, ки тамоми унсурҳо ва меъёрҳои 

(арзишҳои фарҳангӣ ва моддии) ҳаётан муҳим барои ҷомеаи муосир чун 

объектҳои экстремизм баромад мекунанд.  

Таҷрибаи якуми устувори байналмилалии дефинитсияи 

«экстремизм» дар доираи конвенсияи СҲШ «Оид ба мубориза бо 

терроризм, сепаратизм ва экстремизм» аз 15 июни соли 2001 сурат 

гирифт. Дар он экстремизм ҳамчун «ким – кадом амале, ки барои бо 

роҳи зӯроварона гирифтани ҳокимият ё бо зӯрӣ нигоҳ доштани 

ҳокимият, инчунин, ба таври зӯроварона дигар кардани сохти 

конститутсионӣ, баробар ба қасди зӯроварона ба амнияти ҷамъиятӣ, аз 

ҷумла ташкили дастањои мусаллаҳи ғайриқонунӣ ё иштирок дар онҳо… 

»1 муайян гардидааст. 

Тавре таҷриба нишон медиҳад, маҳз ташкилоти экстремистӣ, 

сараввал таҳти шиорҳои миллатчигӣ, сепаратистӣ ё динӣ таъсис ёфта, 

дар оянда ба террористӣ табдил меёбанд. Баъзан ба аввалӣ, яъне 

ташкилоти экстремистӣ, асос ёфта, ҳамчун филиали ташкилоти 

экстремистии асосӣ баромад мекунад, ки фаъолияти террористӣ махсус 

гардонида шудаанд. Дар ин ҳолат терроризм бояд ҳамчун шакли 

интиҳоии зуҳуроти экстремизм дониста шавад. 

Азбаски терроризм – ин шакли интиҳоии экстремизм аст, махсус 

фаҳмидан лозим аст, ки аломати муҳимми он қасди бад, бадхоҳӣ, 

зӯроварии барои шаклҳои интиҳоӣ ва сафеднашаванда хоси он мебошад. 

Мақсади ниҳоии терроризм тарсонидани пешгирикунанда, тобеияти 

зӯроваронаи одамон ба ҳукмфармоии қасди бад ва нияти бад, бо пахши 

ирода ва амалҳои ғайриқонунӣ мебошад. Экстремизм – на танҳо 

                                                            
1 Сборник международных актов по борьбе с терроризмом. – Душанбе: «Офис-Крауз», 2003. 
– С.169. 
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проблемаи иҷтимоӣ – сиёсӣ ё миллӣ, балки ахлоқӣ ва маънавӣ мебошад. 

Бадӣ ҳамон вақт ғалаба мекунад, вақте некӣ ором аст. Андешаи зерини 

апостолӣ (мубаллиғи) машҳур аст: «Аз бадӣ дурр бошу некӣ ба бор ор». 

Ба ибораи дигар, қайд мегардад, ки аз бадӣ дур шудан ин аввали кор аст, 

«бунёд кун, некӣ кун дар муқобили бадӣ». Бадӣ аз рӯи асоси худ фаъол 

аст, он аз некӣ дур шуда ва дар ин ҳол фаъолнокии худро нишон дод. 

Яъне, муқобилаи он низ, пеш аз ҳама, бояд фаъол бошад1.

 Мутаассифона, ҳатто дар калисо ба экстремизм лаънат гуфта 

нашуд. Алалхусус дар калисо ҳеҷ гоҳ оид ба пешгирии зӯроварӣ гап 

намезананд. 

Дар ин ҷо таззоди дар боло қайдшуда, дурӯягии дохилӣ, ки хоси 

системаи олам (коинот) аст, бояд дар назар гирифта шавад. Аз як тараф, 

экстремизм ба фарқ аз ниҳоӣ ҳамчун таҷовузи бадсифати аз нигоҳи 

биологӣ аномалӣ баромад мекунад, ки проблемаи воқеӣ ва хатарро 

барои умри одамизод дорад. Арасту дар бора инсон фикрронӣ намуда, 

навиштааст: «Дар руҳ қувваи маълуме ҳаст бо номи ихтироъкорӣ; 

тавассути он инсон метавонад василаи муносибро барои мақсади муайян 

пайдо ва ба даст орад. Агар мақсад хуб бошад, он қувва қобили таъриф 

аст, агар мақсад бад бошад, он ба ҳама чиз қодир аст» 2. Ба ақидаи олими 

рус В.И.Василенко, экстремизм аз интиҳои ғайриоддӣ оғоз меёбад, аз 

интиҳои экстремизм бошад терроризм тавлид мешавад, дар навбати худ, 

терроризм қабат ба қабат ба шаклҳои мураккабу нозук ҷудо мешавад, аз 

террори фанатикҳо – танҳо, гурӯҳ ва давлатҳо то сохторҳои мафиозӣ – 

террористии байналмилалӣ таҳаввул меёбад. Мо шоҳиди террор бо 

истифодаи воситаҳои химиявӣ, бактериологӣ ва қатли ом шуда 

истодаем.3 

                                                            
1 Рерих Н. О вечном. – М.: Изд-во «Республика», 1994. – С.331-333. 
2 Аристотель. Этика. – СПб.: Общественная польза, 1908. – С.119-120 
3 Василенко В.И. Терроризм как социально-политический феномен. Монография. – М.: 
РАГС, 2002. – С.50-51. 
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Олими рус А.В. Коровников чунин меҳисобад, ки муҳтавои 

экстремизм дар худ мафҳуми ғайри қобили қабули гуфтаҳоро барои 

гӯянда дорад, баромади маҷозӣ имконпазирро таъкид мекунад. 

Хусусияти муҳимми хоси экстремизмро муқаррарот ва хулосаҳои он 

ташкил медиҳанд, ки бо меъёр ва арзишҳои дар ҷомеаи мазкур 

қабулшуда зид буда, мухолифи он мераванд. 

Барои тундгароии динӣ ду тарҳи фарқкунанда хос аст. Якум-

экстремистҳо чунин меҳисобанд, ки ҷомеаи муосири исломӣ хусусияти 

исломии худро гум карда, ба ҷомеаи ҷоҳилӣ (ҷаҳолати то исломӣ) табдил 

ёфтааст. Дуюм- экстремистҳо ба зарурияти бетаъхир, амалҳои фаъолона, 

бо шумули зӯроварӣ, баҳри дар мамлакат муқаррар кардани «тартиботи 

исломӣ», ки дар он ба сари қудрат омадани «мусулмонони воқеӣ» 

имконпазир аст, даъват менамоянд 1 .  

Олими украинӣ Н.А. Колесик иброз медорад, ки «экстремизм – ин 

мафҳуми сиёсӣ аст, аз ин лиҳоз на ҳама ақида ва амалҳои интиҳоиро 

метавон ҳамчун экстремистӣ тавсиф намуд, танҳо он ақидаҳои ба сиёсат 

нуфузкунандаро метавон экстремизм номид»2. 

Ба андешаи Д.В.Ольшанский, экстремизм - ин давоми радикализм 

аст. Ба экстремизм омилҳои мухталифро мансуб медонанд: бӯҳронҳои 

иҷтимоӣ – иқтисодӣ, афтиши якбораи сатҳи зиндагии аксари аҳолӣ, 

реформатсияи институт ва сохторҳои сиёсии ҳокимият, беқобилиятии 

онҳо дар ҳалли проблемаҳои бамиёномадаи рушди ҷомеа, аз тарафи 

ҳукумат пахш кардани мухолифин, таъқиби дигарандешон, зулми миллӣ, 

амбитсияҳои сиёсии лидерон3. 

Моҳияти экстремизм. Ин зӯроварӣ ё хатари маъмулан 

мусаллаҳонаи он аст; якченака, яктарафа дар дарки проблемаҳои 

ҷамъиятӣ, дар ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли он; фанатизм, шефта дар мақсади 
                                                            
1 Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990. – С.7-9. 
2 Колесник Н.А. Социалистическая свобода совести. – Киев, 1983. – С.55-56. 
3 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. –СПб.: Питер, 2002. –С.173.  
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гузаронидани принсип, ақидаҳои худ ба оппонентҳо; иҷрои беандеша, 

бечунучарои тамоми фармонҳо, дастурамалҳо; такя ба эҳсосот, ѓаризањо, 

хурофотҳо, на ба ақл; ноқобилиятӣ ба таҳаммулпазирӣ, мусолиҳа ё ба 

инобат нагирифтани онҳо. Экстремизм бо радикализм ва терроризми 

интиҳоӣ пайваст мешавад1. 

Мо бо олими рус В.И.Василенко розӣ ҳастем. Ба аќидаи ў, мақсади 

бад, амали бад, зӯроварӣ, ки ба шаклҳои интиҳоии бедалел хос аст, 

аломатњои хоси экстремизм мебошанд. Мақсади ниҳоии терроризм 

тарсонидани пешгирикунанда, тобеияти зӯроваронаи одамон ба 

ҳукмфармоии тундгароёна ва нияти бад, бо пахши ирода ва амалҳои 

ғайриқонунӣ2. 

Ин мафҳумҳо кифояткунанда мебуданд, агар терроризм ва 

экстремизм характери хоси локалӣ медоштанд ва бо манфиатҳои сиёсӣ 

ва геополитикии абарқудратҳои нисбатан калон алоқа намедошта ва бо 

мақсад, вазифаҳои зарурияти таъмини амнияти онҳо дар гузаронидани 

нақшаҳои байналмилалии сиёсӣ – стратегии онҳо марбут намебуданд. 

Маҳз ин ҷанбаи экстремизм ва терроризм, чун «дар худ» ниҳонбуда 

тарафи пардапӯши экстремизми динӣ мебошад, ки даркношуда боқӣ 

мемонад. Албатта, чунин намуди мафҳум ба таври нопурра моҳияти 

экстремизми муосирро, хусусан шакли интиҳоии он – терроризми 

байналмилалиро нишон медиҳад. Муайянкунии яктарафаи экстремизм 

ҳамчун падидаи мусбат ё манфӣ, мутараққӣ ё реаксионӣ моҳияти онро 

пурра инъикос намекунад. Муайянкунандаи иҷтимоӣ – фалсафии 

моҳияти ин хориқа кушода додани амиқи асосҳои характери системавӣ – 

сохторӣ, ғоявӣ – сиёсӣ, маънавӣ – конфессионалӣ, дурнамоӣ – стратегии 

хосият ва аҳамияти терроризмро дар назар дорад. 

                                                            
1 Њамон љо. – С.173. 
2 Политическая психология / Под общ. ред. А.А.Деркача, В.И.Жукова, Л.Г.Лаптева. – М.: 
Академический проект, 2001. – С.389. 
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Ҷаҳонишавии муосир дар моҳияти худ аз шаффофият дур аст: 

экстремизм ва терроризм дар шакли «антиэкстремизм» ва 

«антитерроризм» ҳамчун сиёсати давлатии абарқудратҳо, моҳиятан ба 

терроризм ва экстремизми байналмилалии кушода табдил меёбанд ва 

тасхири Ироқ аз тарафи амрикоиҳо тасдиқи он буда метавонад. Ҷанг дар 

Ироқ, ба ақидаи С.А. Нурӣ, ба ҳайси такондиҳандаи рушди терроризм 

хизмат мекунад1 .  

Экстремизм ва терроризми муосир дар худ сершаклии проблемаҳои 

ҳалношудаи ҷаҳони имрӯзаро таҷаммӯъ менамоянд ва ба ин маъно 

«табиатан» аз ин ҷаҳон мерӯянд. 

Њар гуна падидаи иҷтимоӣ – сиёсии экстремизм ва терроризм 

решаҳои амиқи иҷтимоӣ, идеологӣ ва маънавӣ – психологӣ доранд. 

Моҳияти ин падидаҳои ҷамъиятиро новобаста аз проблемаҳои глобалии 

ҳаёти иҷтимоӣ – сиёсӣ, ки тавлидкунанда ва таљзиякунандаи онҳо 

мебошанд, дарк ва кушода додан имконнопазир мебошад. 

Тавсифи моҳияти экстремизм ва терроризми муосир кушода 

додани на як қабати асосї ва ҳалли на як сатҳи вазифаҳои равшан ва 

пӯшида, ки шартгузоришудаи он ҳастанд, дар назар дорад. Агар муайян 

кардани мафҳуми экстремизм чун падидаи локалӣ ё минтақавӣ, ки бо 

хусусиятҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ – иқтисодии ин ё он давлат ё минтақа 

робита дошта бошад, пас барои корбурди асосҳои методологии қобили 

қабул принсипҳои аз тарафи мактабҳои сотсиологии К.Маркс, 

Э.Дюркгейм ва М.Вебер коркардшуда истифода шуда метавонанд. 

Ҳангоми муайянкунии падидаҳои характери динидошта усули 

сабабияти иҷтимоии дин, дар умум, ҳаракатҳои динӣ, аз ҷумла, муҳим 

мебошад. Дар бораи мансубияти дин ба соҳаи тафаккури иҷтимоӣ сухан 

ронда, К.Маркс таъкид кардааст, ки дар умқи он эътироз, нолаи 

мазлумон, кӯшиш барои ҷуброн кардани бадии иҷтимоии мавҷуда, 
                                                            
1 Нури С.А. Наша партия обеспокоена // Азия-Плюс, 2003. – 24 апр. 
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барои бартараф кардани он ҳанӯз шарту муҳимият муҳайё нашудаанд, ба 

ҳисоб гирифта шудаанд1. 

Пас, решаҳои тундгароии диниро бояд, пеш аз ҳама, дар 

манфиатҳои иҷтимоӣ – сиёсии ҷомеа ва шароити иҷтимоӣ – иқтисодии 

ҳаёти он ҷустуҷӯ намуд. Танҳо баъд аз ин метавон дар бораи заминаҳои 

ғоявӣ – психологӣ, этно – динӣ ва таърихии экстремизми динӣ сухан 

ронд. 

Дин ба андозаи хеле калон идеология ва психологияи миллатро 

муайян мекунад. Таърихи ҳар миллат, инчунин, психология, пайравӣ ба 

ин ё он шаклҳои рафтор бо таърихи дин омехтааст. Тавре Э. Дюркгейм 

навиштааст, шумораи бештари сотсиологҳо ва таърихчиён дар он 

ақидаанд, ки дин назар ба падидаҳои иҷтимоӣ ибтидоитар аст. Маҳз аз 

он бо роҳи таѓйирдињї падидаҳои дигари фаъолияти зењнї баромадаанд, 

ба монанди: ҳуқуқ, ахлоқ,, санъат, илм, фаъолияти сиёсӣ ва ғ. Дин, ба 

андешаи Э.Дюркгейм, «характери барзиёд ва ҳамаҷониба» дорад ва он 

оқибати иқтисодӣ буда наметавонад. Иқтисодиёт аз дин бештар вобаста 

аст, назар ба охирин аз аввалин? Эҳтимолан, «барзиёдӣ» - и муайянеро 

ҳам дар омили иқтисодӣ ва ҳам дар абсолютизатсияи нақши дин эҳсос 

намуда, Дюркгейм ин баҳсро бо он оқилона хатм менамояд, ки «набояд, 

бо вуҷуди он, ғояҳои қайдшударо то ҳадди интиҳоӣ, ки дар он онҳо 

воқеияти худро гум мекунанд, расонид»2. Ин фикр дар асарҳои М.Вебер 

инкишофи васеи таърихӣ – сотсиологии худро пайдо кардааст3.    

Тафаккури динӣ, ҳамчун шакли универсалии тафаккури ҷомеа дар 

худ таъсири манфӣ ва мусбии воқеияти иҷтимоии муайянро инъикос 

менамояд ва табъан ба таври фаъол ё ғайрифаъол ба онҳо вокуниш 

                                                            
1 Религиозный терроризм и марксистская философия [электронный ресурс]. URL: 
http://www.inosmi.ru/print/210184.html (дата обращения: 13.05.2019 г.). 

2 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Социология религии: классические 
подходы Хрестоматия / РАН ИНИОН. - М , 1994. –С.45. 

3 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Протестантские секты и дух капитализма // 
Избранные проиэведения. – М.: Прогресс, 1990. –С.125. 
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нишон медиҳад. Илова бар ин, бояд байни қисмҳои таркибии худи 

тафаккури динӣ: имон, ҷаҳонбинӣ, идеология, эҳсосоти гуногун ва 

аломатҳои дигари ба шакли динӣ даровардашуда, аз як тараф, ва 

самтёбии иҷтимоӣ – сиёсии фард, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ҷомеа дар умум, аз 

тарафи дигар, ҳудудгузорӣ намуд. 

Миқёс ва умқи хусусияти иҷтимоии дин ҳангоми ҳифзи тарафдории 

ӯ ба догмат (мавҳум) аз талаботи ҷомеа ба омили динии ин ё он вазифаи 

дин вобастагӣ дорад. Маҳз бо ин набудани сабабияти мутақобилаи 

мустақим ва вобастагӣ аз тағйироти иҷтимоии муайян байни муносибати 

одамон ба имон ва болоравӣ ё афтиши фаъолнокии ҷамъиятӣ – сиёсии ин 

ё он институт ва ҳарактҳои динӣ муайян карда мешавад. Фаъолнокии 

сиёсии оммаи ботақво, истифодаи шаклҳои зӯроваронаи мубориза аз 

тарафи онҳо (масалан, терроризм) аз шакл ё табиати ин ё он дин вобаста 

намебошад. 

Ҳамин тариқ, падидаи мураккаби «тундгароии динӣ» 

ифодакунандаи диндории махсуси мусулмонон, хусусияти истисноии 

ислом ё шакли радикалии он намебошад. 

Тундгароии динӣ ва усули интиҳоии он – терроризм 

ифодакунандаи мавқеи сиёсӣ ва ҷамъиятӣ, ҳамроҳ бо ҳолатҳои муайяни 

психологӣ, сафарбарии ғоявӣ – догматикӣ, инкори ирода ва ақидаҳои 

шахсӣ мебошад. 

Баъзан ваќт тундгароии диниро бо экстремизми динї як 

мешуморанд ва онро дар бисёре аз мавридњо њатто экстремизми исломї 

низ меноманд. Аммо агар онњо аз њамдигар тафовут дошта бошанд њам, 

њамзамон бо њамдигар алоќамандии зич доранд. Экстремистҳои исломӣ 

стратегияи ягона ва барои ҳама умумии муборизаро надоранд. 

Идеология ва фаъолияти амалии онҳоро дида баромада, ҳадди ақал се 

доктринаҳои аз ҳамдигар фарқкунандаи онҳоро метавон аз њам ҷудо 

кард. 
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Якум, аз Ҳасан ал – Банно гирифташуда, ки асосан аз тарафи 

тундгароёни суриягӣ, аз ҷумла С. Ҳавва тарғиб карда мешаванд. Ӯ се 

марҳилаи муборизаро ҷудо кардааст: ибтидоӣ, ташкилӣ ва зӯроварона. 

Дар марҳилаи ибтидоӣ фаъолияти умумии маърифатӣ ва 

ҳайрхоҳона афзалият дорад. Дар ин марҳила ташкилот бо ҷорӣ кардани 

ғояҳои умумии исломӣ ба тафаккури оммавӣ машғул аст, мақсади он 

расонидани даъват ба ислом ба ҳар як мусулмон ё мусулмони эҳтимолӣ 

мебошад. 

Дар марҳилаи дуюм – марњилаи ташкилӣ тавсеа ва таҳкими худи 

ташкилот, тамрин ва тарбияи аъзои он сурат мегирад. Мақсад дар ин ҷо 

– ташкили гурўњи муҷоҳидони оянда (ҷангиёни ҷиҳодї), дорои малакаи 

ҷангӣ ва омодабошӣ барои иҷрои ҳар фармон мебошад. 

Марҳилаи сеюм – марњилаи зӯроварона аз даъват ба ҷиҳод оғоз 

гардида, мақсади он муборизаи қатъӣ барои барқарор кардани 

тартиботи исломӣ, аз ҷумла ба даст даровардани ҳокимият аст. Ҳадафи 

ин марҳила – дигаргун намудани ҷомеа тибқи қавонини ислом ва ҷорӣ 

кардани «ҳокимияти Оллоҳ дар рӯйи замин» мебошад1.  

Стратегияи дуюми амалҳои гурӯҳи экстремистӣ аз тарафи С. Қутб 

таъсис ва дар амал аз тарафи гурӯҳи «ат – Такфир ва – ал - ҳиҷра» татбиқ 

гардидааст. Ин стратегия, бо такя ба асарҳои Маудудӣ, аз ду марҳилаи 

мубориза - марҳилаи заъиф (истидоф) ва марҳилаи ҷиҳод иборат аст. 

Азбаски С. Қутб, ба фарқ аз С. Ҳавва, ҷомеаи ба ӯ муосирро ҷомеаи 

ҷоҳилия медонист, ба тарбия ва дастгирии он ягон умед надошт. Ба ин 

сабаб ӯ муборизаро дар роҳи ислом на дар категорияи шӯриши халқӣ, 

балки категорияи ҷанги шањрвандї на он қадар калони (сараввал) 

иттиҳодияи диндорони «ҳақиқӣ» бар зидди ҷомеаи «кофирон» тасаввур 

мекард. 

                                                            
1 Hawwa S. The Muslim Brotherhood. – New Delhi, 1983. – Р. 135-150. 
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С. Қутб мефаҳмид, ки иттиҳодияи диндорони «ҳақиқӣ», ки ӯ онро 

пешсаф меномид, дар марҳилаҳои аввали мавҷудияти худ, наметавонад 

ба тамоми ҷомеаи боқимонда муқобилият нишон диҳад. Бинобар ин, дар 

ин марҳила - марҳилаи заъиф – ӯ бо исрор пешниҳод ва талаб мекунад, 

ки пешсаф «худро аз ҷомеаи ҷоҳилия ҷудо кунад»1 ва дур шавад. С. Қутб 

табиатан ба инзивои пурра ва доимӣ, ки иҷрои вазифаи асосӣ - 

нобудсозии ҷоҳилияро имконнопазир менамояд, даъват намекунад, вале 

ӯ исрор мекунад – то он замони мустаҳкамшавӣ иттиҳодия бояд худро 

канора гирад. Барои ин се ҳадаф дар назар гирифта шудааст. Мақсади 

якум ва асосӣ – наҷот ёфтан аз «касифшавии» диндорони «ҳақиқӣ», ҳифз 

кардани онҳо аз ҷоҳилияи ҳамаҷонибаи ҷомеаи муосир. 

Ҳадафи дуюм – наҷот ёфтан аз нобудшавии гурӯҳ дар марҳилаи 

ибтидоии мавҷудияти он, то замоне, ки он тавоноии муқовиматро ба 

ҷомеаи бадхоҳ пайдо мекунад. Назарияи С. Қутб чун татбиқи 

бечунучарои динро дар корҳои амалӣ талаб мекунад, пас пешсаф аз 

лаҳзаи аввали пайдоишаш, ногузир бо ҷомеаи дар атрофашбуда ба 

муноқиша мепардозад ва барои ҷуръат пайдо кардан ба муборизаи 

муассир бо он, ба ӯ давраи ҷамъкунии захираҳо барои задухӯрдҳои оянда 

зарур аст. 

Ҳадафи сеюм – муваффақ шудан ба пайдошавии ҷомеаи исломӣ, 

яъне чунон шароите ташкил гардад, ки дар он гурӯҳ метавонад 

«қонунҳои ғайриисломӣ» - ро риоя накунад, роҳбарияти он бошад, аз 

болои иҷрои «қонунҳо» - и исломӣ назорат карда, барои вайроншавии он 

мӯҷозот диҳад. Ҷудо шудан аз ҷоҳилия тибқи таълимоти С. Қутб  бояд 

қатъӣ ва пурра бошад, тамоми робитаи инсонро бо ҷаҳони «куфр» 

дарбар гирад. «Мусулмон, - менависад ӯ, - ватан надорад, ба ғайр аз он 

                                                            
1 Кутб С. Фи Зыляли-ль-Куран. – Бейрут, 1973. –С.79. 
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қисмати замин, ки дар он шариат барқарор аст… мусулмон хешу табор 

надорад, ба ғайр аз онҳое, ки бо ӯ дар роҳи имон ба Худо шариканд»1. 

Пешсаф, тибқи таълимоти С. Қутб, бояд ба муборизаи тоталӣ 

(умумӣ) ва бераҳмона бо ҷоҳилия омодагӣ гирад. Он имконияти онро, ки 

унсурҳои боқимондаи ҷомеаи муосир метавонанд бар ҷоҳилия пирӯз 

шаванд инкор мекунад. Ӯ бовариро ба он иштибоҳи хатарнок меҳисобад, 

зеро ислом ва ҷоҳилия, аз нуқтаи назари ӯ, системаҳои гуногунанд, ягон 

ҳамзистии онҳо, ягон созиш байни онҳо номумкин аст. Ягона шакли 

созиш байни онҳо, мегуяд С. Қутб, ҷанг аст. Бо дарнардошти ин, ӯ роҳи 

дигаргуншавии тадриҷии ҷомеа, ислоҳоти нопурраи сохторҳои он, 

қонунҳо ва ғайраро инкор менамояд. Гузариш аз ҷоҳилия ба ислом, 

исрор мекунад ӯ, ҷаҳиши босифат, табаддулоти усулӣ мебошад, ки 

тамоми тарафҳои ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятиро дарбар мегирад.  

Усули стратегияи С. Қутбро гурӯҳи мисрии «ат –Такфир ва – ал - 

ҳиҷра» риоя кардааст. Гӯё пайдоиши исломро дар Арабистон дар асри 

VII баҳона карда, аъзои ин гурӯҳ бо қасди гузаронидани ҳиҷрати 

шахсиашон аз ҷомеаи «куфри» мисрӣ ба ягон ҷойи дурдаст ва дар он ҷо 

ташкил додани ҷомеаи воқеан «мусулмонӣ», ки он бояд муборизаро бар 

зидди кофирон оғоз кунад, ҷамъ омада буданд. Вале то замони шикасти 

худ дар соли 1977 он ба ягон ҷой ҳиҷрат карда натавонист2. 

Стратегияи сеюм аз тарафи чунин гурӯҳҳои исломии экстремистӣ 

ба монанди «ал - Ҷиҳод», «Муназзамат ат – таҳрир- ал - исломӣ», гурӯҳи 

ал- Камрӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Бо дарназардошти он, 

ки ҷомеаи муосир ҷомеаи кофирон намебошад, онҳо решаи бадиро дар 

ҳокимон ва қонунҳои кишвар медонистанд. Ба андешаи онњо, «наҷот 

ёфтан аз ҳокимон, иваз кардани қонунҳо… ва аксарияти аҳолӣ худро чун 

                                                            
1 Qutb S. Milestonts on the Rоad. – New Delhi, 1981. – P.222-223. 
2 Ibrahim S. Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological notes and Preliminary 
Findigs // International Journal of Middle East studies. – 1980. –Vol.12. –№4. – Р.452. 
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диндор зоҳир менамояд»1. Абдуссалом Фараҷ дар китоби худ «қарзи 

фаромӯшшуда» исбот кардааст, ки чун сар қисми асосии бадан мебошад, 

ҳоким ҳам бо қонунҳояш қисми муҳимми ҷомеа аст. Ў иброз медорад, ки 

«танҳо ғалаба ва ба даст гирифтани ҳокимият ба мо эътиқоди халқро 

медиҳанд»2.  

Моҳияти стратегияи навъи сеюм – таъсиси ташкилоти сершохаи 

махфӣ, ҷалби бештари тарафдорон аз ҳисоби артиш ва дастгоҳи давлатӣ, 

омодагӣ барои ба даст гирифтани ҳокимият, баъд аз он, роҳбарии 

давлатро ба даст гирифтану исломигардонии ҷомеа мебошад. 

Инак, се стратегияи тундгароёни исломиро баррасӣ карда, метавон 

ҷиҳатҳои умумии онҳоро аз њам ҷудо намуд. Умумият дар онҳо кам аст – 

фақат ҳадаф (ташкили давлати исломӣ ва исломигардонии пурраи ҷомеа) 

ва такя ба ташкилоти фанатик - мусулмонони «ҳақиқӣ» онҳоро муттаҳид 

месозад. 

Инқилоби Эрон ба стратегия ва тактикаи гурӯҳҳои тундгароёни 

исломӣ таъсири муайянро расонид. 

Умуман, ин таъсир бо он зоҳир мешавад, ки оммаи мардум ҳамчун 

абзори муҳимми сарнагун сохтани режим ва ташкили бетартибиҳои 

оммавӣ – ҳамчун усули муассирноки фалаҷкунии артиш ва нерӯҳои 

амниятӣ арзёбӣ карда шудаанд. 

Новобаста ба фарқият дар стратегияҳо, ҳамаи гурӯҳҳои 

экстремистии исломӣ ду усули асосии муборизаро ҷудо мекунанд: 

тарғибот ва ҷиҳод. 

Бояд қайд кард, ки боварии мутлақ ба ғалабаи худ ҷиҳати хоси 

тундгароии динӣ мебошад. Тавре, ки С. Қутб таъкид мекунад 

«иттиҳодияи хурди диндорони ба Оллоҳ боваридошта, дар ниҳоят 

ғалаба мекунад. Барои он ин тавр мешавад, ки он иродаи олии Оллоҳро 

                                                            
1 Heikal M.H. Autumn of Fury: the Assasination of President Sadat. – L., 1984. – Р.258-259. 
2 Аль-Ахрам. – Каир, 1981. – 14 дек. 
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дур кардани бадӣ ва барқарор кардани тақводориро дар ҷаҳон таҷассум 

менамояд»1. Боварӣ ба ғалаба бо муқоисакунии давраи мо бо давраи 

пайдоиш ва паҳншавии ислом, вақте халифат, ки аз Испания то 

Ҳиндустон доман паҳн карда буд, аз гурӯҳи хурдакаки тарафдорони дар 

ҷомеаи бадхоҳон қарордоштаи Муҳаммад (с) тақвият дода мешавад. 

Дар давом С. Қутб  менависад, ки тарғибот бояд аз даъвати қабули 

догмаи асосии дин – «Нест худо, ба ғайр аз Оллоҳ» шурӯъ гардад. Ӯ 

исрор меварзад, ки бояд маҳз аз боварӣ, итоаткорӣ аз Оллоҳ, на аз 

таълими теология ё шариат оғоз гардад2. Моҳияти тарғиботи ислом аз 

нуқтаи назари С. Қутб аз даъвати одамон оид ба дур шудан аз ҳама чиз 

оѓоз мегардад. Ба андешуи ў, тамоми он дурӯғ асту фиреб. «Ба назди мо 

оед – бояд гӯяд мубаллиғ, - дар ин ҷо шумо қаноатмандӣ, тозагӣ, оромии 

руҳӣ пайдо мекунед», ќайд мекунад ў. 

Ба фарқ аз С. Қутб, Ҳавва дар кори тарғиботи рафтори гуногунро 

бо аудиторияи гуногун зарур мешуморад. Ӯ таваҷҷӯҳро ба он ҷалб 

кардааст, ки бо ҳар одам бояд бо забони ӯ ҳарф зад, далелҳои барои ӯ 

муҳимро иститфода намуд. Дар зимн хуб мешуд, ҳамзамон ин одамро ба 

дини «ҳақиқӣ», ба Оллоҳ даъват кард, ки ӯ дониши бештарро оид ба 

ислом пайдо карда, ба он таълим гирад3.  Дар муқобил ба С. Қутб, ба 

ақидаи Ҳавва, одамонро бояд боварӣ кунонид, ки «онњо исломро қабул 

карда, дар самти қаноат бахшидан ба талаботи асосӣ ва орзўҳои ниҳонии 

худ ба ягон монеа дучор намешаванд»4.  

Усули дуюми асосии амалҳои тундгароии исломӣ – ин ҷиҳод аст. 

Дар китоби «Марҳилаҳо дар роҳ» С. Қутб тањаввули мафҳуми ҷиҳодро 

дар замони Муҳаммад пайғамбар пайгирӣ кардааст. Оятҳои мухталиф ва 

ба ҳам зидди ба ҷиҳод бахшида шуда аз Қуръонро, вобаста ба замони 
                                                            
1 Addad V.V. The Our’anic Justification for an Islamic Revolution: the View of Sayyid Qutb // The 
Midde East Jornal. – 1983. –Vol.37. –№1. – Р.18. 
2 Qutb S. Milestonеs on the Rоad. – New Delhi, 1981. – P. 63. 
3 Hawwa S. The Muslim Brotherhood. – New Delni, 1983. – Р.52. 
4 Њамон љо. – Р.104. 
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фиристодашударо ӯ ба таври хронологӣ ҷобаҷо намудааст. Дар натиҷа 

як нақшае пайдо шудааст, ки дар асоси он рушди консепсияи ҷиҳод аз 

чор марҳила гузаштааст. Дар марҳилаи якуми ба давраи ҳаёти 

Муҳаммад (с) дар Макка рост меомад, Оллоҳ мусулмононро аз ҷиҳод боз 

медошт. Дар марҳилаи дуюм баъд аз ҳиҷра, ҷиҳод барои онҳо раво 

дониста шуд. Дар марҳилаи сеюм мубориза бар зидди онҳое, ки бар 

зидди ислом буданд, вазифаи ҳар як диндор шуд. Ва ниҳоят, дар 

марҳилаи чорум ҷиҳод бар зидди тамоми кофирон, новобаста аз он, ки 

онҳо бар зидди ислом баромад мекунанд ё не, ба вазифаи ҳамаи 

мусулмонон табдил ёфт1. Тибқи нақшаи худ, Кутб хулоса мекунад, ки се 

марҳилаи аввалин давраи омодагӣ ва муваққатӣ буданд, аммо дар 

марҳилаи чорум консепсияи ҷиҳод шакли охирини худро гирифт ва ҳар 

як мусулмони «ҳақиқӣ» бояд онро ба роҳбарӣ гирад.  

Ҳадафҳои ҷиҳод аз рӯи гуфтаи С. Қутб инҳоянд: дар замин 

барқарор кардани ҳокимияти Оллоҳ, дигаргун кардани тамоми 

муносибатҳои инсонӣ дар асоси роҳбарияти ҳақиқӣ, ки ба Оллоҳ 

мебарад, нобуд сохтани ҳамаи қувваҳои шайтонӣ ва системаҳои 

шайтонӣ, хатм бахшидан ба тасаллути як қисми одамон нисбат ба 

дигарон2. 

С. Қутб се хислатҳои хоси ҷиҳодро муайян кардааст. Якум, он дар 

чорчӯбаи ягон давра ё марҳила маҳдуд карда нашудааст: «ҷиҳод 

марњилаи замонӣ набуда, ҳолати абадӣ дорад»3, «ҷиҳод то Қиёмат идома 

дорад»4. Сониян, ҷиҳод ҳудудҳои миллӣ, монеаҳои ҷуғрофӣ, маҳдудияти 

нажодиро намедонад: «ислом мероси кадом як аз нажод ё кишвар нест: 

Он дини Оллоҳ буда, барои тамоми ҷаҳон таъин гардидааст»5. Сеюм, 

ҷиҳод ин муборизаи дифоӣ набуда, он ҳуҷумкунанда, таҷовузгарона 
                                                            
1 Qutb S. Milestonеs on the Rоad. – New Delhi, 1981. – P.114-116. 
2 Њамон љо. – P.127. 
3 Њамон љо. – P.116. 
4 Њамон љо. – P.193. 
5 Њамон љо. – P.136. 
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мебошад. Ислом бояд ба ҷоҳилия ҳуҷум кунад, новобаста аз он, ки он ба 

ӯ таҳдид мекунад ё не: «Ҳамин тавр ҳам шуданаш мумкин, ки душманони 

ислом намехоҳанд ба ислом зарар биёваранд, агар ислом онҳоро ором 

гузорад.. Вале ислом бо ин розӣ буда наметавонад, - онҳо бояд ба 

ҳокимияти ӯ тобеъ бошанд. Ҳақиқатан, ислом ҳаққи гирифтани 

ташаббусро дорад»1. 

Ҳамин тариқ, аз тамоми тафсирҳои имконии ҷиҳод С. Қутб 

радикалитаринашро интихоб карда, ба тадриҷ муқаррароти онро 

инкишоф медиҳад. Муборизаи мусаллаҳона бояд баъд аз ташкили 

иттиҳодияи мусулмонони «воқеӣ» оғоз гардад ва то ғалабаи пурраи 

ислом дар тамоми ҷаҳон бе ба инобат гирифтани кадом сарҳадот, бе 

эҳтиёҷ ба сабаб, бо инкори имконияти ҳамзистӣ бо ҷомеаи ғайриисломӣ 

идома ёбад. 

Дар маҷмӯъ бо ин тафсири пешниҳоднамулаи С. Қутб аксарияти 

тундгароёни исломӣ розӣ ҳастанд. Ҳамаи онҳо зарурияти ҷиҳодро 

ҳамчун роҳи ягонаи барқарор кардани нерӯ ва шарафи ислом таъкид 

кардаанд. Яке аз қоидаҳои ҳамчун ҳақиқат қабулшудаи дар китоби 

«Қарзи фаромӯшшуда» овардашудаи Фараҷ аз он иборат аст, ки 

мусулмонон қарзи худ - ҷиҳодро фаромӯш намудаанд, олимон бошад 

моҳияти ин мафҳумро барқасд таҳриф кардаанд. 

Он замоне, ки «дар тамоми кишварҳои мусулмонӣ душман сари 

ҳокимият аст, менависад ӯ, ҷиҳоди исломӣ арақи ҷабин ва хуни ҳар як 

мусулмонро талаб мекунад»2. 

Бояд қайд кард, ки экстремистони исломӣ майли дарк кардани 

ҷиҳодро ҳамчун мубориза бо душмани хориҷӣ, маъмулан, муборизаи 

мусаллаҳона мефаҳманд. Ҷиҳоди бо ном дохилӣ (ҷиҳод ан – нафс), яъне 

муборизаро бар зидди хоҳиш, орзу, хислатҳои шахсии ғайриисломиро 

                                                            
1Qutb S. Milestonеs on the Rоad. – New Delhi, 1981. – P.133-134. 
2 Аль-Ахрам. – 1981. – 14 дек. 
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онҳо вазифаи дуюмдараҷа дар ҷаҳони муосир дар муқоиса бо мубориза 

бо ҷоҳилия медонанд. 

Тибқи дарки худии ҷиҳод тундгароёни исломӣ масъалаи иҷозат 

доштани зӯроварӣ ва террорро ҳал мекунанд. Муносибат ба он аз 

ҳуддории С. Ҳавва, ки навиштааст: «.. Бародарони мусулмон, бешак, 

зӯровариро истифода мекунанд, то замоне, ки дигар роҳи амал вуҷуд 

надошта бошад» то ногузир будан дар гуфтаҳои Фараҷ – «шаке нест, ки 

бутҳо дар рӯи замин бо шамшер нобуд карда мешаванд»1 ва ташаббус 

дар Шукри Мустафо «рехтани хуни кофирон савоб аст»2 фарқ мекунад. 

Қисми ҷудонашавандаи ҷиҳод аз нуқтаи тундгароёни динӣ омода 

будан ба худфидокунӣ, аз ҷумла ба марги пуразоб мебошад. Дар 

«Марҳилаҳои роҳ» С. Қутб огоҳ мекунад, ки дар роҳи мубориза дар роҳи 

ислом нокомӣ ва мағлубият имконпазиранд. Оллоҳ ба муборизони роҳи 

дин дар ҳар муҳориба ғалабаро замонат намедиҳад, дар нақшаҳои вай 

оқибати фоҷиабор низ дар назар гирифта шудааст. Вале С. Қутб таъкид 

мекунад, ки мағлубият аз нуқтаи назари одамон мумкин аст он тавре ҳам 

набошад. Сураи 85 Қуръонро (сурраи ал Буруҷ), ки дар он дар бораи 

марги пуразоби мусулмонон аз дасти кофирон гуфта шудааст, ӯ 

менависад: бо вуҷуди он, ки мусулмонон дар ин лаҳза дучори мағлубият 

шудаанд, аммо аз нуқтаи назари олӣ онҳо ғалаба кардаанд – «ғалабаи 

руҳ бар бадан. Ғалабаи дин бар дард аз болои таъқибот – ин бошад 

ғалабаи ҳақиқӣ аст»3. Ҳамзамон ӯ қайд мекунад, ки ҳисобҳои мусулмонон 

бо ин кофирон ҳанӯз тамом нашудааст, охир Қиёмат мерасад ва дар он 

ғолиб маълум мешавад. Ҳамин тавр, С.Қутб мусулмононро даъват 

мекунад, ки дар ин ҳаёт аз пушти ҷоиза нашаванду қарзи худро иҷро 

                                                            
1 Sivan E. Ibn Taymiya: Father of the Islamic Revolution // Encounter. – 1983. –Vol.60. –№5. – 
P.48. 
2 Аль-Усбуа Аль-арабий. – Бейрут, 1977. – 1 авг. 
3 Qutb S. Milestonеs on the Rоad. – New Delhi, 1981. – P.286. 
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кунанд, натиҷаи муҳорибаро ба дасти Оллоҳ вогузошта, алалхусус 

ғалабаи ниҳоии ҳаракати исломӣ ногузир аст1. 

Бадин тартиб, ташкилотҳои тундгароии исломии муосир, амалҳои 

террористиро анҷом дода, пеш аз ҳама, ба таълимоти Саид Қутб такя 

мекунанд, ки ҷиҳод – ин мубориза бо душмани хориҷӣ аст, маъмулан, 

мусаллаҳона; ҷиҳод марҳилаи замонї набуда, балки ҳолати абадӣ аст ва 

то ќиёмат идома дорад; ҷиҳод – муборизаи на дифоӣ, балки 

ҳуҷумкунанда аст; мақсади ҷиҳод барқарор кардани ҳокимияти Оллоҳ 

дар рӯи замин, дигаргун кардани тамоми робитаҳои инсонӣ дар асоси 

роҳбарии ҳақиқӣ, нобуд кардани ҳамаи қувваҳои шайтонӣ ва системаҳои 

шайтонӣ, хотима бахшидан ба тасаллути як гурӯҳи одамон аз болои 

дигараш; ислом бояд ба ҷоҳилия (ҷаҳолат) ҳуҷум кунад, новобаста ба он, 

ки он ба ӯ хатар дорад ё не; ҷиҳод, яъне муборизаи мусаллаҳона то 

ғалабаи охирини ислом дар тамоми ҷаҳон идома дода шавад, бе 

донистани ҳар навъ сарҳадот, бе эҳтиёҷ надоштан ба далелҳо.  

Агар воқеан Усома бин Лодан ва тундгароёни исломии дигар дар 

фаъолияти худ аз рӯи таълимоти С. Қутб кор гиранд, пас амалҳои 

террористии онҳо характери беохирро дорад. Бинобар ин, мамлакатҳои 

иттињоди зиддитеррористиро зарур аст, ки чорабиниҳои худро бо 

дарназардошти характери дарозмуҳлатии терроризми тундгароёни динӣ 

ба нақша бигиранд. 

 

1.2. Омилњои сиёсию идеологии тундгароии динӣ 

Рўй ба таассубгарої, зўроварї, экстремизм ва терроризм овардани 

њизбу њаракатњои гуногуни динї-сиёсии муосир дар охири асри ХХ 

сабабњо ва решаҳои амиқи ѓоявии худро дорад. Ин раванди номатлубу 

хатарнок тањти таъсири таълимотњое зуњур намудааст, ки дар онњо 

                                                            
1 Коровников А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. – М.: Наука, 1990. – С.66-77. 
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истифодаи зӯроварӣ бањри расидан ба њадафњои динї-сиёсї асоснок ва 

таблиѓ карда мешавад. Мисоли равшани чунин таълимотњои 

тарѓибкунандаи зўроварї ва экстремизм дар доираи дини ислом- 

таълимот дар бораи ҷанги муқаддас - “ҷиҳод” мебошад, ки онро 

пайравони исломи радикалї барои ноил шудан ба ҳадафҳои динӣ ва 

сиёсии худ истифода мебаранд. Яъне, сарчашмаи ѓоявии пайдоиши 

зуњуроти экстремизм ва терроризми динї-сиёсї натиљаи – таълимотњое 

мебошанд, ки дар онњо истифода бурдани фишору зўроварї ва њар гуна 

усулњои дигари дањшатафкан усулњои барои расидан ба њадафњои динї-

сиёсї аз нигоњи шариати исломї асоснок ва таблиѓ карда шудаанд. Ва 

њамин гуна ѓояњои ифротї сарчашмаи љањонбинии назарияпардозону 

пайравони њизбу њаракатњои гуногуни экстремистию террористии 

«исломи сиёсї»-и муосирро ташкил медињанд. 

Бо итминони комил метавон гуфт, ки сарчашмањои ѓоявие, ки 

истифодаи экстермизму терроризм ва умуман њар гуна усулњои 

номатлубу дањшатафканро «љомаи шаръї мепўшонанд», на таълимоти 

Ќуръон ва ањодиси набавї, балки консепсияњои тундгароёнае мебошанд, 

ки аз тарафи бархе олимону донишмандони мутаассиби асримиёнагї ва 

замони нав тарњрезї шуда, дар онњо тањаммулнопазирї ва муборизаи 

беамон ба муќобили пайравони дину мазњабњои дигар ва кишварњои 

ѓайриисломї таблиѓ карда шудааст. Тарроњон ва муаллифони 

консепсияњои асосноккунанда ва таблиѓкунандаи зўроварї ва 

экстремизми динї барои ба доми найранги худ даровардани оммаи васеи 

мусулмонон ва шўронидани онњо ба муќобили миллатњо ва кишварњои 

ѓайриисломї таълимоти Ќуръон ва ањодиси набавиро муѓризона, 

барѓалат ва мутобиќи ѓаразњои динї–сиёсии худ тафсир намуда, бо ин 

роњ дар мафкураи мусулмонон кинаю душманї, нобоварї ва 

тањаммулнопазирї нисбат ба миллатњо ва кшварњои ѓайриисломиро 

эљод мекарданд. Таърихи нимаи дуюми асри ХХ намунаҳои кофии 



52 

бераҳмӣ ва кушторҳои оммавиро ҳамчун воситаи мубориза дар зери 

шиорҳои мазҳабӣ медонад. 

Таркиши бомбаҳои террористӣ дар ҷойҳои серодами ҷамъиятӣ, 

ҳодисаҳои 11 сентябри соли 2001 дар ИМА; воқеаҳое, ки 23-26 октябр 

дар Маскав дар Дубровка рух дода буданд, вақте ки экстремистҳои 

исломӣ таҳти роҳбарии Мовсар Бараев бинои театри «Норд-Ост» -ро 

забт карда, 700 нафарро гаравгон гирифтанд ва таҳдид карданд, ки бино 

ва гаравгононро таркиш хоҳанд кард, агар талаби онҳо барои хуруҷи 

нерӯҳои Русия аз Чеченистон қонеъ карда нашавад ва садњо љиноятњои 

дигаре, ки аз тарафи гурўњњо ва ташкилотњои экстремистиву 

террористии динї–исломї дар Ховари Миёна, кишварњо ва минтаќањои 

дигари љањон содир карда шудаанд– мањз натиљаи таъсири њамин гуна 

таълимотњо ва ѓояњои таблиѓкунандаи зўроварию экстремизм мебошанд. 

Дар натиҷаи амалиёти зиддитеррористие, ки мақомоти Русия ба маќсади 

саркўб ва несту нобуд кардани дастаи террористии Мовсар Бараев анҷом 

доданд, 129 нафар, аз ҷумла террористоне, ки бо аслиња ва маводи 

тарканда мусаллаҳ буданд, кушта шуданд. Аз 35 террорист 15 нафар 

занони ҷавон мебошанд. Аз гаравгонон танҳо ду нафар маҷрӯҳ шуданд. 

Қисми боқимонда дар натиљаи зањролудшавї аз газе, ним соат пеш аз 

ҳамла ҷон бохтанд. Шояд дигар роҳи халосӣ набуд, зеро агар 

террористон ба амали террористии худро анҷом медоданд, тақрибан 

2000 нафар ба њалокат мерасид. Чунин амалҳои террористӣ ё кӯшиши 

амалӣ кардани онҳо мисоли равшани бераҳмии махсус ва кушторњои 

оммавӣ тањти шиорњои гуногуни иѓвобарангезона мебошанд. Дурустии 

ин фикрро суханонои Бараев зимни мусоњиба бо рӯзноманигори НТВ 

тасдиќ карда метавонад: "Гурӯҳи мо бригадаи «Шуњадои Ислом» номида 

мешавад. Ҳадафи мо қатъ кардани ҷанг дар Чеченистон ва хуруҷи нерӯҳо 
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аст. Мо он кореро, ки бо кумаки Аллоҳ кардан мехостем, кардем…»1. Чи 

тавре, ки дида мешавад, гурӯҳи Бараев аз нуќтаи назари писхологї, ба 

марг омода буда, ягон узви он дар бораи зинда мондан ё ба таври ноаён 

биноро тарк карда, фирор намудан фикр намекард. Ба андешаи 

коршиносон ва равоншиносон, омодагии психологї ба марг ва худкушї 

зимни анљом додани амалњои дањшатафкан – ин хусусияти хоси 

террористи динї мебошад. 

Тарроњон ва муаллифони таълимотњои таблиѓкунандаи тундгарої 

ва зўроварї ба маќсади тањкими љанбаи ахлоќии усулњои зўроварию 

дањшатафканї оятњои Ќуръон ва ањодиси набавиро барѓалат тафсир 

мекунанд. Пайравони исломи сиёсии дорои хусусияти радикалӣ барои 

њифзи «арзишњои исломї» истифодаи њама гуна усулњои дањшатафканї 

ва зўровариро амали комилан мутобиќи меъёрњои шаръї ва ахлоќї 

мешуморанд. Аз мазмуни баъзе тафсирҳои матнҳои исломӣ бармеояд, ки 

дар онњо истифодаи зӯроварӣ дар муносибат бо афрод ва гурўњњои 

ѓайриисломї, мисли анљоми фарзу суннат, ба њайси як бахши муњими 

фаъолияти њамарўзаи динии мусулмонон шарњу тавзењ дода шудааст. 

Ҳамзамон, як қатор идеологҳои радикалии исломи сиёсӣ зӯровариро аз 

нуқтаи назари мазҳабӣ ва ахлоқӣ «сафед» ва асоснок намуда, сабабҳои 

аслӣ ва пайомадњои хатарноки иҷтимоии ин падидаро нодида мегиранд 

ва изҳор мекунанд, ки он ҷузъи ногузири рушди љомеаи башарї 

мебошад. Чунин таълимотҳо мундариҷаи фаъолияти тарафдорони 

онҳоро ба таблиғи фанатизм ва экстремизм, таҳаммулнопазирии миллӣ 

ва мазҳабӣ табдил додаанд. Тибқи таълимоти баъзе сарчашмањои ѓоявии 

экстремизми динї, истифодаи зӯроварӣ дар сурати мавҷуд будани се 

шарт мумкин аст: 

1. Агар зӯроварӣ тибќи иродаи Худованд сурат гирад; 

                                                            
1 Назиров Н.Д. Мировоззренческое обоснование насилия религиозными экстремистами и 
террористами // Известия АН Республики Таджикистан. Серия: Философия и правоведение. – 
2006. – № 1-2.– С. 68 – 69. 
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2. Агар зӯроварӣ ангезаи одилона дошта бошад; 

3. Агар зӯроварӣ бо ниятҳои нек ҳамроҳ бошад. 

Тарроњон ва муаллифони таълимотњои таблиѓкунандаи эктремизм 

ва терроризми динї –сиёсии исломї бо такя ба ин се шарт истифодаи 

усулњои дањшатафканї ва зӯровариро дуруст ва љоиз мешуморанд. Яке 

аз заминањои нахустини зуњури рафтори зўроварона дар љомеаи исломї 

дар натиљаи ба мусулмонон талќин кардани ғояи таслими одам ба 

иродаи Худо мебошад. Мубаллиѓони экстремизми динї–исломї ба 

хурофот, эњсосот ва тасаввуроти мазҳабии мусулмонон такя намуда, 

иброз медоранд, ки сабаби зӯроварӣ – мушрикон мебошанд ва ба ин 

васила мусулмононро ба муќобили миллатњо ва халќиятњои 

ѓайримусулмон мешўронанд. Тибќи андешаи мубаллиѓони экстремизми 

динї–исломї, азбаски иродаи мӯъмин таслими Худованд аст, вай маҷбур 

аст, дар муносибат бо ѓайримусулмонон зӯровариро ба кор барад, ҳатто 

агар он хилофи манфиатҳои ӯ бошад. Таблиѓи аќидаи "гунаҳкор" – и 

кофирон ҳамчун сабаби асосии зӯроварӣ, аз як тараф, барои истифодаи 

усули зўроварї алайњи ѓайримусулмононро њамчун як амали нек 

пазируфтани мусулмонон сабаб шуд, аз тарафи дигар, ангезаҳои 

рафтори зӯроваронаро ба вуҷуд овард. 

Заминаи дигари ѓоявии зуњури рафтори зўроварона дар љомеаи 

исломї – дар байни мусулмонон талќин кардани аќидае мебошад, ки 

тибќи он њар як муъмини дар майдони мубориза бо «кофирон» 

кушташуда ё худкушї карда, ба бињишт ворид мешавад1.  

Ҳамин тариқ, мафњуми марг барои њар нафаре, ки зери таъсири 

равонии ѓояи экстремизми динї-исломӣ меафтад, маънои нав пайдо 

мекунад. Назарияпардозони экстремизми динї таълимоти исломӣ дар 

бораи табиати муваққатии ҳаёти заминӣ ва њаёти љовидонии пас аз 

маргро мутобиќи ѓаразњои нопоки худ тафсир карда, маргро њамчун як 

                                                            
1Косиченко А.Г., Ашимбаев М.С. Проявление и сущность современного терроризма // 
Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С.39. 
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дурнамо ва омодагӣ ба ҳаёти ҷовидонӣ дар ҷаҳони дигар (бињишт) 

таъбир мекунанд. Ба ибораи дигар, онњо бо сўиистифода аз эњсосоти 

динї ва эътиқоди мусулмонон ба ҳаёти баъдимаргї, истифодаи зўроварї 

ба муќобили кофиронро њамчун як намунаи фидокорї дар роњи Худо ва 

василаи ноил шудан ба њаёти љовидон асоснок мекунанд. Њамин тавр, 

мубаллиѓони усули зўроварї муъминонро ташвиқ мекунанд, ки аз марг 

натарсанд ва онро барои ноил шудан ба ҳадафҳои экстремистӣ ва 

террористӣ қабул кунанд. Ин, алалхусус, ба тактикаи фаъолиятҳои он 

ташкилотҳои террористии исломӣ, ки дар амалҳои террористӣ 

фанатизми мазҳабиро ҳамчун бомбгузории маргталабона истифода 

мекунанд, хос мебошад. Ин ҷо бори дигар гурӯҳи террористии Мовсар 

Бараев, ки 23-26 октябри соли 2002 маркази театри «Норд–Ост» дар 

Дубровкаро забт карда буд, ба хотир мерасад. Њамаи 15 занҳои узви ин 

гурўњи террористї камарбанди дорои маводи тарканда ва лавозимоти 

тарканда доштанд ва дар камарбандашон калимаи "марг" навишта шуда 

буд. Бо ин дастаи занњои маргталаб ончунон таъсири сахти психологї 

расонида шуда буд, ки онҳо воќеан њам, барои иљрои амри саркардагони 

худ ва худро барои њадафњои нопоки онњо ќурбон кардан омода буданд 

ва њамин тавр њам карданд. Таъсири шадиди равонии ѓояи экстремизми 

динї ба пайравонаш дар он ифода меёбад, ки онњоро ба гирдоби 

фанатизми динї меафканад, дар натиља онњо барои татбиќи њадафњои 

динї-сиёсии њизбу њаракатњо ва ташкилотњои эксремистию террористии 

динї истифода бурда мешаванд. Шарқшиноси маъруфи рус, дипломат 

Евгений Максимович Примаков, пас аз гуфтушунид бо Мовсар Бараев 

ва чанде аз ќумондонњои дастањои дигари террористї таъкид карда буд, 

ки њамаи онњо зери таъсири шадиди фанатизми динї ќарор дошта, байни 

афкор ва эътиќоди динии онњо ихтилоф вуљуд дорад1. 

                                                            
1Назиров Н.Д. Мировоззренческое обоснование насилия религиозными экстремистами и 
террористами // Известия АН Республики Таджикистан. Серия: Философия и правоведение. – 
2006. – № 1-2.– С.71. 
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Ба андешаи олими рус Н.Меленитева, эксремистњои исломї дар 

байни мусулмонон аќидаеро, ки тибќи он «мақсади асосии ҳаёти заминӣ 

омодагӣ ба ҳаёти ҷовидонӣ мебошад», тарѓиб намуда, ба ин васила 

онњоро ба худќурбонкунї ба хотири амалӣ сохтани наќшањои 

дањшатафканї ва террористии худ тайёр мекунанд. Ҳадафи асосии чунин 

таъсиррасонии тундгароии исломӣ ба мусулмонон, баланд бардоштани 

сатҳи рўњия ва эњсосоти динї дар онњо мебошад, ки иштироки онҳоро 

дар амалиётҳои хушунатомез осон мекунад. Назарияпардозони 

экстремизми исломї пайравонашонро бовар мекунонанд, ки истифодаи 

зўроварї барои таъмини адолати иљтимої як амри ногузир ва зарур 

мебошад, аз ин рў, истифодаи он дар муносибат бо ѓайримусулмонон ва 

мунофиќон фарз ва ќарзи бандагии њар як фарди мусулмон аст. Њамин 

тавр, экстремистҳои исломӣ пайравонашонро барои њамеша ва фавран 

истифода бурдани усули зўроварї, анљом додани фаъолияти экстремистї 

ва амалњои террористї аз љињати психологї омода мекунанд1. 

Барои намуна, мисоли зеринро овардан мумкин аст: Дар солҳои 

ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, аниќтараш, дар моҳҳои март-майи соли 

1992, дар майдоне, ки исломгароён ва демократҳо гирдиҳам омада 

буданд, як гурўњи омехта аз наврасону ҷавонон ва калонсолон (аз 14 то 

50–сола) дида мешуд, ки ба пешонањояшон латтањои сафед баста буданд. 

Ба ќавли шоњид, ваќте ў бо як љавони узви ин гурўњ мусоњиб шуда, аз ў 

сабаби ба пешонааш бастани латтаи сафедро мепурсад, он љавон худро 

њамчун як маргталаб муаррифї мекунад ва мегўяд, ки агар ба ӯ барои 

имон љони худро қурбон кардан лозим ояд, вай ин корро њатман 

мекунад. Тавре, ки мебинем, дар солњои љанги шањрвандї дар байни 

љавонони тољик низ нафарони гирифтори сирояти экстремизми динї 

хеле зиёд буданд.  

                                                            
1Меленитьева Н. Размышления о терроре [электронный ресурс]. URL: 
http://arcto.ru/article/499 (дата обращения: 14.06.2019 г.)  
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Мо бо олими қазоқ А.Ж.Шоманов розӣ ҳастем, ки ҳангоми 

баррасии таъсири исломи радикалӣ дар ташаккули ангезаҳои рафтори 

экстремистӣ дар шууру фаъолияти динї ва рафтору муносибатњои 

иљтимоии диндорон, дар навбати аввал омилњо ва маншањои ѓоявиеро, 

ки ба муносибати манфии мусулмонон ба «ғайримусулмонон» ва 

амалҳои мушаххаси зӯроварї оварда мерасонанд, муайян кардан зарур 

аст. Дар ҳама гуна ҳолатҳои мухталиф, пайдоиши ангезаҳои мазҳабӣ 

барои рафтори экстремистӣ тавассути фаъолсозии якчанд механизмҳои 

таъсиррасонӣ ба амал меояд1. 

Аввалан, идеяњои экстремистии ќисми мутаассиб ва тундгарои 

рўњониёни исломї ба шуури динии муридону пайравони онњо сироят 

намуда, онњоро аз љињати психологї барои анљом додани њама гуна 

амалњои зўроварї ба хотири дину имон, аз љумла барои дар роњи дин 

ќурбон кардани њам љони худ ва њам љони дигарон, «васваса» мекунанд. 

Гузашта аз ин, экстремистҳо, чун қоида, барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

динӣ ва сиёсӣ, арзишҳои умумиинсониро сарфи назар мекунанд, ки ин 

яке аз омилњои асосии хусусияти глобалї ва фаромиллї гирифтани 

экстремизм ва терроризми динї мебошад. Сониян, экстремистњои 

исломї ба шуур ва равони диндорон аз тариќи ба онњо ба таври 

мустаќим ва пайваста талќин намудани идеяњои экстремистї таъсир 

расонида, дар мафкураи онњро таассуб ва тундгароии диниро талќин 

мекунанд. Ба ин маъно, усули талќин як унсури асосї ва пайвандгари 

механизми таъсиррасонии психологї мебошад, ки онро экстремистњои 

исломї барои ба доми худ двровардани диндорон истифода мебаранд. 

Маълум аст, ки ҳама гуна усули талќин далелњои мантиқиро нодида 

мегирад, он бевосита ба эҳсосот, ғаризаҳо ва тасаввуроту хурофот такя 

мекунад. Ин усулро экстремистњо барои љалби гурўњњои камсаводи 

                                                            
1 Шоманов А.Ж. Политизация ислама на постсоветском пространстве: уро. вызовы для 
Казахстана  // Аналитик. – 2000. – №1. –С. 14. 
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диндорон, ки ќобилияти дарки интиқодии таъсири беруна ба 

шуурашонро надоранд, ба кор мебаранд. 

Сеюм, њангоми ба амал омадани вазъиятњои бўњронї (ошӯбҳои 

оммавӣ ва ғайра) дар ҷараёни амалҳои экстремистӣ, як навъи махсуси 

шуури динї–гурўњї ташаккул меёбад, ки омили муттаҳидкунандаи 

диндорон дар атрофи ғояҳои экстремистї ва радикалї мањсуб мешавад. 

Таъсири тафаккури динӣ ба табиати рафтори гурӯҳии диндоронро 

њангоми зуҳуроти оммавии экстремистӣ, ки дар заминаи мазҳаби 

мушаххас ба вуљуд меояд, муайян кардан мумкин ва он манфиатњои 

муштараки мазҳабӣ ва сиёсї дорад. Ҳамзамон, фаъолияти субъекти 

зуҳуроти оммавии экстремистӣ ба андозаи муайян аз мавҷудияти мавқеъ 

ва манфиатҳои мушаххаси иҷтимоию сиёсии диндорон, алахусус, вобаста 

ба қонеъ сохтани ниёзҳои динии онҳо вобаста мебошад. 

Чорум, барои ташкил ва гузаронидани амалҳои террористӣ, 

пешвоёни гурўњњои экстремистї ќисми аз њама бештар мутаассиб, 

љангљўй ва берањми пайравонашонро истифода мебаранд, ки онњо барои 

анљом додани њама гуна амалњои зўроварї, дањшатафканї ва вањшиёна 

ќодир мебошанд. Одатан, ин навъи фанатизми динӣ аз ҷониби 

экстремистҳои сиёсӣ ҳангоми амалиёти террористӣ, гаравгонгирӣ ва 

ғайра истифода мешаванд.1 

Олими ӯзбек Б.Бобоҷонов иброз медорад, ки идеологияи ҷиҳод дар 

байни Ҳаракати исломии Ўзбекистон (ҲИӮ) фавран ба вуҷуд 

наомадааст. Шакли ҷанинии он бо идеологияи "бегонашавии 

таъқибшавандагон" ("Ғураба") оѓоз меёбад, ки онро муаллифон ва 

пайравони "Исломи пок" тарроњї кардаанд. Пас аз муноқиша бо давлат, 

асоси парадигмаҳои идеологии ҲИӮ– ро муҳоҷирати маҷбурї, яъне 

“њиҷрат” аз давлате, ки “қаламрави ҷанг” эътироф шуд, ташкил дод. 

ЊИЎ њиҷратро ҳамчун марҳилаи аввали ҷиҳод эътироф кард. Дар 
                                                            
1Шоманов А.Ж. О некоторых основаниях распространения религиозно-политического 
экстремизма и терроризма // Аналитик. – 2002. – № 3. – С.7-8. 
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натиља, байни ЊИЎ ва мусулмонони кишвар ихтилоф ва људої шиддат 

ёфт. Чунки аксарияти мусулмонон он замон чунин мешумориданд, ки 

шароити мавҷуда (масҷидҳои кушода, имкони гирифтани маълумоти 

динӣ, дар сатҳи давлатӣ эътироф ва эњтиром шудани арзиши маънавии 

мероси динӣ ва ғайра) барои озодии ҷомеа кофӣ мебошанд. 

Ҷудоиандозї ва адовати дуҷониба боиси ҷудоӣ дар байни 

мусулмонони ин кишвар гардид. Гузашта аз ин, рад кардани тамоми 

"бегонањо" хусусияти хоси на танҳо радикалҳо, балки гурўњњои пайрави 

исломи анъанавї ё халќї низ буд. Зеро љонибдорони исломи анъанавї 

дар муқовимат бо пайравони њар гуна њизбу њарактњои ѓайрианъанавї ба 

ҳар касе, ки дар бораи маросим ё мақоми ислом дар давлат андешаи 

ғайримуқаррарӣ изњор мекард, “Ваҳҳобӣ” -ро овезон мекарданд. Ин 

њолат ихтилоф ва муноќишањои динии дохили кишварро боз њам шиддат 

бахшид. Ба андешаи Б.Бобоҷонов, ташкили ҲИӮ ва ташкилотњои ба он 

шабеҳи динї–экстремистї дар Ўзбекистон ва умуман минтаќаи Осиёи 

Марказї на танҳо натиҷаи бархӯрд бо давлат буданд, балки ин 

ихтилофот ва бархӯрдҳо дар сатҳи васеътар, дар муносибати 

тундравонаи ҲИӮ ва ташкилотњои дигари динї-экстремистї бо 

пайравони исломи анъанавї љараён гирифта буданд.1 

Ғайр аз ин, Б.Бобоҷонов қайд менамояд, ки аксарияти 

мусулмонони минтақа ангезаҳои мазҳабии ҲИӮ ва тарзи амали онҳоро 

бидуни фишор аз режимҳои маҳаллӣ қабул намекунанд. Ин мавқеъ барои 

аксарияти уламои мусулмони Осиёи Марказӣ анъанавӣ буда, дар тӯли 

садсолаҳои мавҷудияти уммати ислом дар шароити муносибат бо 

зерсохторҳои сиёсӣ ва маданияти ғайриисломӣ таҳия шудааст. Роҳҳои 

мутобиқгардонии муъминон ба режими шӯравӣ ва ҳифз намудани 

ҳувияти динӣ ва маданияти онҳо, дар маҷмӯъ, дар чунин шароит бояд 

беназир бошад. Аз ин рӯ, дар шароити кунунӣ аксарияти уламои 
                                                            
1Babadjanov B. Debates over Islam in Contemporary Uzbekistan: A View from Within. – Berlin, 
2004. – P. 39-60. 
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минтаќа барои ҳамзистии уммат ва давлати дунявї усули дунявятро 

қобили қабул меҳисобанд. Ба ақидаи онҳо, дар шароити кунунӣ бардошт 

кардани масъалаи ҷиҳод маънои оғози ҷанги шаҳрвандиро дорад. Ѓайр 

аз ин, тавре ки воқеаҳои солҳои охир нишон доданд, дар байни 

мусалмонони кишвар ва минтаќа идеяи ташкили давлати исломӣ чандон 

арзиши назаррас надорад. Ҳадди аққал, ғояҳои ҲИӮ ва даъват ба ҷиҳод 

барои барқарор кардани «давлати исломӣ»-ро аксарияти мусулмонон 

ҳам дар Ӯзбекистон ва ҳам дар минтақа ќотеона рад мекунанд. Аз ин рӯ, 

дар мавриди ҲИӮ набояд дар бораи "бархӯрди тамаддунҳо", балки дар 

бораи даъвои динӣ ба қудрат сухан равад. Ҳамин тавр, ЊИЎ ва 

падидањои дигари экстремзми динї-исломї дар Ўзбекистон ва минтаќаи 

Осиёи Марказї, зери таъсири андешањои тундгароёнае зуњур кардаанд, 

ки аз адабиёти асримиёнагии дар олами араб нашршуда маншаъ 

гирифтаанд. Яке аз ин гуна сарчашмањои экстремизми динї–исломї 

асарњои Ибни Наҳҳас ба шумор мераванд. Аз ҷониби дигар, ба мавқеи 

ҲИӮ ѓояи ҷиҳоди байналмилалї, ки дар Афғонистон тарроњї шуда, 

тибќи он, њар гуна дастањои экстремистиву динии дар ин кишвари 

љангзада ќарордошта, амалиётҳои худро «барои озод кардани ислом ва 

мусулмонон» ва «як ҷузъи ҷиҳоди ҷаҳонӣ» меҳисобиданд, низ таъсир 

расондааст. Дар ин робита, мукотибаи ҲИӮ бо сохторҳои расмии 

Толибон, роҳбарони мадрасаҳо ва лагерҳои таълимии онњо дар 

Покистон ва ғайра боиси таваҷҷӯҳи махсус мебошанд ва дар онҳо 

вањдату ҳамбастагии мутақобила ва ҳадафи ягонаву муштараки њамаи 

ташкилотњои экстремистиву террористии исломї пайваста таъкид карда 

мешавад1. Аммо, бо Толибон иттифоќ бастани ҲИӮ, на танњо мавќеи ин 

ташкилоти экстремистї–террористиро дар назари мусулмонони Осиёи 

Марказӣ баланд накард, балки нафрати ањолии минтаќаро нисбат ба ин 

                                                            
1Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., Олкотт М.Б. Мухаммаджан Хиндустани (1892-1989) и 
религиозная среда его эпохи (предварительные размышления о формировании «Советского 
ислама» в Средней Азии) // Восток (Oriens). – М., 2004. – №5. –С.19-33. 
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боз њам бештар кард. Аз мазмуну муњтавои изњороти дар шакли 

варақаҳо ва кассетаҳо паҳншудаи роҳбари ҲИӮ Тоҳир Юлдош маълум 

мегардад, ки ҷунбиши ӯ дар мавқеи ҳанафизм боқӣ мемонад, аммо бо 

сабаби дар байни мусулмонони Ўзбекистон ва умуман минтаќаи Осиёи 

Марказї густариш ёфтани расму оинҳои ғайришаръї, ў омода аст барои 

бањри "тозагии мазҳаб" мубориза барад. Ва роҳи ягонаи ин мубориза, 

тавре, ки Т. Юлдош мефаҳмад, ин ҷиҳод бо аслиҳа дар даст аст. Њамин 

тавр, Тоњир Юлдош мазмуни экстремистї–террористии андешањои 

худро маккорона «љомаи шаръї» мепўшонад. 

Аксари мусалмонони Осиёи Марказӣ љонибдори исломи анъанавї, 

яъне пайрави мазњаби тањаммулгарои њанафї мебошанд ва экстремизму 

терроризми диниро ќотеона мањкум мекунанд. Ба андешаи аксарияти 

пайравони исломи анъанавї, экстремистҳо ва террористҳо дини исломро 

танҳо ҳамчун пӯшиш барои ғаразҳои сиёсии худ истифода мебаранд. Бо 

вуљуди ин, далелњои догматикии экстремистњои исломиро нодида 

гирифтан ва онњоро заиф шуморидан чандон дуруст нест. Хотиррасон 

менамоем, ки “ихтилофи назарҳо» аз вижагиҳои теологии ислом аст, ки 

дар он ҳеҷ як ниҳоди эътирофшудаи ортодокс вуҷуд надорад. Ҳадди 

аққал, бояд ба назар гирифт, ки эҳсоси парешонӣ роҳбарони ҲИӮ–ро 

тарк намекунад, ки ин махсусан аз суханрониҳои Тоҳир Юлдош дида 

мешавад. Ва ин вазъ идеологҳои ЊИЎ–ро водор мекунад, ки роҳҳои 

муассиртари ба сафи худ љалб кардани мусулмонони минтаќаи Осиёи 

Марказї ва муттањид шудан бо Ансоруллоњ, муљоњидон ва ташкилотњои 

дигари динї-экстремистиро ҷустуҷӯ кунанд. Омили равоние, ки 

ташкилотњои экстремистї–террористии исломиро бо њам мепайвандад, 

нафрати шадид нисбати миллатњои ѓайримусулмон, нисбати њама 

унсурњои фарњанги "бегона ва ғайриисломӣ" мебошад. Метавон гуфт, ки 

дар шуури аъзои ЊИЎ чунин нафрат нисбат ба ѓайримусулмонњо ва 

унсурњои «ѓайриисломї» њамчун як арзиши динї–ахлоќї ќудсият дорад. 
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ЊИЎ «љињоди љањонї», яъне терроризму экстремизми байналмилалиро 

дастгирї мекунад, бад–ин маънї, «муљоњид» (террорист, экстремист) – 

ро "озодкунандаи ислом ва мусулмонон" мешуморад1.  

Амалан, ҳар як амали террористӣ, аз замонҳои қадим сар карда, то 

замони муосир, зери таъсири идеологияи муайяне содир карда мешавад, 

ки дар он усули зўроварї ва дањшатафканї тарѓиб ва тавсия карда 

мешавад. Ҳамин тавр, муноқишаи байни тоҷикон ва натиҷаи ногузири 

он – ҷанги шаҳрвандӣ заминаи идеологиро дошт. Пас аз ба даст 

овардани истиқлолият, Тоҷикистон ҳанӯз ба посухи мувофиқ ба 

мушкилоти идеологии дохилӣ ва байналмилалӣ омода набуд. 

Коммунизм ҳамчун идеологияи замони шўравї амалан арзиши худро аз 

даст дода буд. Ба таври воќеї, ягона идеологияе, ки дар ибтидои солњои 

соњибистиќлолї нуфузи худро дар љомеа густариш медод, 

фундаментализми исломӣ буд. Дар Тоҷикистон дигар ғояҳо ва 

идеологияҳои қобили қабул вуҷуд надоштанд. Демократия ҳамчун як 

шакли идеологияи дунявӣ шакли муносиби миллии худро пайдо карда 

натавонист. Гузашта аз ин, демократия ҳамчун принсипи сиёсӣ бар 

хилофи моҳияти идеологии дунявии худ ташаккул ёфта, ба саҳнаи 

идеологии миллӣ роҳ ёфт. Дар натиҷа, дар тамоми сатҳҳо бӯҳрони 

идеологӣ ба вуқӯъ пайваст, ки торафт амиқтар ва васеътар мешуд. 

Тарафњои бо њам муќобил бо мақсади ба даст овардани дастгирии сиёсии 

байналхалқӣ шиорҳои дорои мазмуну муњтавои мухталиф – 

зиддикоммунистї ва зиддиисломї ба пеш мегузоштанд. Коммунизми 

байналмилалӣ, ба ибораи дигар, интернатсионализми коммунистӣ 

манфиатҳои байналмилалиро аз даст дода, бо мушкилоти дохилии 

сиёсиву идеологии худ машғул буда, ба тақдири "коммунизми миллӣ" дар 

Тоҷикистон бепарвоии комил нишон дод. Аммо худи «коммунизми 

                                                            
1Бабаджанов Б.М. Джихад как идеология «изгоев». По документам и публикациям 
исламского движения Узбекистана // Проекты сотрудничества и интеграции для 
Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и перспективы. Материалы 
международной конференции. – Бишкек, 2007. – С.217-219. 
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миллӣ», ки аз тақдири сиёсии худ нигарон буд, ба бӯҳрони идеологияи он 

бепарво буд. Демократияи байналмилалӣ ҳам дар ҳолати беҳтар набуд. 

Демократияи ҷавон хеле заиф, дар ибтидои инкишоф буд. Ҳисси 

нотавонии идеологӣ ӯро водор менамуд, ки ба ҷустуҷӯи чароғи сиёсии 

худ дар доираҳои мухолифин оѓоз кунад ва ба доираи иттифоқи сиёсӣ бо 

исломгароии зиддишўравї ворид шавад. Охирин, албатта, бо сабабҳои 

тактикӣ барои истифода аз экрани идеологии демократия, хусусан бо 

мақсадҳои сиёсии байналмилалӣ, мухолиф набуд. Дар ҳар сурат, 

номукаммалии идеологӣ ва сиёсӣ ва набудани худбоварии ҳамаи ҳизбҳои 

сиёсӣ ба назар намоён буд, ҳарчанд бояд қайд кард, ки дар байни ин 

ќуввањои оппозитсионї «исломи сиёсӣ» аз ҷиҳати ғоявӣ бартарӣ дошт. 

Дар он давраи хараљу-мараљи сиёсї-идеологї ба Тоҷикистон хатари 

бузург аз љониби исломгароии байналмилалӣ таҳдид мекард, ки онро 

дар робита бо ҳамоҳангии он бо исломгароии тоҷикӣ, метавон бо ду 

мафҳум ифода кард: ваҳҳобияи байналмилалӣ ва шиаи байналмилалӣ. 

Дар ҷанбаи идеологии байналмилалӣ байни онҳо фарқияти назаррас 

вуҷуд надорад ва таърифи дар боло зикршудаи исломигарої дар ҳарду 

ҳолат татбиқ шуда метавонад. Тафовутҳои байни онҳо дар сатҳи 

вазифањои геополитикии онњо мавҷуданд. Масалан, њанўз дар даврони 

шўравї исломгароии ваҳҳобї њамроњ бо потенсиали бузурги динӣ ва 

идеологии он, дар арсаи мубориза бо режими шўравї њамтои худро 

надошт ва онро коршиносон њамчун «иттифоқи зиддиатеистӣ»-и ИМА 

ва Арабистони Саудӣ шарҳ дода буданд. Њанўз дар охири даврони 

шўравї ѓояи бунёдгароии вањњобї ба шуури динии ќисме аз 

мусалмонони Осиёи Марказӣ, аз ҷумла як ќисми мусулмонони 

Тоҷикистон ѓалаба карда буд. Таҳти таъсири ваҳҳобия дар исломгароии 

тоҷик рӯҳияи зиддиэшонї ва дар маҷмӯъ зиддианъанагарої ташаккул 

ёфт ва «вањњобиёни тољик» ба фикри аз унсурњои этникї ва миллї тоза 

кардани мазњаби њанафї афтоданд. Барои исломгарої ѓояи 
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«зиддиэшонї» ё тавҳид (монотеизм), пеш аз ҳама, аҳамияти амалӣ дошт 

ва ҳамчун асоси идеологӣ барои ташаккули шахсияти фундаменталии 

намояндагони он ва ҷудоии онҳо аз рақибони сиёсӣ ва идеологӣ хизмат 

кард. Ин ва ғояҳои дигари ваҳҳобӣ дар шуури исломгароёни тољик 

тадриљан мазмуни мушаххаси динӣ–мафкуравӣ, унсурњои миллї ва 

умумиисломиро тавлид намуданд. Илова бар ин, инқилоби исломӣ дар 

Эрон ва ҳузури «неруњои шўравї» дар Афғонистон муносибатҳои 

мазҳабӣ ва идеологии дар Тоҷикистон мављударо шиддат бахшиданд. 

Њамзамон бо мустањкам шудани маќом ва наќши вањњобияи 

байналмилалї дар Тољикистон талаботҳои сиёсии он ба ҷомеаи 

Тоҷикистон тавсеа ва афзоиш ёфт, ки дар натиҷа эътирози оммавї 

нисбат ба мазњаби вањњобияро ба вуҷуд овард. Бо вуљуди ин, як қисми 

зиёиёни миллӣ ва қисми маҳдуди ҷавонони ноогоњ ба исломгароён 

ҳамроҳ шуданд. Бо ба даст овардани пойгоҳи иҷтимоӣ исломи ваҳҳобӣ 

алтернативаи идеологӣ ва сиёсии худро пешниҳод кард, ки дар роҳњои 

мувофиқи рањоии љомеаи Тољикистон аз бӯҳрони идеологї нишон 

таъйин шуда буданд. Ҳамин тавр, ғояи дар боло зикршудаи ваҳҳобї дар 

бораи тоза кардани ислом аз њар чизи бегона, дар исломгароии тоҷик ба 

худ шакли муборизаи идеологиро ба номи озодӣ ва истиқлолияти 

ҷумҳурӣ аз ҳузури империалистии дигар давлатҳо гирифт. 

Аз ин рӯ, марҳилаи сиёсисозии ислом дар Тоҷикистон оғоз ёфт. 

Ҳизби коммунистӣ аз  лињози идеологӣ беяроќ гашт ва ақибнишинӣ 

кард. Ҳодисаҳои моҳи феврал дар Тоҷикистон (1990) таслимшавии пурра 

ва ниҳоии Ҳизби коммунистро исбот карданд. Ин тантанаи исломи 

ваҳҳобӣ буд. Ҳизбҳои гуногун ташкил ёфтанд, ки бархе ба таври расмї 

ва ќисми дигар ба таври ѓайрирасмї ба фаъолият оғоз карданд. Оҳиста-

оҳиста дар тамоми минтаќаи Осиёи Марказї исломгароии вањњобияи 

байналмилалї мавќеи худро тањким дод. Дар ин замон буд, ки пошхӯрии 

Иттиҳоди Шӯравӣ оғоз ёфт ва марњилаи муборизаи исломгароён бар 



65 

зидди идеологияи шўравї анљом дода шуд. Аз нуқтаи назари 

геостратегӣ, ваҳҳобия объекти фаъолияти байналмилалии мазҳабии 

худро тағйир дод. Исломикунонии "пайванди заифи Русия", яъне Қафқоз, 

ба маќсади аввалиндараља ва афзалиятноки вањњобияи байналмилалї 

табдил ёфт.  

Дар мавриди Осиёи Марказӣ, фаъолияти ваҳҳобия хусусияти 

глобалї гирифта, барои рушди муносибатҳои стратегии кишварњои 

минтаќа, масалан Тољикистон ва Ўзбекистон бо кишварњои Аврупо ва 

Амрико, монеъ мешуд ва аз ин рӯ, дар ин кишварњо фаъолияти 

идеологии вањњобияи байналмилалї ќонунан манъ карда шуд. Ба ибораи 

дигар, дар соҳаи идеологияи байналмилалӣ аз нав љобаљокунии нерӯҳои 

давлатњо оғоз ёфт. Дар харитаи идеологии Осиёи Марказї, алалхусус 

дар Тоҷикистон, шиаи байналмилалӣ мавқеи махсусро ишғол кардааст. 

Зеро ки Тоҷикистон пас аз ба даст овардани истиқлолият ба объекти 

сиёсати берунаи идеологии Ҷумҳурии Исломии Эрон табдил ёфт. 

Њувияти умумиисломї, таърихї-этникї ва фарњангї-забонї дар 

муносибатњои идеологии байни Тољикистону Эрон мубрамияти махсус 

касб намуд. Эрон аввалин шуда истиқлолияти Тоҷикистонро эътироф 

кард ва барои тақвияти омили мазҳабӣ ва сиёсї дар кишвар талош 

варзид ва сиёсати фарқкунандаи худро дар муносибат ба сарнавишти 

ояндаи ин кишвар тарроњї ва амалӣ кард. Илова бар муносибатҳои 

расмии байнидавлатӣ бо Тољикистон, Эрон, инчунин бо гурўњи 

бунёдгаро ва исломгарои тољик низ муносибат ва њамкорї барќарор 

карда, онњоро ба маќсадњои гуногуни динї-сиёсї истифода мебурд. Ин 

имкон дод, ки раванди ташаккули исломгарої дар ҷомеаи Тоҷикистон 

суръат гирад. Маҳсули чунин радикализми сиёсии хориҷии Эрон 

пайдоиши як силсила шиорҳои панэронї, мисли "Тоҷикистон Эрони 

хурд аст", "Тоҷикон эронӣ ҳастанд" ва ѓ. мебошад, ки он замон ба як 

ќисми зиёиёни тољик хеле муассир буд. Чунин шиорпартоињо далели 
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омезиши миллатгароии эронӣ бо дин ба манфиати сиёсати трансмиллии 

Эрон мебошад. Албатта, дар Тоҷикистон шиаҳо решаҳои амиқи сиёсиро 

надоштанд ва нахоҳанд дошт, аммо зуҳури панэронизм муноқишаҳои 

сиёсӣ ва идеологиро дар ҷомеа, ки ҷанги шаҳрвандӣ ба бор овардааст, 

шиддат бахшид. Њамин гуна идеологияњо ва њаракатњои бунёдгаро дар 

давараи бўњрони сиёсї–иљтимої ва солњои љанги шањрвандї дар 

Тољикистон ба фазои њаёти динї, сиёсї ва иљтимоии кишвар рахна 

карда, вањдату истиќлоли миллї ва амнияту якпорчагии давлати 

тозабунёди Тољикистонро зери хатар гузоштанд. Мутобиќи таълимоти 

мазњаби њанафї, ки аксарияти кулли ањолии Тољикистон ва умуман 

Осиёи Марказї пайрави он мебошанд, давлат ва ќудрат атои худост ва 

дин дар масъалаҳои сиёсӣ бояд ба ҳама шаклҳои ҳокимият содиқ бошад. 

Ин усули муносибати мазњаби њанафї бо давлат ва сиёсат дар тамоми 

даврањои гузаштаи таърих аз тарафи пешвоёни мазњаби њанафї риоя 

мегардид ва талќин карда мешуд. Аз ин рў, мардуми мусалмони тољик 

баъди истиќлолияти давлатиро соњиб шудан ба ин анъанаи неки ниёгон 

содиќ монда, ба макру найранг ва даъватњои њаракатњои бунёдгаро ва 

ифротї фирефта нашуда, аз њукумати ќонунї љонибдорї карданд. Он 

ќисми диндороне, ки аз мазњаби аљдодии тољикон – њанафия дур шуда, 

дар байни мардум идеяњои ба мазњаби њанафї бегонаи зўроварї ва 

экстремизми диниро тарѓиб менамуданд, њам дар забони мардум, њам 

дар адабиёти муосири илмї дар байни мардуми тољик бо номи 

“исломгароён” ё “ваҳҳобиён” шинохта шуданд. Ин номњо худ мухолифи 

њамаи арзишњои миллї ва мазњабї будани соњибони онњоро дошт. Аммо, 

тадриҷан, ин ихтилофҳои мазҳабӣ байни пайравони мазњаби њанафї ва 

“вањњобиён” аз майдони динӣ ба майдони сиёсӣ гузашта, омили шиддат 

ёфтани муносибатҳои иҷтимоию сиёсӣ гардиданд. Ҳолате ба миён омад, 

ки дар сурати мавҷудияти як дини ислом, ду мафкураи исломӣ бо 

мафҳумҳои идеологии гуногун ва баъзан муқобил ба назар мерасанд.  
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Њамин тавр, баъд аз пошхўрии Иттињоди Шўравї, тањти таъсири 

омилњои зикршуда, дар баробари њукумати ќонунї ва аксарияти 

кулли мардум, ки аз њукумати ќонунї љонибдорї мекард, боз ду 

гурўњи асосии ќудратхоњ рўи кор омад: яке нерўи зиёиёни эљодкори 

дунявї, ки дар пояи пуштибонї аз маќоми давлатї гирифтани забони 

тољикї, арзишњои миллї ва фарњангї фаъолият мекард ва дигаре, 

рўњониёни исломгаро, ки худро ходими ягонаи давлату мусулмонони 

Тољикистон мењисобиданд ва ба пиндори худ, њељ даъвои сиёсї не, балки 

нияти ислоњоти динию ахлоќии љомеаро доштанд. Ин ду нерўи сиёсї ба 

зудї сарпарастони хориљї пайдо карданд. Хушбахтона, аксари зиёиёни 

пешќадами тољик ѓаразњои сиёсии хољагони берунаро ба зудї дарк 

карданд, вале исломгароёни сиёсї ба “хизмат” омода будани худро бо 

нињоду нерўњои беруна барои расидан ба ќудрати сиёсї эълон намуданд. 

Исломгароён бо ин рафтори худ ба вањдати миллї ва пайвандњои 

таърихии миллати тољик латмаи чонкоњ ворид намуданд.   

Тавре ки файласуф ва сиёсатшиноси тоҷик М.И.Давлатов қайд 

мекунад, дар ниҳояти кор, вақте ки ин ихтилофҳо аз доираи динӣ ва 

мафкуравӣ берун омада, бо равандҳои байналмилалии исломгарої 

муттаҳид шуданд, вазъи сиёсии Тоҷикистон шадидтар гардид. Пайомади 

аз њама хатарноктарини ин раванд–оғози низои байнимазњабї ҳамчун 

унсури фаъоли низои байни тоҷикон буд. Агар низои байнимазњабї 

намебуд, шояд дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ ба вуќўъ намеомад. 

Гузашта аз ин, хусусиятњои антагонистї ва оштинопазири њарду љониби 

ин низои байнимазњабї дар натиҷаи тавъам шудани ҳар кадоми ин 

љонибњо ба низомњои дигари муносибатҳои мафкуравї зуд ошкор 

шуданд ва тақвият ёфтанд, зеро ҳардуи онҳо кўшиш карданд бо ин ё он 

мафкураи дунявї бипайванданд ва муттањид шаванд. Инљо сухан дар 

бораи њамоњангии исломи анъанавї бо фундаментализми коммунистӣ ё 

миллатгароӣ ва фундаментализми исломӣ меравад. Дар натиҷа, "исломи 
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коммунистї (иштирокї)" ва "исломигароии демократї" ба вуҷуд 

омаданд. 

Ҳамин тавр, дуализми динӣ ва мафкуравӣ дар сатҳи миллӣ ҷузъи 

низои байни тоҷикон ва сабаби ҷанги шаҳрвандӣ дар заминаи мазҳабӣ ва 

идеологӣ гардид. Аз ин рў, “Ҳама қудрат ба мафкураҳо” – шиори асосӣ 

ва сабаби асосии ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон мебошад.1 Зимни 

љустуљўи заминаҳои динї-идеологии зуњури экстремизм ва терроризми 

динии муосир дар Осиёи Марказӣ ва муайян кардани таносуби омилҳои 

дохилӣ ва хориҷӣ дар пайдоиш ва шиддат ёфтани ин падидаи номатлубу 

хатарнок дар минтаќа, пеш аз ҳама, анъанаҳо ва таҷрибаи таърихии 

муборизањои мазҳабӣ–сиёсиро тањќиќ кардан зарур аст. Ҳангоми 

ҷустуҷӯи решањои идеологии "экстремизми исломӣ" аксарияти олимони 

собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба мавқеъ ва таълимоти ислом дар бораи љињод 

ва афкору аќоиди баъзе теологҳои ислом, масалан теологи маъруфи асри 

XIII Ибни Таймия ишора мекунанд. Аммо, ин далелҳо ба шарту 

шароитҳои ҷиҳод мувофиқат намекунанд. Аввал, ҷиҳод, пеш аз ҳама, 

љидду љањди иносон барои тазкияи нафс ва ботини худ аз разилињо ва 

тањзиби ахлоќ; дуюм, ин муқовимати кушодаи низомӣ ва ҷанг бо 

душманони берунии ислом ва бар зидди истилогарон аст. Фатвоҳои 

Ибни Таймия мањз бар зидди ҳукмронии истологарони муѓул равона 

шуда буданд, ки ин як аксуламал ба табъидкунандагони хориҷӣ 

мебошад. Аммо, агар мо заминаи идеологии зӯроварӣ ва терроризмро 

ҷӯем, пас бояд ба таърихи сиёсии ислом пас аз Паёмбари Ислом диққат 

диҳем. Гузашта аз ин, таҳқиқоти ҳамаҷонибаи ин масъала бояд дар 

манбаъҳои ибтидоии ислом ва дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи мусулмонӣ, ки 

таносуби конформизм, истифодаи зӯроварӣ, террорро дар таълимоти 

                                                            
1Давлатов М.И. Деидеологизация светского и религиозного начал в политических 
противоречиях Таджикистана // Построение доверия между исламистами и секуляристами – 
Таджикский эксперимент. – Душанбе: Деваштич, 2004. – С.140-151. 
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сиёсиву мазҳабии мазҳабҳои ҷудогона ва соҳаҳои динии ислом муайян 

мекунанд, ҷустуҷӯ карда шавад.   

Маълум аст, ки њанўз дар замони халифањои рошиддин дар 

муборизањои сиёсӣ усулҳои зўроварї ва терроризм истифода бурда 

мешуданд. Ин љо як нуќтаи муњимро аз таърихи ислом бояд ёдрас кард, 

ки ислом дар ибтидо зоњиран њамчун дини космополитикї зуњур гардида 

буд ва дар он гўё аслан фарќиятњои ќавму миллат ва нажодї љой 

надорад. Ин чунин маъно дорад, ки ислом баробарии њамаи ќавму 

миллатњоро дар назди Худованд эълон намуд. Аммо чун ислом дар 

муњити иљтимої–фарњангї ва бўњрони сиёсии араб ќомат афрохта, 

раванди худшиносї ва муттањидшавии ќабоили арабро дар як давлати 

воњид инъикос мекард, космополитизми исломї дар амал мазмуну 

муњтавои арабгароиро касб намуд, яъне он дар асл ифодакунанда ва 

таъминсозандаи њукмронии љањони араб (хилофат) буд, ки аз тариќи 

пиёда сохтани идеяи тавњид ва такфир манфиатњои миллатњои ѓайриараб 

(аљам) –ро  мањдуд ва поймол месохт. Чунин хусусият касб кардани 

ислом дар фаъолияти истилогарони араб минбаъд боиси 

парокандашавии мусулмонон ва ба фирќаву мазоњиб таќсимшавии онњо 

гардид. Дар њамин вазъияти бўњрони сиёсї–диние, ки хилофатро фаро 

гирифта буд, мазњаби њанафия арзи вуљуд карда, тањаммулпазириро 

њамчун андешаи исломї аз нигоњи каломию фиќњї асоснок карда, дар 

ислом љойгузин намуд ва такфири мусулмонро аз љониби мусулмон рад 

кард, ки он дар пешгирї кардан аз низоъњои фирќавї миёни мусулмонон 

сањми калон бозид. Вале аз сабаби он, ки барои чунин мактаби каломию 

фиќњиро шакл додан Имоми Аъзам ба љуз Ќуръону Суннат аз раъйю 

иљтињод ва ќиёсу урф ба кор гирифт, он ба воридшавии унсурњои 

фарњанги аљам ба ислом, эътироф гардидани њуќуќи миллатњои 

ѓайриараб ва эњё шудани баъзе арзишњои фарњангии онњо, ки араб 

такфиру инкор карда буд, низ мусоидат кард. Масалан, бар хилофи 

Имом Молик, ки дар масљидњо ба забони форсї сухан гуфтанро манъ 
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карда буд ва Халифа Умар, ки ба об андохтани тамоми китобњои 

эрониёнро ба Абу Ваќќос амр карда буд ва Муслим ибни Ќутайба, ки 

њар каси ба хоразмї сухан гуфтаро ќатл мекард, шинохтани забони 

форсї њамчун дуюмин забони расмї дар олами ислом, ба форсї тарљума 

кардани Ќуръон ва иљро намудани суннатњои исломї ба ин забон 

минбаъд густариш ёфтани идеяњои космополитикии араб ва хусусияти 

ирќгарої касб кардани исломро мањдуд сохт. 

Пас аз сад соли ташаккули мазњаби Њанафия Имом Њанбал 

мазњаби наверо ба шакл даровард, ки ба љуз Ќуръону Суннат њамаи 

сарчашмањои таълимоти каломию фиќњии њанафиро инкор намуд. 

Мазњаби Њанбалия хусусияти сирф арабгарої дошт ва бо принсипи 

такфирро аз нав эњё карданаш хусусияти тањаммулпазирии исломи 

њанафиро рад кард. Бинобар ин чун сухан дар бораи бунёдгароии 

исломї ва пайванди он бо тундгароию терроризм меравад, сарчашмањои 

ѓоявии онро дар амалияи космополитизми ирќгароии араб ва мазњаби 

њанбалия бояд љустуљў кард. Бењуда нест, ки баъзе аз аслњои исломи 

ибтидої ба мисли «такфир» дар фаъолияти истилогарони араб наќши 

муњимро мебозанд ва мазњаби њанбалия имрўз барои њаракатњои 

бунёдгарои вањњобия (салафия), Ихвон–ул–муслимин, Љамоат–ул–

исломия, Байъат ва ѓ. њамчун сарчашмаи идеявї хизмат менамоянд ва 

њанбалия мазњаби суннатї ва вањњобия идеологияи расмии он давлатњои 

араб ва хориљињое мебошанд, ки даъвои бозгашт ба хилофатро доранд. 

Дар фаъолияти онњо андешаи такфир ва љињод наќши калидиро 

мебозанд.  

Ба такони зеҳнии халқҳои Осиёи Марказӣ  оқибатҳои  забт кардани 

мустамликавии он аз ҷониби Империяи Россия сахт таъсир расонд. 

Шикаст хўрдан аз артиши Россия ба тањкими рўњияи ватандӯстӣ, 

ҷустуҷӯи сабабҳои ин шикаст, инчунин дарк кардани ақибмондагии 

воқеии маданияти халқҳои Осиёи Марказӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат 

намуд. Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX дар Осиёи Марказї дар 
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байни равияҳои мухталиф муборизаи шадиди идеологӣ ба амал омад. 

Дар байни онҳо равияҳои панисломизм, пантуркизм, ҷадидия, љараёнҳои 

дигари миллӣ ва клерикии навъи панисломї-пантуркистӣ бештар 

назаррас буданд. Дар байни њамаи ин равияњо таъсирбахштарин равия, 

ки ба равандҳои сиёсӣ ва идеологии минтақа таъсири назаррас дошт, 

Иттиҳоди Мусулмонон буд (ки дар Ғарб бо номи “Панисломизм” 

машҳур аст). Идеяи таъсис додани Иттињоди мусулмонон – иттињоди 

сиёсии тамоми ҷаҳони мусулмонӣ дар мубориза бо мустамликадорї, аз 

ҷониби мутафаккири афғон Ҷамолуддин Афғонистон (1838 – 1897) 

пешниҳод шуда буд. Тибқи арзёбии як пажӯҳишгари маъруфи андешаи 

иҷтимоию сиёсии он замон, олими шинохтаи тољик И.Шарипов, ин 

наќшро вазифаи муборизаи сиёсии Россия бо Англия ва Туркия муайян 

мекард. Тавре, ки маълум аст, дар байни Англия ва Россия муборизаи 

шадид барои забт кардани Осиёи Марказӣ љараён гирифт, ки бо пирӯзии 

Россияи подшоҳӣ хотима ёфт. Англия ва Туркия, ки дар муборизаи 

низомӣ ва сиёсӣ ноком шуда буданд, онро дар арсаи идеологї идома 

дода, пантуркизмро парчами муборизаи зидди Россия карданд.1 Аммо, 

ин љо бояд тазаккур дод, ки дини расмӣ дар Осиёи Марказї ҳеҷ гоҳ ба 

мақомот мухолифат намеварзид. Тавре ќаблан зикр гардид, мувофиќи 

таълимоти Ќуръон ва ањодиси набавї, дар ислом аслан фарќиятњои 

ќавму миллат ва нажодї љой надорад. Ин чунин маъно дорад, ки ислом 

баробарии њамаи ќавму миллатњоро дар назди Худованд эълон 

намудааст ва ќатъан зидди истифодабарии њама гуна усулњои номатлуб, 

аз љумла экстремизм ва терроризм дар муносибати мусулмонон бо 

пайравони дину мазњабњои дигар мебошад. Тибқи назарияи сиёсии 

ҳанафия, чунин амалҳо ҳатто дар шароити зулм тавсия дода 

намешаванд. Њатто, тибќи баъзе андешањои пешвоёни ин мазњаби 

                                                            
1 Шарипов И. Предпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на 
пути некапиталистического развития. – Душанбе: Дониш, 1973. – С.87. 
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тањаммулпарвар, барои њифзу амнияти мулк ва раият њокими бедин, 

аммо одил аз њокими муъмин, аммо золим бењтар ва лоиќтар аст.  

Пас, зуњуроти экстремизм ва терроризми динї-исломї, ки дар 

охири асри ХХ ва аввали асри ХХI пайдо гардидаанд, воқеан њам хатари 

ҷиддӣ ба сулҳ ва оромии бисёр кишварҳо гашт. Чуноне, ки аз мазмуни 

матни Ќуръон ва ањодиси набавї бармеояд, ислом ҳамчун дини ҷаҳонӣ 

хеле таҳаммулпазир буда, сулҳ, меҳрубонӣ ва таҳаммулро мавъиза 

мекунад. Аз ин рў, ин ду сарчашма мусулмононро аз истифодаи усулњои 

зўроварию фишор барои татбиќи њадафњои динї ва сиёсї манъ 

кардаанд. Ин љо мо бо аќидаи донишманди маъруфи рус А. Игнатенко 

розї њастем, ки пайдоиши ин тамоюлот ва зуњуроти номатлубу 

хатарнокро бо як ќатор омилҳои эндогенӣ ва дохилӣ, ки исломро 

радикализатсия мекунанд, вобаста мекунад. Ин олим барои нишон 

додани чунин омилњо ба асарњои як силсила уламои гузашта ва муосири 

исломї аз Аҳмад ибни Ҳанбал (783-855) ва Ибни Таймия (1263-1328) сар 

карда то ба идеологҳои фундаментализми муосир Ал-Маудудӣ 

(Покистон), Сайид Қутб (Миср) ва ғайра ишора мекунад.1 Мавқеи 

А.Игнатенко оид ба радикализатсияи ислом аз ҷониби «омилҳои 

эндогенӣ, дохилӣ» аз ҷониби олими дигари рус И.П. Добаев дастгирӣ 

карда мешавад, ки менависад: “Бо таҳлили ѓояњои асосии сиёсӣ ва 

фалсафии равияҳои асосии ислом мо метавонем ҷузъҳои радикалии онро 

фарқ кунем. Дар байни онҳо он чизҳое ҳастанд, ки аксари олимони 

муосир фарогирии васеи тамоми соҳаҳои ҳаёти мӯъминонро мефаҳманд. 

Ин на танҳо имон, балки сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, идоракунӣ, оила, 

ҳаёт аст. Шариат муносибатҳои ҳуқуқӣ ва маънавиро муайян мекунад. 

Ҳамаи инҳо ба он оварда мерасонанд, ки ислом ҳамчун дастури зиндагӣ 

амал карда,ҷаҳонбинӣ ва рафтори одамонро комилан муайян мекунад. 

Муассиси њаракати бунёдгароии исломї “Ихвон ал–муслимин” С. Қутб 

                                                            
1 Игнатенко А.А. Эндогенный радикализм в исламе // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – 
№ 2 (8). – С.112-128.  
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дар ин маврид чунин қайд мекунад: "Ислом паёми охирин барои тамоми 

инсоният мебошад, ки дар он тафсири ҳамаҷонибаи тарзи дурусти 

зиндагии инсон ифода ёфта, одамонро аз ҷаҳолат ба худошиносї, ба 

ҳаёти воқеӣ тибќи шариати Худо њидоят мекунад ва дар виҷдони онҳо 

тарс аз Худовандро тањким мебахшад”.1 

Ислом ҳамчун система бо пайванди ҷудонашавандаи байни ислом 

ва сиёсат тавсиф мешавад. Ҳамин тавр, муаллифи эронӣ М.Саноӣ таъкид 

мекунад: «Албатта, ба таври умум эътироф шудааст, ки ислом дар 

муқоиса бо дигар таълимоти мазҳабӣ бо сиёсат ва қудрат робитаи наздик 

ва амиқтаринро ҳамчун василаи муҳимтарини татбиқи принсипҳои он 

медонад. Аз ин рӯ, дар байни мусулмонон майлони вижа ба сиёсат боқӣ 

мондааст, ки он мустақиман аз таълимотҳои исломӣ ѓизо мегирад”.2  

Хусусияти дигар ин ғояи "хатми нубувват" мебошад. Дар тафсири 

теологҳои мусалмон “хатми нубувват” маънои онро дорад, ки Паёмбар 

Муҳаммад охирин фиристандаи Худо дар рӯи замин, "мӯҳри 

пайғамбарон" буд ва ба инсоният ҳақиқати ниҳоӣ овард. "... Даъвати 

исломии Муҳаммад (с) пайванди охирин дар силсилаи тӯлонии даъватҳо 

ба Ислом мебошад, ки таҳти роҳбарии тамоми паёмбарони олиќадр 

анљом дода шудаанд...".3  

Ин ѓоя нишон медиҳад, ки мусулмонон ҳамчун як ҷомеаи 

интихобшуда ва мавқеи махсуси ислом дар муқоиса бо дигар динҳо 

бартарӣ доранд.4  

Омили муҳим ин ҳаққонияти ислом ва ҳувияти мусулмон аст. 

“Ислом эълом кард, одамонро на аз рўи ранги пӯст, ҷинс, пайдоиш, 

қаламрави умумӣ ва манфиатҳои муштараки онњо, балки аз рўи пайванд 

                                                            
1 Кутб С. Будущее принадлежит исламу. – М.: Сантлада, 1993. – С.19. 
2 Санаи М. Исламская революция, международное право и диалог цивилизаций // Исламская 
революция в Иране: прошлое, настоящее, будущее. – М.: ИВ РАН, 1999. – С.13. 
3 Кутб С. Вехи на пути Аллаха. – Махачкала: Бадр, 1997. – С.236. 
4 Аль-Умар. Религия истины – ислам. – М., 1997. – С.11. 
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байни онҳо ва Парвардигорашон бо ҳамдигар муттаҳид ё ҷудо 

мекунад”.1 

Ба ибораи дигар, мусалмонони ҳама кишварҳо, новобаста аз 

гуногунии қавму нажодӣ ва дигар фарқиятҳо, яксонанд. Инҳо одамоне 

мебошанд, ки тавассути ислом ташаккул ёфтаанд ва як ҷомеаи ягона - 

умматро ташкил медиҳанд.2 Аз ин рӯ, мусулмонон, новобаста аз он, ки 

дар куҷо зиндагӣ мекунанд, бародарони њамдин ва ба ҳамдигар 

монанданд. 

Сайид Ќутб љањони муосирро ба ду ќисми ба њам муќобил ва бо 

њам муборизабаранда таќсим карда, (дар–ал–ислом ва дар–ал–њарб) 

чунин ба хулоса меояд, ки тамоми олам ба «љоњилияти ибтидої» 

баргаштааст ва имрўз замони куфр аст: «тамоми олам дар Шарќ ва дар 

Ѓарб, мусулмонї ва ѓайримусулмонї, диндор ва атеист ба замони 

љоњилият баргаштааст. Љоњилият, ки замони муосир ба он ѓарќ шудааст, 

нафоатангез аст, аз он љоњилияте, ки ќабл аз ислом вуљуд дошт»3. Ў 

љомеањои муосирро барои он «љоњилият» меномад, ки онњо бо ќонунњои 

илоњї идора карда намешаванд. Дар њамин асос ў консепсияи «давлати 

исломї» ва «љињод»–ро њамчун василаи расидан ба он асоснок мекунад, 

ки вазифаи он бунёди љомеаи беадолат аст ва ин адолат ба се асл асос 

меёбад: «ба дин, ба виљдони инсонї дар соњаи њаёти маънавї ва ба 

ќонунгузорї». Аммо адолате, ки Сайид Ќутб мегуяд ба соњаи 

муносибатњои иќтисодї пањн намешавад. Танњо дар соњаи ахлоќї-њуќуќї 

ва баробарии иљтимої мањдуд боќї мемонад. Дар ин нуќтањо андешањои 

С. Ќутб бо таълимоти салафиягароии муосир њамоњанг буда, таълимоти 

С. Ќутб имрўз чун сарчашмаи ѓоявии фаъолияти њаракатњои 

экстремистию террористї ба мисли ДИИШ ва ѓайра хизмат мекунад. Бо 

истифода аз чунин гурўњњои террористї ва њизбу њаракатњои 

ѓайрисуннатии динї созмони љањонии сайњунистї дар њамкорї бо ИМА 

                                                            
1 Кутб С. Эта религия. – Махачкала: Бадр, 1997. – С.174. 
2 Аль-Мaудуди. Образ жизни в исламе. – М.: Сантлада, 1993. – С.44. 
3 Кутб С. Вехи на пути Аллаха. – Махачкала: Бадр, 1997. – С.238. 
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ва Ѓарб ба наќша гирифтааст, ки бо роњи ба вуљуд овардани бекории 

оммавї руњи ахлоќии миллатњоро заиф созад, бо роњи ташкил додани 

љангњои мањдуд (локалї) дар мамолики љањони сеюм, яъне љањони 

мусулмонї гуруснагї ва ќањтї ба вуљуд орад, ба воситаи ворид сохтани 

љосусони тахрибї ба њукуматњои ин кишварњо истиќлолияти ин 

мамоликро вайрон созад, дастгоњи байналмиллалии таррористиеро 

ташкил дода, дар њар љое, ки террористон бошанд, бо онњо гуфтушунид 

ва њамкорї кунад ва ѓ.  

Бинобар њамин, метавон гуфт, ки њарчанд њаракати бунёдгароии 

исломї ба сифати як идеологияи динї-сиёсї њанўз дар фаъолияти 

ислоњхоњонаш вањњобия арзи вуљуд карда буд, вале масъалаи барќарор 

кардан ё эњёи хилофат њамчун яке аз масъалаи асосии њаракатњои 

бунёдгароии исломии муосир ба мисли Њизб-ут-тањрир, Байъат, 

Салафия, Ихвон-ул-муслимин ва ѓ. њамчун аксуламал ба сиёсати 

истеъмории Ѓарб ва таъсири идеологияи коммунизм асосан дар давраи 

њаракатњои миллї-озодихоњии халќњои мусулмон ташаккул ёфт.  

Дигар хусусияти исломи радикалӣ фанатизм, яъне таассубгароии 

динї мебошад. Мубаллиѓони экстремизм ва терроризми динї барои 

таќвияти аќоиди худ баъзе оятњои Ќуръонро њамчун асос истифода 

мебаранд. Масалан: "... касоне, ки дар роҳи Худо кушта шудаанд, 

Худованд онњоро вориди бињишт мегардонад» (Ќуръон, 47: 5-7). Пас аз 

рењлати Паёмбар, бисёре аз чунин оятҳои Қуръон, ки дар давраи 

мубориза бо бутпарастон ва осиён нозил шудаанд, аз тарафи баъзе 

халифањо ва сулолањои њукмрони радикали исломї ба догма табдил дода 

шуда, барои расидан ба њадафњои динї – сиёсї, аз љумла ба маќсади 

барангехтани мусулмонон ба “љињод” ё “љанги муќаддас” ба муќобили 

миллатњо ва кишварњои ѓайриисломї, сўиистифода бурда шудаанд. 

Таърихи асримиёнагии муносибатњои байни олами империяи исломї бо 

империяи насронї ва кишварњои ќораи Осиё ва Африќо намунаи зиёди 

чунин љангњо тањти таъсири “љињод” ва ѓояњои дигари таблиѓкунандаи 
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истифодаи усулњои зўроварї, экстремизм ва дањшатафканиро ба хотири 

расидан ба њадафњои динї-сиёсї дар хотираи худ мањфуз доштааст. Дар 

бораи намудҳои ҷиҳод ва ё шароите, ки ҷангро "нодуруст" эълон кардан 

мумкин буд, нуқтаҳои зиёде мавҷуд буданд. Дар Осиёи Марказї 

масъалаи ҷиҳод асосан аз ҷониби фаќењон ва намояндагони тариќатњои 

дар ин минтаќа густаришёфтаи наќшбандия, ќодирия, ясавия баррасї 

шуда, дар осори онњо мафњуми “љињод” асосан маънои муборизаи 

ботинии инсон барои тазкияи нафс ва поксозии нафс аз ахлоќи разиларо 

дорад. Ин мафњум ба маънои "ҷанг бо кофирон" ҳамеша дар вақти тањти 

њуљуми кишварњои дигари ѓайриисломї ба кишвари исломї истифода 

бурда мешавад ва он њам на ба маънои љанги доимї бо кишварњои 

ѓайриисломї, балки маънои муќовимати мусаллањона бо истилогарон ва 

муњофизати ватан аз ѓосибон мебошад. 

Масъалаи мазкур, яъне ҷиҳод ҳамчун "ҷанги зидди кофирон" дар 

солњои охири мављудияти Иттињоди Шўравї дар байни мусулмонони 

Осиёи Марказӣ ва умуман дар љањони ислом аз нав зуњур кард ва 

тобишњои наве пайдо намуд. Тафсирњо ва таъбирњои нави мафњуми 

мазкур пайдо шуданд, ки дар онњо маънои аслии тарбивї-ахлоќии 

мафњум ба эътибор гирифта нашудаанд ва ин мафњум маънои комилан 

радикалї ба худ касб кард. Чунин таҳаввул дар фаҳмиши динӣ-

милитаристии ҷиҳод, ҷанбаҳо ва вижагиҳои ҳаёти диниро љањони 

муосири ислом, аз љумла дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва Ќафќоз 

инъикос кардааст.1 

Дар мавриди андеша рољеъ ба  «омилҳои эндогенез», ки исломро 

радикализатсия мекунанд”, олими рус С.М. Прозоров дуруст ќайд 

мекунад, ки манбаъҳои  асосии  ислом Қуръон ва Сунна имкон медиҳанд, 

ки нуқтаҳои назаррас ва тафсирҳо гуногунранг бошанд ва таваҷҷӯҳро 

                                                            
1Бабаджанов Б.М. Джихад как идеология «изгоев» по документам и публикациям 
Исламского движения Узбекистана // Проекты сотрудничества и интеграции для 
Центральной Азии: сравнительный анализ, возможности и перспективы. – Бишкек, 2007. – 
С.201-202. 
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сазовор бошанд. Ин маънои онро дорад, ки ҳеҷ кас ҳуқуқи истисноии 

тафсири Қуръон ва суннатро надорад, балки њар як инсони боаќлу 

заковат метавонад ва њуќуќ дорад мустаќилона таълимоти Ќуръонро 

дарк намояд, онро тибќи фањмиш, ангезањо ва њадафњои худ тафсир 

кунад. Нуќтаи дигари муҳим ин аст, ки ин ё он муфассир худ кист: 

радикалист, экстремист, салафӣ, фундаменталист, вањњобӣ ё олими 

донишманди исломи анъанавӣ, ба монанди Равил Гайнутдин ё Валерия  

Порохова. Њамин тариќ, асосњои динї-мафкуравии экстремизм ва 

терроризмро тибќи андешаи аксарияти муњаќќиќони исломшиноси 

ватанию хориљї на бевосита дар матни таълимоти Ќуръон ва ањодиси 

набавї ва на дар осори донишмандони мазњаби тањаммулпарвари 

њанафї, балки дар сори Ибни Таймия, Сайид Ќутб ва бархе уламои 

арсримиёнагии исломї љустан лозим аст. Мањз њамин асосњои мафкуравї 

буданд, ки онњоро минбаъд дар охири асри XX ва оѓози асри XXI 

муассисони “Ихвон- ул–муслимин”, “Хизб- ут–тањрир”, њизбу њарактњои 

дигари экстремистию террористии бо ном “исломї” барои татбиќи 

њадафњои динї–сиёсии худ истифода бурда, хатари экстремизм ва 

терроризмро њам дар кишварњои исломї ва њам дар соири кишварњои 

дигари Осиё, Африќо, Аврупо ва Амрико интишор доданд. Аз љумлаи 

ашаддитарин ташкилотњои экстремистї-террористї, ки аз ин асосњои 

мафкуравї нашъа гирифтаанд, Толибон, ДИИШ, ТЭТ ХНИ, ЊИЎ ва ѓ. 

ба шумор мераванд. Бояд хотирнишон сохт, ки њамаи ин ташкилотњои 

экстремистї–террористї хусусияти фаромиллї доранд ва ба амнияти 

њамаи кишварњо ва миллатњои љањон тањдид мекунанд. Аз ин лињоз, 

мубориза ба муќобили экстремизм ва терроризми динї, решакан 

кардани асосњои мафкуравї, аз байн бурдани омилњои ин зуњуроти 

номатлубу хатарнок вазифаи танњо кишварњои љангзада ва гирифтори 

ин “бало” не, балки вазифаи умумии тамоми љомеаи мутамаддини 

љањонї мебошад.  



78 

Умуман, метавон гуфт, ки дар шароити муосири густариши 

босуръати раванди љањонишавї пешгирии сирояти экстремизм ва 

терроризм ба љомеа – яке аз њадафњои стратегии њар як давлати 

соњибистиќлоли миллї мебошад. Њар як миллату давлат нисбати њифзи 

манфиатњои миллии худ талош меварзад. Дар ин росто алалхусус 

љавонон, ки ќувваи асосии пешбарандаи љомеа мањсуб мешаванд, наќши 

аз њама муњимро дар њалли њамаи вазифањо ва њадафњои стратегии 

давлат иљро мекунанд. Аз  љумла, дар пешрафту тараќќиёти 

Тољикистони озоду соњибистиќлол низ, љавонони боору номуси тољик 

наќши бузургу калидиро ифо мекунанд. Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон љавононро нерўи бузурги 

бунёдгару созандаи мамлакат дониста, халли мушкилоту масъалањои 

хаёти наврасону љавононро самти стратегї ва афзалиятноки сиёсати 

иљтимоии давлат арзёбї намудааст.  

Њукумати Љумњурии Тољикистон барои камолоти њамаљонибаи 

љавонон, баланд бардоштани њисси шањрвандиву ватандўстї, њомили 

ахлоќу фазилатњои неки инсонї ва соњиби илму њунар ва касбу пешањои 

муфид шудани онњо шароити мусоидро фароњам овардааст. 

Конститутсия ва ќонунњои демократии Љумњурии Тољикистон ба 

љавонон таъмини тамоми њуќуќу озодињои шањрвандиву инсонии онњоро 

кафолат медињанд.  

Мутаассифона, дар љањони муосир, тавре ки аз тањќиќи боло 

натиља гирифтан мумкин аст, як ќатор омилњои хатарноку фаромиллї, 

мисли экстремизм ва терроризми динї вуљуд доранд, ки дар сурати 

адами муборизаи босуботу муташаккилона зидди онњо, метавонанд 

љавононро аз шоњроњи созандагиву бунёдкорї берун кашида, онњоро ба 

ќуввањои зиёнкори ањриманї бипайванданд. Чуноне, ки ќаблан гуфта 

шуд, зуњуроти тундгарої, экстремизм ва терроризм барои фарњанги 

милливу динии ањолии муќими Тољикистон, ки аксаран пайрави мазњаби 

тањаммулпарвари њанафї мебошанд, тамоман бегона ва ноошно 
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мебошад. Моњияти ѓояи тундгарої ва экстремизми динї чунин аст, ки он 

мафњумњо ва арзишњои диниро аз мафњумњо ва арзишњои милливу 

умумибашарї људо намуда, онњоро бо њам муќобил мегузорад. Дар 

натиља ин зуњурот боиси густариши терроризм ва радикализми динї дар 

байни пайравони дину мазњабњои гуногун гардида, зимнан, дар њар як 

кишвари соњибистиќололу миллї монеи тањкими истиќлолияти давлатї 

ва ташаккули вањдату худшиносии миллї мегардад.  

Тавре, ки гуфтем, ин зуњуроти номатлуб бо асли таълимоти дини 

мубини ислом ва таълимоти мазњаби њанафї бегона мебошад. Чи гунае, 

ки Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар њар як Паёми худ 

ба Маљлиси Олии ЉТ таъкид мекунанд, ки  террорист ватану миллат ва 

дину мазњаб надорад. Бо таваљљўњ ба зарурияти пешгирї кардани 

густариши тундгароии динї дар љомеа, дар Љумњурии Тољикистон соли 

2016 “Стратегияи миллии муќовимат бо экстремизм ва терроризм” 

(барои солњои 2016-2020) ќабул карда шуда буд, ки он таи чанд сол бо 

муваффаќият амалї карда мешавад. Тибќи ин санади муњим, яке аз 

роњњои муњими мубориза бо экстремизм ва терроризми динї ва 

пешгирии густариши он дар љомеа –такмили механизмњо ва барномањои 

давлатии кори тарбиявї-ватандўстї бо љавонон мебошад. Татбиќи 

Стратегияи муќовимат бо экстремизм ва терроризм имрўзњо натиљањои 

дилхоњ дода истодааст, ки он дар коњиш ёфтани сатњи љинояткорињо ва 

каљрафторињо дар байни љавонон, баланд шудани рўњияи ватандўстї ва 

худшиносии миллии онњо, ширкати фаъолонаи онњо дар кори ободонї 

ва рушди иќтисодии Тољикистон ифода меёбанд. Њамин тавр, бо 

итминони комил метавон гуфт, ки дар Тољикистони соњибистиќлол ягон 

омили дохилии мафкуравии зуњури экстремизм ва терроризм вуљуд 

надорад.  

Аз тарафи дигар набояд фаромўш кард, ки омили берунї ё хориљии 

экстремизм ва терроризми динї, бо вуљуди торумор шудани Ал-ќоида, 



80 

ДИИШ ва ё манъ карда шудани фаъолияти ќисми дигаре аз 

ташкилотњои террористию экстремистї дар ќаламрави кишвар, њанўз 

њам аз байн нарафтааст. Њоло низ баъзе аз ин гуна ташкилотњои 

экстремистї тавассути васоити интернетї муборизаи идеологии худро 

идома дода, зери ниќоби ислом баромад мекунанд ва бањри амалї 

кардани ниятњои нопоки худ, мафкураи ќисме аз љавонони тољикро ба 

роњи тундгароиву хурофотпарастї, экстремизм ва терроризм талќин 

мекунанд. Омили асосии сирояти ѓояи тундгарої, экстремизм ва 

терроризми динї ба зењну шуури бархе аз љавонони тољик дар замони 

љорї – равияњои Вањњобия, Салафия, ва Њизб-ут-тањрир мебошанд. Ин 

ташкилотњо, ки фаъолияти онњо тибќи ќонун дар ќаламрави кишвари мо 

мамнўъ мебошад, то имрўз бо њар гуна роњу воситањои ѓайриќонунї 

пинњону ошкоро дар байни љавонон ба тарѓибу ташвиќ машѓуланд, ки 

ин амали онњо ба амнияти шањрвандон халали љиддї ворид менамояд.  

Аз ин рў, барои пешгирии сирояти экстремизм ва терроризми динї 

дар байни љавонон ва умуман дар љомеа, стратегияи давлатии муќовимат 

бо экстремизм ва терроризмро боз њам такмил дода, онро ба як 

барномаи дарозмуддат табдил додан зарур аст.  

Љавононро лозим меояд, ки њушёрии сиёсиро аз даст надињанд, 

зеро тундгарої ва хурофотпарастї сарчашмаи чањолату торикї буда, ба 

миллат ва мардуми тољик танњо бадбахтї меоранд ва барои рушду 

тараќќиёти љомеаву давлат монеаи љиддї эљод мекунанд. 

Њоло дар љањони пуртазод шумораи зиёди ташкилотњои 

террористї ба ќайд гирифта шуда, њамасола дар асоси њодисањои 

терористї ва бо айби террористон њазорон нафар гирифтори марг 

мегарданд. Илова бар ин, чуноне, ки аз расонањои хабарї огањї дорем, 

баъзе аз кишварњои мусулмонї, ки дар онњо љараёнњои хатарноки динї 

пазируфта шудаанд, бо роњу воситањои гуногун мехоњанд идеологияи 

экстремистии худро дар дигар кишварњо пањн созанд. Аз тањлилњо 

бармеояд, ки бо ин васила «хољагони хориљї» ба тафаккури љавонон 
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таъсир расонда, онњоро ба љињод ва амалњои террористї даъват 

менамоянд.  

Барои бартараф кардани хатари тундгарої ва экстремизму 

терроризми динї тањкими низоми таълиму тарбия ва мактабу маориф 

хеле муњим мебошад. Њap як фарди љомеа, хусусан љавонон бояд соњиби 

дониш ва касбу њунарњои замонавї гарданд. Омўзгорон, мутасаддиёни 

шуъбањои маорифро зарур аст, дар њамбастагї фаъолият намуда, ба 

зењну шуури љавонон таъсири мусбат расонанд.  

Айёми љавонї бењтарин ва пурсамартарин давраи камолоти 

зењниву љисмонии инсон мебошад. Идеологњои тундгарої ва 

экстремизми динї моњияти синнусолї ва дарки давраи гузариши ин 

даврони пурмањсулро хуб дарк намуда, кўшиш мекунанд, ки ѓояњои 

нопоку зишти худро, пеш аз њама, дар байни љавонону наврасон пањн 

карда, онњоро бо њар роњу восита ба худ моил намоянд. Њамзамон, 

тундгароён таълиму тадриси бархе аз илмњои даќиќ мисли химия ва 

физикаро инкор менамоянд, ки ин умуман хилофи таълимоти Ќуръону 

Њадис мебошад. Паёмбари ислом дар њадисњои худ касби њама гуна илму 

донишњои заруриро таъкид месозад. «Аз гањвора то гўр дониш биёмўз», 

маънии илмњои замонавиро омўхтанро низ дорад. Аз ин рў, зарур аст, 

низоми тањсил бо дар назар гирифтани манфиатњои давлати миллии 

дунявї ва арзишњои аслии динї–ахолќии исломї мисли дар рўњияи 

инсондўстї, саховатпешагї, тањаммулпарварї, ба арзишњои миллї 

эњтиром гузоштан ва фазилатњои дигари ахлоќї–маънавї тарбия 

кардани љавонон ба роњ монда шавад.  

На танњо мактабу маориф, балки оила, ВАО ва њамаи нињодњои 

љамъиятиву давлатї низ дар пешигирии хатари густариши экстремизм ва 

терроризми динї дар байни љавонон наќши муайян мебозанд. Дар ин 

росто алалхусус баргузор намудани вохўрию мулоќот бо иштироки 

донишљўён, хонандагон, ањли љомеа ва фањмондани хатари падидањои 

номатлуби љањони муосир ва муборизаи зидди онњо ба манфиати кор 
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аст. Барои тарбияи шањрвандон дар рўњияи худшиносї ва худогоњии 

миллї инчунин, аз матбуоти даврї, телевизион, радио ва интернет 

самаранок истифода бурдан зарур аст. Агар дар шабакањои телевизионї 

ва радиої барномањои махсуси тарбиявї– идеологї омода ва пахш 

шаванд, љањонбинии љавонон васеъ мегардад. 

Њамин тариќ, ба андешаи мо, дар рўњияи худшиносї, худогохї ва 

хувияти миллї тарбия намудану ба кору амалњои нек љалб кардани 

љавонон яке аз роњњои асосии эмин нигоњ доштани онњо аз макру фиреби 

њизбу њаракатњои радикалию экстремистї ва террористї мебошад. Дар 

ин самт ташкили озмунњои бонуфузи љумњуриявї ва байналмилалї ва 

тарѓиби варзиш дар байни љавонон хеле муњим аст.  

Роњи дигари пешгирии сирояти тундгарої ва экстремизму 

терроризми динї ба љавонони тољик – вусъати корњои тарбиявию 

таблиѓотї бо љавонон бо ширкати донишмандон ва исломшиносони 

маъруф мебошад. Уламо ва донишмандони маъруфи исломшиноси тољик 

бояд њамеша љавононро хотирнишон созанд, ки фирефтаи њаракатњои 

тундгарои динї нашаванд, зеро намояндагони ин њаракатњо дину мазњаб 

надоранд ва маќсади нињоии онњо ин аст, ки дар зери ниќоби дини 

мубини ислом ѓаразњои нопоки хешро амалї намуда, вазъи љомеаро 

ноором намоянд.  

Хамин тариќ, пешгирї ва мубориза бо экстремизми динї–сиёсї 

вазифаи танњо нињодњои дахлдор нест, балки тамоми ањли љомеа аст. 

Самаранокии мубориза бо экстремизми динї дар бисёр њолатњо аз риояи 

талаботи ќонунњо, ки тарѓибу ташвиќи барангехтани кинаву адовати 

миллї, низои иљтимої, нажодї ва диниро манъ намудааст, вобастагї 

дорад. Чи тавре, ки Президенти кишвар мўњтарам Эмомалї Рањмон дар 

Паёми худ ба Маљлиси Олии Чумњурии Тољикистон ќайд карда буданд: 

«Шаҳрвандони кишвар бояд ба қадри давлати соҳибистиқлол ва 

зиндагии орому осуда расанд ва ҳељ гоҳ зиракии сиёсиро аз даст надода, 
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фирефтаи таблиғоту ақидаҳои бебунёди ифротї нашаванд»1. Љавонони 

тољик бояд ин суханони сарвари давлатро сармашќи кор ва зиндагии 

хеш ќарор дода, ба нафъи халќу Ватан ва ояндаи нек пурмањсул мењнат 

намоянд, дар тањкими сулњу вањдат, истиќлолият ва давлатдории миллї 

фаъолона ширкат намоянд.  

 

                                                            
1 Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
23 январи соли 2015 [манбаи электронї]. URL: http://president.tj/node/8136 (санаи 
истифодабарї: 25.06.2019) 
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БОБИ II. ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ЗУЊУРИ ТУНДГАРОИИ 

ДИНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

МУЊИТИ ЉАВОНОН 

2.1. Ташаккули маданияти ҳуқуқӣ – сиёсии ҷавонони муосири 

Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ 

Маданияти њуќуќї – сиёсӣ як қисми маданияти љамъиятї мебошад. 

Баъзе муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки маданияти сиёсӣ дар худ 

ҷузъҳои маданияти маънавии љомеа ва шуури сиёсиро ниҳон дорад, аммо 

бе рафтори сиёсӣ. Ин ҷузъҳо дар навбати худ инъикоси маҷмӯи арзишҳо 

ва самтгирии сиёсии аҳолии кишвар мебошанд.  

Қисми дигари муҳаққиқон бар ин назаранд, ки дар маҷмӯи 

маданияти сиёсӣ на танҳо маҷмӯи арзишҳои маънавӣ ва тафаккури сиёсӣ 

дохил мешаванд, балки рафтори сиёсӣ низ дар он шомил мешавад. Ҳам 

таҳқиқгарони аввалӣ ва ҳам дуввумӣ дар ин маврид ҳамақида ҳастанд, ки 

маданияти сиёсӣ фақат бо шуури сиёсӣ маҳдуд намешавад. «Тибқи 

идеяҳои бунёдии назарияи умумии сиёсӣ, маданияти сиёсии ҳар гуна 

ҷомеа дар худ унсурҳои шуури сиёсиро дорад, ки самтгирии нисбатан 

устувор ва муқаррароти халқи онро инъикос менамоянд»1. 

Аз як тараф, маданияти сиёсӣ тасаввуроти умумиэътирофшуда дар 

бораи сиёсат ва анъанаҳои муайян мебошад, ки аз насл ба насл 

мегузаранд ва аз ҷониби дигар, тасвири тасаввуроти мазкур дар ҷараёни 

тағйироти ҳаёти сиёсии аҳолӣ мебошад. Яъне, маданияти сиёсӣ падидаи 

тағйирёбанда мебошад, ки ин ё он навъ сифатҳои ба меросгирифта хоси 

он мебошанд. Аз ин метавон чунин натиҷагирӣ кард, ки маданияти сиёсӣ 

сатҳ ва хусусияти хоси арзишҳои умумиэътирофшудаи сиёсӣ ва рафтори 

аҳолӣ мутобиқи таҷрибаи таърихии сиёсӣ мебошад.  

                                                            
1 Рахмонов Т. Эволюция политической культуры таджикского общества в условиях 
современной глобализации // Социальная специфика развития политической культуры в 
Центральной Азии. Материалы международной конференции (г.Душанбе, 16-17 января 
2009). – М., 2009. – С.92. 
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Истилоҳи “маданияти сиёсӣ” нахустин бор дар асри XVIII аз 

тарафи файласуфи олмонӣ И. Гардер мавриди истифода қарор гирифт. 

Аммо таснифбандии истилоҳи “маданияти сиёсӣ” фақат дар миёнаи асри 

ХХ сурат гирифт. “Дар шаклгирии назарияи маданияти сиёсӣ Г. Алмонд, 

С. Верба, А. Липсет, М. Дюверже ва олимони дигар саҳми шоиста 

гузоштанд»1. 

Зимни тавсифи мулоҳизоти нисбатан устувори фард ва шаклҳои 

хоси муносибати вай бо ҳукумат ва рафтори ҷамъиятӣ – сиёсии ӯ нишон 

медиҳад, ки ба кадом андоза вай меъёрҳои умумиэътирофшуда ва 

асосоҳои ҳаёти давлатиро дарк ва аз худ кардааст, ҳамчунин дар 

фаъолияти рӯзмарраи вай усули дар ҳаёт татбиқ кардани ҳуқуқу 

озодиҳояш ва ғайра ифода меёбад. Тафовуте, ки байни фардҳо шакл 

мегирад, қоидаҳои фаъолияти сиёсиро ифода менамоянд, ё ифода 

наменамоянд – манбаи асосии дохилии ташаккул ва таҳаввули 

маданияти иҷтимоӣ – сиёсӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, пайванди ҳамзамони 

арзишҳо ва ангезаҳои эҳсосотӣ ва фарқияти мақсадҳо ва рафтори фард 

боиси инҳо мегарданд:  

 духӯрагии маданияти сиёсӣ; 

 дар як замон мавҷуд будани унсурҳои “ратсионалӣ”, 

“ғайриратсионалӣ” ва “берун аз ратсионалӣ”;  

 дар як замон дастгирӣ кардани шаклҳои фаъол ва ғайрифаъоли 

иштироки сиёсии фард.  

Махсусан, тарзи рафтори ҷамъиятӣ ва сиёсии аҳолӣ, ки аз тарафи 

ниҳодҳои (институтҳои) ҳокимиятӣ дастгирӣ мешаванд, бо мушкилот рӯ 

ба рӯ мешаванд. Чунин маданияти сиёсӣ меъёрҳои умумиэътирофшуда 

ва дигар меъёрҳои қабулшуда дар забони сиёсиро устувор мегардонад, 

аҳамияти рамзҳои давлатиро баланд мебардорад. Ҳамин тавр, 

                                                            
1Политическая культура и становление гражданского общества в Казахстане. – Алма-Аты, 
2000. –С.74. 
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маданияти сиёсӣ талош мекунад аҳолиро муттаҳид созад, ҳамчунин ба 

ноустуворӣ дар муносибатҳои элита ва электорат роҳ надиҳад. Дар 

ҷойҳое, ки аҳолӣ аз ҳукумати марказӣ дур бошад, наметавонад арзишҳои 

сиёсии муҳим барои ин маҳалро идора намояд, дар чунин макон зиддият 

байни маданияти сиёсии дастгиришаванда аз тарафи ҳокимияти марказӣ 

ва  арзишҳои  қабулкардаи  сокинони  ин  маҳал  ба вуҷуд меояд.  

Масалан, барои кишварҳои Аврупоии дорои сохти сотсиалистӣ 

даст кашидан аз гузаштаи (сотсиалистии) худ осон буд, зеро ин арзиш ба 

онҳо таҳти фишор таҳмил шуда буд ва реша надавонд. Бо вуҷуди ин, 

сарфи назар аз набудани ихтилофоти ҷиддӣ байни маданияти сиёсии 

расмӣ ва қабулкардаи ҷомеа дар баъзе давлатҳо ҳама вақт дар сатҳи 

эътирофи арзишҳо ва анъанаҳои гурӯҳҳо ва фардҳои алоҳида зиддият 

пайдо мешавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки маданияти симоҳои сиёсӣ 

гуногун мебошад. Аммо маҳалҳое вуҷуд доранд, ки дар он ҷо дар 

маданияти сиёсӣ аслан ҳудуд вуҷуд надорад. Дар ин кишварҳо (ё дар 

баъзеи онҳо) ҳаёти инсонӣ ҳеҷ гуна арзиш надорад, ҳуқуқ ва озодиҳои 

инсон ба инобат гирифта намешаванд, идеологияи зӯрӣ ҷорӣ мешавад ва 

роҳбарияти кишвар аҳолиро ба воситаи тарс ва бадбинӣ нисбат ба 

якдигар идора мекунанд. Дар чунин мамлакатҳо маъмулан ҳаракатҳои 

шовинистӣ, нажодпарастӣ ва фашистӣ маъруфият доранд. Ба ҷои 

пешбурди фазои фарҳангӣ онҳо дар ҳаёти сиёсӣ халои (вакууми) 

фарњангиро ба вуҷуд меоваранд, то ин ки аҳолиро дар парокандагӣ 

нигоҳ доранд.  

Ҳамчунин маданияти сиёсии гурўњї вуҷуд дорад, ки ба 

раҳнамудҳои ғайриратсионалӣ асос ёфтааст. Ба ибораи дигар, маданияти 

сиёсӣ шаҳрвандони худро замонати муштараки қавмӣ, гурўњї ва миллиро 

меомӯзонад. Чунин ҷамъиятҳо сабаби паҳншавии миллатчигӣ, 

этнофобия ва хушунат (нисбат ба дигар қавму миллатҳо, халқҳо) дар 

давлат мегарданд.  
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Ин ки маданияти сиёсӣ метавонад фазои ҳастии худро кам ё зиёд 

намояд, ҳақиқат аст. Маҳз барои ҳамин, он наметавонад падидаи умумии 

сиёсӣ бошад, ки ба тамоми марҳалаҳо ва давраҳои раванди сиёсӣ таъсир 

расонида тавонад. Маданияти сиёсии шахс як қисми ҳаёти маънавии 

аҳолӣ мебошад, ки ба тарафҳои имконпазири ҳаёти сиёсӣ таъсир 

мерасонад. Бар асоси он метавон сатҳи омодагии сиёсии аҳолиро муайян 

кард.  

Таҳаввулоти тадриҷии таърихи ҷамъиятӣ – сиёсии башарият дар 

худ ҳам таҳаввулоти кишвар, барқарорсозӣ ё азбайнравии низом ва 

режимҳои сиёсӣ ва ҳам таҳаввулоти фард ва гурӯҳҳои гуногуннавъи 

аҳолиро таҷассум менамояд. Дар ҷараёни ин таҳаввулот симоҳои сиёсӣ 

маданияти муайяни сиёсиро меомӯзанд, ки бо хислати худ ба равандҳои 

сиёсӣ, низоми љамъиятї ва ҳаёт таъсир мерасонанд. Баъзе сиёсатшиносон 

чунин мешуморанд, ки таъсири маданияти сиёсӣ то ҳадде қавӣ ҳаст, ки 

он метавонад қисми асосии низоми сиёсии ҷомеа бошад.  

Бояд бори дигар таъкид кард, ки маданияти сиёсӣ омили ягона 

намебошад, ки низоми сиёсии ҳаёти ҷомеаро муайян менамояд. Дар 

байни ин омилҳо инҳо низ таъсиррасон мебошанд:  

- манфиатҳои ҷамъиятӣ – иқтисодӣ; 

- меъёрҳои ахлоқӣ; 

-ҷаҳонфаҳмӣ; 

-саводнокӣ; 

-тааллуқият ба қавми муайян, ҳамчунин дигар омилҳои ҳам фарди 

алоҳида ва ҳам гурӯҳҳои ҷамъиятӣ.  

Бо вуҷуди ин, симои сиёсӣ баъди аз худ кардани меъёрҳои асосии 

маданияти сиёсӣ метавонад умуман ҳаёти сиёсӣ дар кишварро ба таври 

оқилона арзёбӣ намояд. Дар акси ҳол, барои симои сиёсӣ ин хатар вуҷуд 

дорад, ки тасмими иштибоҳро гирад ва замоне мерасад, ки бояд барои 

ин қарор ҷавобгар бошад. Фақат маданияти сиёсӣ имконият медиҳад, ки 
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на танҳо ба равандҳои сиёсӣ, балки ба рафтори одамон низ дуруст 

сарфаҳм рафт.  

Детерминатсияи фаъолияти арзишӣ – маъноии фард имконият 

медиҳад, ки тавонмандии ӯ барои дарки хусусияти хоси манфиатҳои худ, 

дастрасӣ ба ҳадафҳои хеш мувофиқи қоидаҳои бозиҳои сиёсӣ муайян 

карда шавад ва фаъолмандии худро эҷодкорона такмил диҳад, вақте ки 

инро вазъияти беруна талаб менамояд. Сатҳи маданияти ҷамъиятӣ – 

сиёсӣ метавонад дар шакли маънавӣ ва фаъолияти ҷиддии шахс ва дар 

шакли ниҳодӣ (институтсионалӣ) ифода ёбад, яъне дар сохтори ниҳодҳои 

сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ таҷассум ёбад. Азбаски тамоми арзишҳо 

наметавонанд дар як замон амалӣ шаванд, пас, байни шаклҳое, ки дар 

боло номбар шуданд, зиддият ба вуҷуд омадан мегирад.  

Маданияти сиёсӣ низ метавонад дар шакли сегона зоҳир шавад ва 

ба ниҳодҳо ва равандҳои сиёсӣ таъсири сегона расонад. На 

дигаргуншавии вазъияти беруна, на тағйири режими сиёсӣ тавони тағйир 

додани чунин таъсири маданияти сиёсиро надоранд. Масалан, 

маданияти сиёсӣ дар кишварҳои аграрӣ ҳангоми ислоҳот сохтори куҳнаи 

ҳокимиятро ҳифз менамояд ва ба замонасозӣ ва демократиякунонии 

низоми сиёсӣ муқобилият мекунад. Аз нуқтаи назари таърих ин собит 

месозад, ки сарфи назар аз инқилобҳои сершумор, ки боиси тағйири 

режимҳои сиёсӣ мегарданд, дер ё зуд ин кишварҳо ба тартиботи пешинаи 

идоракунӣ бозмегарданд, чунки аҳолӣ бо шароит ва арзишҳои нав 

мутобиқ шуда наметавонад. Аммо дар сурате, ки бозгашт ба тартиботи 

пештара мушкил гардад, ин ба террор оварда мерасонад. Маданияти 

сиёсӣ ҳамчунин қобилияти онро дорад, ки на танҳо шаклҳои нави 

ғайрианъанавии ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсиро ташаккул диҳад, балки 

шаклҳои куҳна ва нави сохтори сиёсиро пайванд диҳад.  

Дар ҳаёти сиёсӣ барои маданияти сиёсӣ баъзе вазифаҳо хосанд:  
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Ҳаммонанд кардан (идентификатсия) – талаботи инсониро ба 

дарки тааллуқияти худ ба гурӯҳи муайян, ҳамчунин ҳимояи манфиатҳои 

худ дар гурӯҳи мазкур ошкор месозад; 

Самтгирӣ – талоши фард барои дарки падидаҳои сиёсӣ, дарки 

тавонмандии худ барои амалисозии ҳуқуқ ва озодиҳо дар низоми 

муайяни сиёсӣ; 

Мутобиқшавӣ – талаботи инсон барои мутобиқшавӣ бо шароит ва 

фазои тағйирёфтаистодаи сиёсӣ; 

Иҷтимоъсозӣ – малака ва хусусиятҳои муайяни фардро ифода 

менамояд, ки ба вай имконият медиҳад дар низоми муайяни сиёсӣ 

вазифаҳои сиёсӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандиашро дар ҳаёт татбиқ 

намояд; 

Ҳамгироӣ (ё ғайриҳамгироӣ) – ба гурӯҳҳои гуногун имконият 

медиҳад, ки дар дохили низоми мушаххаси сиёсӣ ҳастӣ намоянд; 

Иртиботӣ – ҳамоҳангии амали ниҳодҳои ҳокимият ва субъектҳоро 

ба асоси воситаҳои умумиэътирофшуда ва дигар василаҳои иттилоот ва 

забон таъмин менамояд.  

Вобаста аз шароити таърихӣ, вазифаҳои муайяни маданияти сиёсӣ 

метавонанд амали худро қатъ намоянд. Ин вақте метавонад ба вуҷуд ояд, 

ки агар дар давлат бесуботӣ ҷой дошта бошад. Аксар вақт тавонмандии 

иртиботии арзишҳои сиёсӣ коҳиш меёбад, ки дар навбати худ ба 

ташдиди муноқиша байни гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ оварда мерасонад. 

Махсусан он тарафе, ки мавқеаш аз мавқеи давлатӣ фарқ мекунад, 

бошиддаттар идеяи худро ҳимоя мекунад. Баъзан ҳангоми раванди 

гузариш, дар маданияти сиёсӣ имконияти ғайриҳамгароӣ кардани 

низоми идоракунии шаклёфта ба он арзишҳое, ки аз тарафи аҳолӣ 

эътироф нашудаанд, афзоиш меёбад.  

Роҳбарони давлат бояд сатҳ ва хусусияти омодагии маданияти 

сиёсии шаҳрвандони худро дарк намоянд, то ин ки бифаҳманд, ки кадом 
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сиёсатро дар кишвар роҳандозӣ намоянд. Гарчи ин маънои онро 

надорад, ки ҳокимияти сиёсӣ бояд ҳар як шаҳрвандро дар алоҳидагӣ 

таъқиб намояд, то бемаърифатони сиёсиро муайян намояд, аммо он бояд 

шароити заруриро фароҳам оварад, то ин ки ҳар як шаҳрванд тавонад 

мафҳумҳои ибтидоии сиёсатро донад ва ба онҳо сарфаҳм равад. Маълум 

аст, ки матлаби зикршуда метавонад фақат дар кишварҳои демократӣ 

амалӣ шавад. Ҳамчунин, дар назар аст, ки роҳбарони кишварҳои 

демократӣ бояд дорои асолати сиёсӣ бошанд ва маданияти 

ҳукуматдориро риоя намоянд.  

Барои арзёбии роҳ ва ҳаракат ба пеш сатҳи баланди маданияти 

сиёсӣ ва равиши амиқи илмӣ зарур аст. Ин махсусан барои роҳбарони 

кишварҳо, пешвоёни ҳизбҳои сиёсӣ, ташкилотҳо ва ҳаракатҳо муҳим аст. 

Маданияти сиёсӣ вазъи монанд ба фоҳишагарии сиёсӣ ё беэътиноӣ ба 

манфиатҳои миллӣ ва давлатиро ба нафъи мақсадҳои шахсӣ ва ғаразноки 

пешвоёни сиёсӣ таҳаммул надорад. Ба инобат нагирифтани ин хусусият 

аз тарафи пешвоёни сиёсӣ метавонад оқибати ногувор дошта бошад.  

Маданияти сиёсӣ даҳҳо ва ҳатто садсолаҳо рушд меёбад. 

Маданияти сиёсӣ натиҷаи равандҳои беғаразонаи сиёсӣ ва натиҷаи 

муайяни онҳо мебошад. Дар маданияти сиёсӣ нақши муҳимро бояд 

фаъолияти ҳадафманди ҷомеа, ниҳодҳои он, мубориза бо инкори 

қонунҳои объективӣ ва хаёлпарастӣ (утопизм) бозӣ мекунад. Роҳбарон 

бояд дониши сиёсӣ дошта бошанд ва ваъдаҳои онҳо бояд комилан иҷро 

карда шаванд.  

Вазифаи асосии маданияти сиёсӣ иҷтимоъсозии фард мебошад. Аз 

он шиносоии фард бо сиёсат, дарки идеяҳои сиёсӣ, арзишҳо ва қоидаи 

рафтори сиёсӣ вобаста аст. Иҷтимоъсозии фард дар соҳаи сиёсӣ раванди 

хеле тӯлонӣ ва диққатталаб мебошад. Ин ҳам бо азхудкунии нуқтаҳои 

назари ибтидоии маданияти сиёсии решадавонда дар анъанаҳои давлат 

аз тарафи насли наврас ва аз тарафи онҳо азхудкунии таҷриба ва дониш 
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дар натиҷаи ширкат дар шаклҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ вобаста аст. 

«Иҷтимоъсозии сиёсии шахсият аз хонавода оғоз мешавад, ки асоси 

дониш ва тасаввуроти кӯдакро дар бораи сиёсат, ҳокимият, давлат ва 

ғайра заминагузорӣ менамояд»1.  

Зиёда аз ин, хусусият ва эътимоднокии дарки падидаҳо ва вазъи 

гуногуни сиёсӣ аз тарафи фард аз рӯи сатҳи маданияти сиёсии волидон, 

самтгирии сиёсӣ ва ҷаҳонбинии дохили оила қазоват карда мешавад. 

Сипас, иҷтимоъсозии фард дар мактаб, коллеҷ, доншикада, донишгоҳ ва 

вобаста аз он, ки ӯ ба кадом муассисаи таълимӣ дохил мешавад, давом 

хоҳад ёфт. Дар ин марҳала фард ба туфайли омӯзиши фанҳои дахлдор 

зуд дониши сиёсиро аз худ мекунад. Баъд аз ин фард батадриҷ дониши 

худро бо он чи, ки дар воқеияти зиндагӣ рӯй медиҳад, муқоиса кардан 

мегирад, яъне назарияро дар амалия месанҷад, ҳамчунин эътимоднокии 

суханони гуфташударо ба таври интиқодӣ арзёбӣ кардан мегирад. Ба 

туфайли ин дар ӯ қобилият ба таҳлили мустақилона ва низомбандии 

падидаҳои сиёсӣ зоњир мешавад. Дар фард зимни омӯхтани таҳлил ва 

низомбандии ҳодисаҳои сиёсӣ талабот ба дохил шудан дар ин ё он ҳизб, 

ташкилоти сиёсӣ ва иштирок дар ин ё он равандҳои сиёсӣ зоҳир 

мешавад.  

Ба сабаби доиман тағйир ёфтани шароити зиндагӣ ва тағйирёбии 

арзишҳои самтгирии фард, иҷтимоъсозии сиёсӣ ягона раванди 

азхудкунии дониш ва маърифати сиёсӣ аз тарафи шахс намебошад. Дар 

баробари раванди мазкур, ҳамчунин дигар равандҳо, масалан, 

канорагирии фард аз ҳама чиз, ки ҷавобгӯи интизориҳои вай дар 

вазъияти муайяни сиёсӣ намебошад, амалӣ мешаванд.  

Чунки шахсият ё фард малакаи арзёбии сиёсии худро новобаста аз 

замон дарёфт мекунад ё аз даст медиҳад, чунки раванди зиддиятноки 

                                                            
1 Комилов Х.С. Система военно-патриотического воспитания обеспечивающая стабильность 
и безопасность в независимом Таджикистане // Вестник Таджикского национального 
университета. – 2015. – № 3/9 (184). – С.292. 
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иҷтимоъсозии сиёсии фард доиман мегузарад ва ба сифатҳои аслии фард 

чун субъекти сиёсӣ таъсир мерасонад.  

Дар ҷаҳони муосир намудҳои зерини иҷтимоъсозии сиёсӣ муайян 

карда шудаанд:  

- шакли ҳамоҳангшудаи иҷтимоъсозии сиёсӣ – муносибати шахс ба 

ниҳодҳои ҳокимият, муносибати вай (боэҳтиромона ё беэҳтиромона) бо 

меъёрҳои фаъол дар ҷомеа ё давлат, талоши ӯ барои амалисозии қарзи 

шаҳрвандиаш; 

– шакли гегемонистии иҷтимоъсозии сиёсӣ – муносибати танқидии 

фард бо режими сиёсӣ, низомҳо, ҳокимият, ки он чи ки вай пешниҳод 

мекунад, тафовут дорад; 

 – шакли гуногунандешии (плюралистии) иҷтимоъсозии сиёсӣ – 

демократӣ будани фард, ки идеяҳоро чун баробарҳуқуқии умумӣ, 

эҳтиром ба ақидаи одамони дигар ва омодагии вай ба бознигарӣ дар 

ақидаҳои сиёсии худ дар сурате, ки иштибоҳи онҳо исбот шавад; 

– шакли ихтилофноки иҷтимоъсозии сиёсӣ – барангехтани ихтилоф 

дар ҷомеа, ба вуҷуд овардани гурӯҳҳои муқобилият барои амалӣ 

намудани ҳадафҳо ва манфиатҳои худ; 

– шакли замонасозии (конюнктурии) иҷтимоъсозии сиёсӣ – 

ақидаҳои сиёсӣ ва рафтори ин намуди иҷтимоъсозии сиёсӣ комилан аз 

вазъияте вобаста аст, ки фард барои дастёбӣ ба ҳадафҳои шахсии худ бо 

он мутобиқ мешавад.  

Тақсимбандии дигари иҷтимоъсозии сиёсӣ низ вуҷуд дорад, ки 

таъсири иҷтимоъсозии ҷамъиятӣ – сиёсиро на танҳо ба маълумот ва 

рушди хусусиятҳои фардии номбаршуда ё ба идоракунӣ, балки таъсир ба 

бавуҷудоӣ ва таҳаввулоти имкониятҳои он ҷиҳати амалисозии 

фаъолияти сиёсии идоракунӣ, ё таблиғотӣ ё абстрактӣ ва ғайра таҳлил 

менамояд. Ҳадафи асосии иҷтимоъсозии сиёсӣ – рушди ақидаҳои 
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боарзиши субъекти сиёсии мустақил ва масъул ба асоси интихоби 

бемониаи раҳнамуди сиёсӣ мебошад. 

Фард дар рафтори сиёсии худ ҳадди ақал се имкониятро амалӣ 

месозад:  

– вай ақидаҳои худро баён мекунад ва ҳимоя менамояд; 

– дар сурате, ки ягон низоми сиёсӣ барояш писанд набошад, вай 

метавонад ба муқобили он эътироз намояд; 

– вай метавонад ҳизби мавҷудаи худро ҳимоя намояд1.  

Метавон якчанд шакли иштироки сиёсиро аз њам ҷудо намуд:  

а) шакли содаи рафтори сиёсӣ – яъне аксуламал ва баҳодиҳии шахс 

ба ҳодисаҳое, ки дар ҳаёти сиёсии вай рӯй медиҳанд; 

б) фаъолмандии бошууронаи сиёсӣ – яъне иштирок дар интихоботи 

сиёсӣ; 

в) намоиш додани ақидаҳо ва мавқеи сиёсии худ – яъне иштирок 

дар раъйпурсиҳо ва қабули қарорҳои сиёсӣ; 

г) ҳимояи мустақими манфиатҳои худ – яъне иштирок дар 

гирдиҳамоиҳо, эътирозҳо, коршиканӣ ва ғайра; 

д) фаъолияти сиёсии дастаљамъї – яъне узвият дар ҳизбҳои сиёсӣ; 

ж) фаъолияти сиёсии касбї – фаъолият дар мақомоти давлатӣ, дар 

сохторҳои роҳбарии ҳизбӣ. Дар ин сурат метавон на дар бораи рафтори 

сиёсӣ, балки дар бораи тарзи ҳаёти муайян сухан гуфт, ки дар он сиёсат 

ҷойгоҳи асосиро ишғол мекунад2.  

Ҳамин тавр, иҷтимоикунонии сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ ба ин ё он 

дараҷа ба фаъолмандии шаҳрвандон ва фаъолияти ташкилотҳои онҳо, ба 

дарки шаҳрвандон аз падидаҳои сиёсии ҳам дохилӣ ва ҳам берунӣ, ба 

баҳодиҳии аҳолӣ ба низом ва режими сиёсӣ, роҳбарони давлат ва 

                                                            
1 Политическая культура: учебное пособие для академического бакалавриата / Г.Л. 
Тульчинский и др. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С.126. 
2 Њамон љо. –С.156. 
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пешвоёни ҳизбҳои сиёсӣ, ба муайян намудани ҷойгоҳи фард дар ҳаёти 

иҷимоӣ – сиёсии давлат ба ин ё он дараҷа таъсир мерасонанд.  

Ба ин сабаб, огоҳии фард аз маданияти сиёсӣ ва воситаҳои 

иҷтимоикунонии сиёсӣ имконият медиҳад, ки сиёсатро амиқтар таҳлил 

намояд.  

Хеле зарур аст, ки маданияти сиёсии аҳолӣ дар ҷараёни ташаккули 

шуури сиёсӣ, ҳамчунин қабул ва амалисозии ҷанбаҳои муайяни 

фаъолияти сиёсӣ мадди назар гирифта шавад. Вобаста аз сатҳи камолоти 

маданияти сиёсии аҳолӣ, метавон ба саволҳои зерин ҷавоб дод:  

– оё аҳолии кишвар сиёсати тарҳрезишудаи давлатро мепазирад? 

– оё ин сиёсатро худихтиёрӣ мутобиқи ақидаҳои сиёсии худ 

мепазирад ё таҳти фишор қабул мекунад? 

– оё аҳолӣ ба ин сиёсат умед мебандад, ё ба он бепарвоёна 

муносибат мекунад, ё муқобилият мекунад (фаъолона ё ғайрифаъолона)?  

Ҷавоб ба ин саволҳо то андозае метавонад пешбинӣ намояд, ки 

шаҳрвандон ба ин ё он қарори сиёсӣ чӣ гуна муносибат мекунанд, пас, 

метавон тадбирҳои дахлдори ҷиддиро андешид, то ин ки қарорҳои 

қабулшудаи сиёсӣ амалӣ шаванд.  

Дар ҳар сурат, маънои маданияти сиёсӣ ва шакли иҷтимоъсозии 

сиёсӣ аз он иборат аст, ки воситаҳои нигоҳдории суботи низоми сиёсӣ 

ошкор карда шаванд ва илова бар ин, ҷузъҳои осебпазир, мутобиқат ё 

зиддият байни шаҳрвандон дар робита ба маданияти сиёсӣ муайян карда 

шаванд. Беҳуда нест, ки ҷомеашиносон – сиёсатшиносон арзиши дониш 

дар бораи маданияти сиёсиро таъкид менамоянд. Дар ин иртибот, 

пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 

анъанавии солонаашон ба Маҷлиси Олӣ ба таърихи 22 декабри соли 2016 

дар бобати соли 2017 – ро дар Тоҷикистон эълон намудани Соли ҷавонон 

дорои аҳамияти калон аст. Ин даъвати Сардори давлат ба таври равшан 
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аз он гувоҳї медиҳад, ки амалисозии сиёсати давлатии ҷавонон дар 

маркази диққати Ҳукумати кишвар қарор дорад. Тавре ки маълум аст, 

ҷавонон аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Илова бар 

ин, ҷавонон идомадиҳандаи кори насли калонсол, неруи созанда, 

муҳаррики воқеии ҷомеа, давлат ва миллат мебошанд. Бояд таъкид кард, 

ки дар кишвар бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 480 аз 4 

октябри соли 2011 Стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020 тасдиқ гардид. Дар ин санад таъкид шудааст, ки 

ҳадафи асосии сиёсати давлатии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фроҳамоварӣ ва таҳкими шароити ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва созмондиҳӣ барои 

шаклгирии шаҳрвандии ҷавонон ва мутобиқшавии иҷтимоии онҳо 

мебошад.  

Амалисозии ҳадафҳои гузошташуда дастёбӣ ба авлавиятҳои 

гуногуни сиёсати ҷавононро дар назар дорад. Лаҳзаи хеле муҳим дар ин 

иртибот ташаккули рӯҳияи ватанпарастӣ дар ҷавонон, ҳамчунин рушди 

ахлоқӣ ва маънавии онҳо мебошад. Ҳамчунин, ҳангоми амалисозии 

сиёсати ҷавонон бояд масоили кафолати ҳуқуқи иҷтимоии ҷавонон дар 

соҳаи кор, маълумот ва ҳифзи саломатӣ мадди назар гирифта шавад. 

Вазифаи дигари созмонҳои ҷавонон ва ниҳодҳои давлатӣ фароҳам 

овардани шароити зарурӣ барои амалисозии талаботи иҷтимоӣ – 

иқтисодии ҷавонон мебошад.  

Бояд таъкид намуд, ки солҳои охир ба масоили рушди зеҳнӣ ва 

ҷисмонии ҷавонон дар сатҳи давлатӣ аҳамияти зиёд дода мешавад. Ба ин 

мақсад фақат дар ҳудуди шаҳри Душанбе бештар аз 70 муассисањои 

кӯдакона ва варзишӣ вориди баҳрабардорӣ хоҳад шуд. Умуман, 

шумораи онҳо ба зудӣ то 250 мерасад.  

Соли 2017 дар кишвар эълон шудани Соли ҷавонон барои 

амалисозии ибтикороти ҷавонон дурнамои навро боз кард. Дар ҳама ҷо 
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дар кишвар тарҳҳои гуногуни ҷавонон ва ташаббусҳои ҷамъиятии 

лидерони ҷавон дастгирӣ карда мешаванд.  

Дар доираи Соли ҷавонон дар сатҳи байналмилалӣ низ ҷалби 

фаъолонаи ҷавонон ба равандҳои фарҳангӣ, иқтисодӣ, илмӣ ва таълимӣ 

идома дорад. Бинобар ин, қабули Стратегияи давлатӣ, ҳамчунин эълони 

Соли ҷавонон аз он шаҳодат медиҳад, ки сиёсати ҷавонон қабл аз ҳама, 

ба эҷоди шароити ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва созмондиҳӣ ва кафолат барои 

худсозии ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудааст. Бадин 

тартиб, имрӯз давлат ба проблемаҳои ҷавонон диққати зиёд медиҳад ва 

талош мекунад, ки вазъро дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг – 

яъне дар он риштаҳое, ки проблемаҳои ташаккули маънавӣ, ахлоқӣ ва 

ҷисмонии насли ҷавон ҳаллу фасл карда мешаванд, беҳбуд бахшад.  

 Худи салоҳ будани сиёсати давлатии ҷавонон бо мушкилоти ҳаёт, 

ки насли ҷавон зимни дохил шудан ба он ва ба даст овардани ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои муайян дар баробари ҷомеа, бо он дучор мешаванд, 

далелнок карда мешавад.  

Возеҳ аст, ки пешрафти минбаъда дар бунёди давлати демократии 

ҳуқуқӣ то андозае аз сиёсати муассири давлатии ҷавонон бо роҳи 

ҳиссагузории онҳо дар ҳаёти фарҳангӣ, иқтисодӣ, ҷамъиятӣ – сиёсии 

давлат вобаста хоҳад буд. Дар ин иртибот, тарбияи ҷавонони боибтикор 

ва боистеъдод, ки қобилияти пурра ва самаранок амалӣ намудани дониш 

ва малакаи равонашудаи худ ба шукуфоии кишварашонро доранд, 

фавқулода муҳим мебошад.  

Имрӯз тамоми саъю талоши давлат ба такмил ва таъмини 

молиявии зерсохторҳои фарҳангӣ – бунёди театрҳо, марказҳои фарҳангӣ, 

китобхонаҳо, таъсисоти варзишӣ ва ғайра равона карда шудааст. Ҳамаи 

ин далели дарки чунин воқеият ҳаст, ки фақат бо ҳамин роҳ метавон ба 

рушди фароғат ва шуғли насли ҷавон мусоидат кард. “Далели нисбатан 

муҳим дар ин росто метавонад нашри китобҳои дарсӣ, адабиёти бадеӣ ва 



97 

методӣ, компютеркунонии муассисҳои таълимӣ, таҳияи барномаҳои 

давлатӣ ва минтақавӣ оид ба рушди табияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

ташаккули арзишҳои ахлоқӣ ва маънавӣ ва тарзи ҳаёти солим дар байни 

намояндагони насли ҷавони кишвар бошад”1. 

Солҳои охир, дар натиҷаи сиёсати номулоҳизакоронаи ҳукумат 

нисбати ҷавонон, насли ҷавон аз арзишҳои фарҳангӣ ва таърихӣ, ки 

насли калонсол бо он зиндагӣ мекард, дур монданд.  

Бо сабаби набудани ҳадафҳои возеҳ ва ҳамаҷониба 

дастгиришавандаи рушди иҷтимоӣ, ҷавонон ҳисси ватандӯстиро гум 

карда истодаанд. Аксари ҷавонон ба созмонҳои ғайрисиёсӣ робита 

доштанро афзалтар медонанд. Шакли асосии чунин ташкилотро 

созмонњои ғайриформалӣ (тусовка), ки дар заминаи манфиатҳои умумӣ: 

варзиш, мусиқӣ ва ғайра созмон ёфтаанд, ташкил медиҳанд.  

Дар ин љода гурӯҳи ҷавонон муносибатро на ба шакли 

баамалбарории эҷодӣ, балки ба амалкунии ғайрифаъол дар соҳаи 

маориф, фарҳанг ва меҳнат ташаккул медињанд. Арзиш ва тамоюлҳои 

идеологии ҷавонон асосан аз бӯҳрони системавӣ, ки дар айни замон 

вуҷуд доранд, ба даст омадаанд.  

Аён аст, ки нобудшавии нерӯи инсонӣ дар чунин самтҳои ҳаётан 

муҳими ҷомеа, ба монанди истеҳсолоти саноатӣ ва илм ба назар мерасад. 

Ба ақидаи баъзе муаллифон, имрӯз роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷавонон аз 

такмили системаи сиёсати давлатии ҷавонон ва инчунин ҳалли 

масъалаҳои бунёдии рушди ҷомеа вобаста аст. 

Нишонаҳои таназзули қисми бештари насли љавон, ки айни њол нав 

ба ҳаёт ќадам мондаанд - нишонаҳои ташвишоваре мебошанд, ки 

мавҷудияти амиқ ва заволи система дар натиҷаи бӯҳрони арзишҳои 

умумиҷаҳонии иҷтимоӣ, ғояҳои умумиинсонӣ ва рушди ҳамаҷонибаи 

манфиатҳои истеъмолкунандагонро нишон медиҳанд. 

                                                            
1 Народная газета – 2017. – №45 (20119). – 25 октября.   
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Дар байни ҷавонон ҷудокунии дурушти сиёсӣ вуҷуд надорад ва 

ҳолати ғайрисиёсӣ хати муҳимест, ки насли ҷавонро тавсиф мекунад. 

Бисёре аз ҷавонон аз ҳама сохторҳои давлатӣ хаста шуда, ба ҳама гуна 

шаклҳои фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ бепарво назар мекунанд. Ҷавонон 

на танҳо аз рӯи синну сол, балки аз рўи гурӯҳҳои иҷтимоӣ тақсим 

шудаанд ва аз нигоҳи манфиатҳо сахт аз ҳам тафовут доранд.  

Аз нуқтаи назари фаъолияти барномавӣ, ба иттиҳодияҳои ҷавонон 

хоҳиши муттаҳид шудан аксаран дар байни ҷавонони хонанда 

(донишљуён) ва зиёиёни ҷавон хос мебошанд. Ҷавононе, ки дар 

истеҳсолот кор мекунанд, ба таъсиси ассотсиатсияҳои худ камтар 

таваҷҷӯҳ доранд.  

Чӣ ќадар ҷараёнҳои иҷтимоӣ зиёдтар ташкил шаванд, њамон ќадар 

майли ташкили гурӯҳҳои ғайрирасмии ҷавонон қавитар мешавад. Дар 

шароити бесуботии сиёсӣ, чунин иттиҳодияҳо хатари ҷиддӣ доранд, зеро 

маводи нарм ё мулоим ҳар лаҳза метавонад, воситаи фаъолияти 

ташкилотҳои сиёсии самти радикалӣ ва экстремистӣ гардад. 

Тамоюлҳои мазкур тавсифи пурраи муҳити муосири ҷавонон 

намебошад. Самтгирии арзишии гурӯҳҳои ғайрирасмиро наметавон 

маъмул ва ё пешбар номид. Аммо, онҳо инъикоси мушкилоти ҷомеа 

мебошанд ва дар бораи тамоюлҳои арзишманди насли ҷавони асри XXI 

маълумот медиҳанд.  

Дар давраи норасоии арзишҳои ахлоқӣ ва ҳама гуна идеалҳо, 

сохторҳои зиёде мавҷуданд, ки мекӯшанд ҷавононро зери шиорҳои худ 

ҷалб кунанд. Хусусан дар давраи пешазинтихоботӣ, ҳизбҳо ва 

иттиҳодияҳои сиёсӣ бо як қатор саволҳо рӯ ба рӯ мешаванд, ки дар байни 

онҳо муҳим ин аст - кадом ғоя метавонад ҷавононро ҷалб кунад? Имрӯз, 

агар ҷавоне ба сиёсат ворид шавад, пас эҳтимол дорад, ки вай ин корро 

барои гирифтани мансаб анҷом диҳад.  
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Ҳамин тавр, дар тафаккури мардум ин нуқтаи назар собит шудааст, 

ки сиёсат майдони "пулҳои калон" аст, ки дар он ҷо узви ҳаракати сиёсӣ 

шудан, ҷавонон аксар вақт мехоҳанд баъзе даромадњо гиранд. Ҳатто дар 

замони шуравӣ мардуме буданд, ки ба ҳизб на бо сабабҳои идеологӣ, 

балки барои ташаккули мансаб қадам мемонданд. Роҳбарони имрӯза 

асосан комсомол ва ташкилотҳои ҳизбиро дар маҳал роҳбарӣ мекарданд, 

яъне онҳо таҷрибаи муайяни кадрҳои пешбарро гузаштанд. 

Ҷавонон бештар ба созмонҳои сиёсию ҷамъиятӣ дохил мешаванд, 

ки манфиатҳои қонунии онҳоро ҳимоя карда, дар ҳалли баъзе 

масъалаҳои иҷтимоӣ кӯмак мерасонанд ва вақти истироҳатии онҳоро 

муҳайё месозад. Намунаи равшани ин ташкилотҳо иттифоқҳои касабаи 

донишҷӯён мебошанд, ки кайҳо ваколатҳои мақоми ҳимояи иҷтимоиро 

иҷро мекунанд. Масалан, иттифоқи донишҷӯён мусобиқаҳои варзишӣ, 

бозиҳо, шомгоҳҳои факултет ва ғайраро ташкил мекунад.  

Дар вилоят бисёр ташкилотҳои ҷамъиятии ҷавонон вуҷуд доранд, 

ки дар заминаи маҳфилҳои шавқовар, бахусус варзишҳо ба вуҷуд 

омадаанд. Аммо, таърихи дурудароз чунин ташаккул ёфтааст, ки 

қудратмандии давлат, дахолати он ба ҳаёти шахсӣ ва назорати ҳаёти 

ҷамъиятӣ ба он оварда расонидааст, ки ҳатто имрӯз қисмати зиёди аҳолӣ 

дар асл худро ҳамчун "шахсони бетараф" эҳсос карда, боварӣ доранд, ки 

"чизе аз онњо вобаста нест". Ин, дар навбати худ, ба нокифоятии 

маданияти сиёсиву ҳуқуқии инсон оварда мерасонад. 

Сиёсатмадорон ниҳоят дарк карданд, ки шиорҳо дигар эътибор 

надоранд ва арзу шикоятҳо аз экранҳои телевизионӣ ҷавононро тобеъ 

намекунанд. 

Дар натиҷа иқрор карда шуд, ки насли нав назар ба насли пешин 

мустақилтар аст ва муҳимтар аз ҳама, имкони интихоб дорад. Ба осонї 

овози одамон ва эътирофи онњо ба даст овардан мушкил аст. Таҷрибаи 

даҳсолаи охир ба таври боварибахш собит месозад, ки он давлатҳое, ки 
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ба фаъолияти ҷавонон диққати махсус медиҳанд, ба муваффақиятҳои 

иқтисодӣ ва сиёсӣ ноил мешаванд. 

Тавре маълум шуд, худи ҷавонон низ метавонанд кор кунанд. Ин 

ҳақиқат хеле дер маълум шуд: танҳо дар нимаи дуюми солҳои 90-ум 

ҳизбҳо ва ассотсиатсияҳои сиёсӣ бо шуъбачаҳои ҷавонон, шӯъбаҳо ва 

дар ниҳоят созмонҳои мустақил бо сохтор ва шӯъбаҳои васеъ дар 

минтақаҳо пур карда шуданд. 

Арзишҳои фарҳангӣ ва сиёсии ҷавонони муосирро метавон ҳамчун 

маҳсули мутобиқати фарҳангӣ ва оқилона ба сохтори сиёсии 

институтсионалии пасошӯравӣ донист. 

Дар марҳилаҳои аввали рушди пасоавторитарӣ ба давлати 

пасошӯравӣ ҳисси эътимод "насия" дода шуда буд. Ҳавасмандкунии 

“дастаҷамъона” дар арзишҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ баландтар меистоданд. 

Аммо, эътимоди додашуда худро сафед накард: системаи нави сиёсӣ ва 

институтсионалӣ самарабахш нашуд. “Лимити” ҳавасмандкунии 

коллективӣ тамом шуд ва ҳавасмандкунии “интихобӣ” татбиқ карда 

нашуд. 

Назар ба насли калонсол, маданияти сиёсии ҷавонон садоқат ва 

эътимодро, ки аз гузашта ба мерос гирифта буд надорад. Аз ин рӯ, 

садоқати паст нисбат ба системаи мавҷудаи сиёсӣ ва институтсионалӣ 

вуҷуд дорад. Ин  яке аз зуҳуроти оқилонаи фарҳангӣ мебошад. 

Дар маҷмӯъ, ҷавонон аз нигоҳи сиёсӣ бештар пассив ҳастанд.  

Ду категорияи шартии ҷавононро фарқ кардан мумкин аст: дар яке 

аз онҳо шахсоне дохил мешаванд, ки аз ҷиҳати сиёсӣ ғайрифаъол дониста 

мешаванд. Агар ин гурӯҳ ба ҳаёти сиёсӣ шомил бошад, он ба шаклҳои 

анъанавии иштироки сиёсӣ (овоздиҳӣ) бартарӣ медиҳад. 

Категорияи дигар шахсонеро дар бар мегирад, ки ба иштироки 

фаъолонаи сиёсӣ майл доранд. Аксар вақт, ин категория бештар ба 

амалҳои ғайрианъанавӣ майл дошта, боварӣ доранд, ки онҳо метавонанд 
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самаранок бошанд. Шаклҳои эътирози шаҳрвандон ҳатман 

шаҳрвандони зиддилибералиро ба худ ҷалб намекунанд: дар эътирзҳо 

онҳое, ки арзишҳои демократиро дастгирӣ мекунанд, ширкат мекунанд. 

Чунин ба назар мерасад, ки сиёсат ва рафтори ғайримуқаррарӣ 

натиҷаи пасти хислатҳои садоқати маданияти сиёсии ҷавонон аст. 

Норасоии система хоҳиши ҷавононро барои дастгирии он бо роҳи 

"анъанавӣ" коҳиш медиҳад, яъне  овоз додан дар интихобот. Сатҳи пасти 

боварӣ ба муассисаҳои мавҷудаи сиёсӣ шаклҳои ғайримуқаррарии 

фаъолиятро ҳавасманд менамояд. Дар давлати демократӣ фаъолияти 

интихоботӣ набояд мустақиман бо ҳавасмандкунии "интихобӣ" подош 

дода шавад. Муносибатҳои демократии ҷавонон бо рақобатпазирии 

сиёсӣ мухолифанд, ё намехоҳанд дастгирии системаи сиёсиро, ки он ҳам 

бо модели либералӣ сохта шудааст, ихтилоф кунанд.  

Вазъияти ба ин монанд бо таваҷҷӯҳ ба рӯйдодҳои сиёсӣ ба назар 

мерасад. Албатта, набояд инкор кард, ки рӯйдодҳои "калон" дар ҳаёти 

одамони оддӣ то андозае инъикос мешаванд. Аммо, ҷавонон аксар вақт 

ба он боварӣ надоранд, ки беҳбудии шахсии онҳо бо рӯйдодҳои сиёсии 

дар кишвар рухдода алоқаманд аст. "Таѓйиротњои фарҳангӣ" ба ҷавонон 

мегӯяд, ки дар доираи системаи нави сиёсӣ ва институтсионалӣ таваҷҷӯҳ 

ба сиёсат ҷузъи муҳими ҳаёти иҷтимоӣ нест.  

Эҳтимолан таваҷҷӯҳ ба сиёсат бештар асоснок хоҳад буд, агар 

системаи мавҷудаи сиёсиву институтсионалӣ барои ин гуна ҳавасмандӣ 

бештар мусоидат кунад. Меъёрҳои асосии маданияти сиёсии демократӣ 

дар арзишҳои ҷавонон заиф ифода шудаанд. Ҳавасмандиҳои 

“коллективӣ” дигар самарабахш нестанд ва “интихобӣ” ҷалб карда 

намешаванд. Ҳамин тавр, маданияти сиёсии пасошӯравӣ бо модели 

маданияти "шаҳрвандӣ" комилан мувофиқат намекунад. Маданияти 

"шаҳрвандӣ" шояд он қадар натиҷаи демократикунонии муваффақ нест. 

Шаклҳои намоёни рафтори сиёсӣ на ҳама вақт нишондиҳандаҳои 
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муносиби маданияти сиёсӣ буда метавонанд. Муҳимтар аз ҳама 

мундариҷаи арзиши он аст. Арзишҳои сиёсии ҷавононро умуман 

либералӣ ҳисобидан мумкин аст. Аз ин рӯ, агар низоми сиёсии нав 

муассир бошад, рафтори сиёсии насли ҷавон низ метавонад ба моделҳои 

демократӣ наздик шавад. 

Хулоса кардан мумкин аст, ки вазъи маданияти сиёсии ҷавонон ва 

дар маҷмӯъ ҷомеа дучори сатҳи хеле баланди тақсимшавӣ гардидаанд. 

Гурӯҳҳои алоҳидаи ҷавонон аз манфиати сиёсат ва сатҳи таваҷҷӯҳ ба 

ҳаёти сиёсӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Аммо ин тафовутҳо ҳанӯз 

хислати зиддияти шадидро надоранд ва ба сиёсатсозӣ оварда 

намерасонанд. 

Ҷавонон аз наслҳои калон бо он фарқ мекунанд, ки онҳо аз 

иллюзияе ё хаёле, ки гӯё касе метавонад мушкилоти онҳоро ба ҷои онҳо 

ҳал кунад, дур  ҳастанд. Вай  фардӣ ва прагматикӣ аст. 

Муносибат ба њукумати муосир характери бетарафии нисбиро 

дорад ва аз он ягон тағйироти мусбиро интизор надоранд. Ҳамин тариқ, 

насли ҷавон сиёсат ва қудратро ҳамчун як арзише меҳисобанд, ки боиси 

шавқу рағбат бошад. Ин, пеш аз ҳама, ба дур будани қисми назарраси 

ҷавонон аз ҳаёти сиёсӣ вобаста аст.  

То андозае бепарвоии ҷавонон аз он иборат аст, ки ислоҳоти 

гузаронидашуда ба ӯ боз ҳам сахттар таъсир расонидааст ва дар тӯли 

чанд соли охир дар кишвар нисбат ба ҷавонон ҳамчун як гурӯҳи 

мустақили иҷтимоию демографӣ сиёсати муассир ва оқилона гузаронида 

намешавад. Ҷавонон, аз як тараф, зарурати тағйир додани тарзи ҳаёти 

мавҷударо намебинанд, аз тарафи дигар, фаъолияти сиёсиро барои худ 

аҳамиятнок намешуморад ва дар ҷӯстуҷӯи роҳу воситаҳои дигари 

самарабахш барои тасдиқи худшиносии шахсиаш ҳаст. 
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2.2. Паҳншавии идеяҳои тундгароии динӣ ва ифротгарої тариќи 

шабакаҳои иҷтимоӣ дар Љумњурии Тољикистон 

Ҷаҳони муосир дар вазъияти таҳаввулоти босуръат қарор дорад. 

Технологияњои замони муосир босуръат инкишоф меёбанд ва ҷомеаи 

иттилоотӣ ташаккул меёбад. Дар ин замина робитаҳои байналхалқӣ 

марҳалаи нави таҳаввулоти худро паси сар мекунанд, ки дар он таҳдиду 

хатарҳои нав ошкор мешаванд, ки тадқиқоти амиқ ва қабули қарорҳои 

зарурӣ дар доираи манфиатҳои миллии кишварро талаб менамояд. 

Ҷаҳонишавии равандҳои иттилоотӣ на танҳо имкониятҳои навро барои 

пешрафти башарият кушод, балки як силсила таҳдидҳои сифатан нав, аз 

ҷумла, осебпазирии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар назди дастдарозии ҷиояткорона 

дар соҳаи амниятро ба вуҷуд овард.  

Таҳлили таҳдиду хатарҳо ба амнияти миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки ба ҷумлаи хатарҳои асосӣ қабл аз ҳама, 

терроризм, экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир 

дохил мешаванд.  

Бояд таъкид намуд, ки терроризм ба ҷинояти байналхалқӣ тааллуқ 

дорад, ки аз сатҳи баланди хатари ҷамъиятии он шаҳодат медиҳад1. 

Махсусан, проблемаи экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи 

Марказӣ ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, ки бидуни истисно ба низоми умумии 

амнияти тамоми давлатҳои минтақа таъсири манфӣ мерасонад. Бадин 

тартиб, воситаи нисбатан муассири муқобила бо экстремизм, тундгароӣ 

ва терроризм ҳамкории наздики мақомоти босалоҳияти давлатҳо дар 

риштаи иттилоот мебошад.  

Терроризм дар фазои Интернет ҷанбаи динамикӣ дорад:  

                                                            
1Мирзоахмедов Ф.А. Проблемы определения понятия терроризм в международном 
уголовном праве // Вестник Таджикского национального университета. – 2014. – № 3/2 (132). 
–С.65; Каримов Ш.К. Современные проблемы борьбы с терроризмом // Вестник 
Таджикского национального университета. – 2015. – № 3/1 (158). – С.212.  
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         - веб – сайтҳои таъсисдодаи террористон ногаҳон зоҳир мешаванд 

ва  ногаҳон  нопадид мешаванд; 

- зоҳири нопадид шуданро ба вуҷуд меоваранд; 

- зуд – зуд суроғаи сайтро дигар мекунанд ва ғайра. 

Бо густариши Интернет имкониятҳои таъсироти иттилоотӣ - 

психологии террорисон ва ифротиҳои динӣ афзуд. Истифодаи шабакаи 

Интернет, махсусан шабакаҳои иҷтимоиро метавон ба ду самт ҷудо кард:  

- ҷамъоварии иттилоот, иртибот, таблиғот, ҷалби одамон ва ғайра; 

- кибертерроризм. 

Мутаассифона, шабакаҳои иҷтимоӣ дар баробари фоиданокӣ, 

барои террористон имкониятҳои муносибро фароҳам меоваранд:  

- ёфтани иттилооти муфассал дар бораи одамон, таъсир расонидан 

ба онҳо ва ҷалби теъдоди бештари одамон бидуни тамоси физикӣ ба 

онҳо; 

- расонидани кўмаки молиявӣ ба пайравони худ; 

- ошкоро таблиғ намудани идеологияи худ; 

- иштирок кардан дар фаъолияти қонунии сохторҳои давлатӣ; 

- содир кардани ҷиноятҳои иқтисодӣ ва ҷиноятҳои дигар ҳамроҳ бо 

амалҳои террористӣ ва экстремистӣ.  

Технологияи интернетӣ ба террористон ва экстремистҳо имконияти 

дастрасӣ ба манбаъҳои зарурӣ, одамони зиёд, зикр накардани ному 

насаби аслии худ, мубодилаи зуди иттилоот ва дигар имкониятҳоро 

фароҳам меоварад. «Ҳамаи нуктаҳои зикршуда Интернетро барои 

ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ муҳити идеалӣ барои 

фаъолияти зидиқонуниашон месозад»1. 

Таҳлили проблемаи фазои иттилоотӣ дар минтақа нишон медиҳад, 

ки дар даҳсолаи охир доир ба проблемаи экстремизм дар Осиёи Марказӣ 

бисёр мақолаҳои илмӣ ва гузоришҳои таҳлилӣ ба чоп расидаанд. Авҷи 
                                                            
1Яшлавский А.Э. Терроризм в сети и в сетях терроризма // ФСБ: за и против. – 2015. –№1 
(35). –С.9. 
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ғояҳои ифротӣ ва тундгароӣ дар байни сокинони минтақа ба оғози 

солҳои 2000 рост меояд ва ҳоло низомбандии он дар мисоли ДИИШ 

ҷараён дорад, ки барои таъсиси Хилофати исломӣ дар ҷаҳони ислом 

гурӯҳҳои гуногуни тундгароии динї Осиёи Марказиро муттаҳид 

месозад. Ин раванд паёмади манфӣ дорад, чунки таҳдиди ин падида ба 

амнияти миллии кишварҳои Осиёи Марказӣ аз он иборат аст, ки таъсири 

манфии экстремистҳо, қабл аз ҳама, ба ќишрњои осебпазири аҳолӣ, ки 

рӯҳияи эътирозгарона доранд, равона хоҳад шуд.  

Яке аз таҳдидҳои беруна таъсиррасонӣ ба фазои иттилоотӣ аз 

хориҷа ба мақсади ташаккули ақидаи муайяни ҷамъиятӣ мебошад. 

Таҳлили рӯйдодҳои «баҳори араб» нишон медиҳад, ки бартарии 

манбаъҳои иттилоотии беруна бар сарчашмаҳои иттилоотии миллӣ 

оқибати ногувор хоҳад дошт. Ин боиси тундгароии босуръати ҷомеа ва 

фаъолшавии ҷараёнҳои ифротӣ мегардад. Нуктаи дигари муҳимро 

метавон судури таълимоти ғайрианъанавии динӣ аз минтақаҳои 

гуногуни ҷаҳони ислом номид, ки бо назардошти давраи гузариш ва 

бесаводии динии аҳолӣ тарафдорони худро меёбад.  

Бо тақвият ёфтани ҷомеаи иттилоотӣ, ВАО ва технологияи 

иттилоотӣ – иртиботӣ дар раванди ташаккули афкори ҷамъиятӣ ва 

гароиши шаҳрвандон ба идеяҳои гуногун нақши муҳим бозӣ мекунанд. 

ВАО ва технологияи иттилоотӣ – иртиботӣ воситаи қавии «шустушӯи 

мағз» мебошанд; онҳо метавонанд ба истифодабарандагон таъсири 

назаррас гузошта, онҳоро ба самти муайян равона созанд. Таҳлилњо 

нишон медиҳад, ки ВАО ва технологияи иттилоотӣ – иртиботӣ, бахусус, 

шабакаҳои иҷтимоӣ, аз тарафи гурӯҳҳои экстремистӣ ҷиҳати паҳнкунии 

ғояҳои худ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Масалан, дар 

шабакаҳои «Фейсбук» ва «Одноклассники» гурӯҳҳо ва саҳифаҳое 

фаъоланд, ки мутааллиқ ба тарафдорони ДИИШ, салафиҳо, Њизб – ут – 

таҳрир ва мубаллиғони мазҳаби шиа мебошанд. Зимни таҳлили бахши 
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тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ метавон истифодабарандагони дорои 

рӯҳияи тундгароро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кард:  

Гӯрӯҳи аввалро ашхосе ташкил медиҳанд, ки берун аз ҳудуди 

Тоҷикистон маълумоти динӣ гирифтаанд. Онҳо бештар ба масоили 

эътиқод ва амалияи динӣ алоқамандӣ нишон медиҳанд. Анъанаҳои 

муқарраршуда, ҳамчунин фаҳмиши анъанавии ислом дар Тоҷикистон аз 

тарафи онҳо мавриди танқид қарор мегирад, ки ба ақидаи онҳо ба 

канораравӣ аз «исломи ноб» равона шудааст. Хусусияти хоси ин гурӯҳро 

метавон қабул накардан ва беэҳтиромӣ нисбат ба рӯҳониёни анъанавии 

Тоҷикистони муосир номид. Ба назари онҳо, рӯҳониёни анъанавӣ аз 

сарчашмаи ислом «дур» рафта, дар фаъолияти худ нуктаҳои исломи 

покро истифода намебаранд. Хусусияти дигари ин гурӯҳ он аст, ки ба 

масоили сиёсӣ кам таваҷҷуҳ мекунанд ва диққати худро бештар ба дин 

тамаркуз мебахшанд.  

Гурӯҳи дуввум тарафдорони ҳаракатҳои ғайриқонунии динӣ 

мебошанд. Фарқияти асосии онҳо дар ин аст, ки ғоя ва эътибори 

исломро барои дастёбӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодии худ истифда 

мебаранд. Бояд таъкид намуд, ки бисёр ҳаракатҳои динӣ аз номи ислом 

баромад мекунанд, аммо амалан тарҳҳои бузурги геополитикии неруҳои 

беруна мебошанд, ки ба бесубот сохтани вазъияти минтақа ва дастёбӣ ба 

ҳадафҳои муайяни геостратегӣ самтгирӣ шудаанд. Таҳлили шабакаҳои 

иҷтимоии «Фейсбук» ва «Одноклассники» нишон медиҳад, ки 

намояндагони ҳаракатҳои динии ғайриқонунӣ ошкоро ақидаи худро 

изҳор медоранд ва ин шабакаҳоро ба сифати санҷидани ғояҳои худ ва 

паҳн кардани иттилоот дар бораи фаъолияти худ истифода мебаранд. Ба 

сабаби бесаводии динии аҳолӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ ба майдончаи 

муассир барои таблиғот ва фаъолияти ҳаракатҳои динии ғайрианъанавӣ 

ва ғайриқонунӣ табдил ёфтаанд.  
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Мушкилии таҳлили равандҳои маҷозӣ (виртуалӣ) дар андозагирии 

гуногуни онҳо аст. Масалан, бисёр намояндагони ҳаракатҳои динии 

манъшуда дар хориҷа қарор доранд ва барои паҳн кардани иттилоот дар 

бораи фаъолияи худ аз исмњои мустаор истифода мебаранд.1 

Бо боварӣ метавон гуфт, ки шабакаҳои иҷтимоӣ тайи 5 соли охир 

ба сурати назаррас тағйир ёфтаанд ва имрӯз ба сифати майдончаи 

муколима баромад мекунанд, ки одамони дорои ҷаҳонбинии мухталиф 

ва синну соли гуногунро муттаҳид месозанд. Шабакаҳои иҷтимоӣ 

ҷиҳатҳои мусбат доранд, аммо истифодаи онҳо аз тарафи гурӯҳҳои 

тундгаро ва экстремистӣ хатару таҳдидҳои нави амниятӣ, махсусан дар 

соҳаи амнияти иттилоотии кишварҳои минтақаро ба вуҷуд меоварад. 

Дар фаҳмиши классикӣ, амният чун шарти вуҷуд надоштани хатар барои 

фаъолияти ҳаётии инсон, рушди устувори ҷамъиятӣ, ҳамчунин фазои 

муфиди беруна барои кишвар фаҳмида мешавад. Аз ин лиҳоз, таъмини 

амният истифодаи тавонмандии зеҳнӣ ва ҷорисозии навтарин технология 

дар таҳкими суботи давлатро талаб менамояд.  

Бар хилофи маводи чопӣ, Интернет барои террористон воситаи 

арзони тарғиботи исломи тундгаро гардидааст. Масдуд кардани сайтҳо 

дар навбати худ ҷанбаи муваққатӣ дорад ва зиёда аз ин, воситаи 

ғайрисамарабахш мебошад, чунки метавон дубликати сайтро таъсис 

дода, дар он маводи дорои ҷанбаи террористӣ ва экстремистиро ҷой дод. 

Илова бар ин, технологияи убур аз масдудияти сайт вуҷуд дорад, ки 

аҳамияти масдудсозии сайтро боз ҳам коҳиш мебахшад. Бо вуҷуди ин, 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд имконияти масдуд сохтани сайт ё гурӯҳҳои 

иҷтимоиро дошта бошанд, то ин ки таъсири амали тахрибгаронаи 

ҷойдода дар Интернетро бартараф созанд. Аммо масдуд кардани сайт ва 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи тартибот иҷозати 

                                                            
1Мухаммад А.Н., Махмадов П.А. Проблемы экстремизма в виртуальном пространстве 
Центральной Азии // Евразийский юридический журнал. –2016. –№5 (96). –С.75.  
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мақомоти судиро аз тариқи муроҷиати прокурор ба маъмури сайт ё 

гурӯҳи иҷтимоӣ талаб мекунад, ки ҳамаи ин вақт ва фурсатро мегирад, 

ки метавонад набошад. Масалан, сари вақт масдуд накардан ва тоза 

накардани контент метавонад боиси эътирозҳои ғайриқонунии кӯчагӣ 

гардад ва дар ин сурат, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фурсат нахоҳанд дошт, ки 

барои гирифтани иҷозат ба суроғаҳои гуногун даванд.  

Вақтҳои охир шумораи сайтҳои таблиғкунандаи ғояҳои терроризм 

ва экстремизм ҳарчи бештар мешавад. Ташкилоти террористии ДИИШ 

бар хилофи дигар ташкилотҳои мушобеҳ бо он ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, 

ки тавонист қаламрави калони ду давлатро тасарруф намуда, «хилофат» 

– ро эълон кардааст, ки исломиҳо орзуи онро доранд. Онҳо дар фазои 

Интернет ба мусулмонон иттилооти ба ақидаашон «дуруст» – ро дар 

бораи рӯйдодҳои Сурия мерасонанд. Маъмулан, онҳо симои қаҳрамон, 

романтик ё озордидаи мусулмонро тасвир мекунанд, ки қарор додааст 

барои эҳёи хилофат мубориза барад ва роҳи ҷиҳодро пеш гирифтааст. Бо 

вуҷуди ин, ки шабакаҳои иҷтимоӣ худашон саҳифаҳо ва матолиби дорои 

ҷанбаи ифротӣ ва террористиро мебанданд, вале террористҳо ва 

тарафдорони онҳо пас аз муддате саҳифаро аз нав мекушоянд. «Зиёда аз 

ин, террористҳо воситаи гурез аз поксозиро, ки дар шабакаҳои 

«Facebook» ва «Twitter» ба муқобили нашри маводи террористӣ ва 

ифротӣ ба кор бурда мешавад, аз худ кардаанд. Поксозӣ асосан дар 

саҳифаҳое ба кор бурда мешавад, ки таблиғоти худро ба забонҳои 

аврупоӣ мебаранд. Бинобар ин, тавре ки нозирон таъкид менамоянд, 

бисёр гурӯҳҳои террористӣ маводи худро на ба забонҳои англисӣ ё русӣ, 

балки масалан, ба забонҳои ӯзбекӣ ё арабӣ менависанд. Ва саҳифаҳо ба 

забонҳои арабӣ ва шарқӣ кам баста мешавнд, гарчанде, онҳо айни ҳамон 

маводи ба забонҳои европоиро паҳн мекунанд»1. 

                                                            
1Лохина Е.А. Терроризм в социальных сетях. Практика распространения и борьбы с ним // 
Выбор молодежи - Интернет без терроризма: Материалы молодежных форумов 
Приволжского и Южного федеральных округов. – М., 2013. –С.58. 
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Ба ақидаи мо, мубориза бо таблиғоти ДИИШ дар фазои Интернет 

бояд аз ҳисоби истифодаи имкониятҳои худи шабакаҳо ва гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ бурда шавад ва на фақат бо роҳи бастани онҳо. Масалан, дар 

шабакаи «В контакте» ду гурӯҳи дорои истифодабарандагони зиёд 

фаъоланд, ки бар зидди идеологияи ДИИШ таблиғот мебаранд ва 

воқеиятро ошкор месозанд. Инҳо гурӯҳҳои Новости про «Исламское 

государство» (ДИИШ)» и «Изучаем ИГИЛ («ДИИШ») мебошанд. 

Гурӯҳҳои иҷтимоии дигари мушобеҳ низ вуҷуд доранд, вале онҳо 

истифодабарандагони камтар доранд. Возеҳ аст, ки дар байни 

истифодабарандагони ин гурӯҳҳо худи ифротиҳо ва террористҳо низ 

ҳастанд, ки мехоҳанд он чиро, ки «душманони ислом» – «кофарҳо» дар 

бораи онҳо менависанд, донанд. Ин имконият медиҳад, ки симои воқеии 

«хилофати исломӣ» фош карда шавад»1. 

Ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ террористон на танҳо ғояҳои 

исломи тундгароро ба шакли ошкоро таблиғ мекунанд, балки сабтҳои 

видеоиро паҳн мекунанд, ки дар онҳо куштори оммавии одамон, қатли 

«кофарон» ҷой дода мешаванд2. 

Шабакаҳои иҷтимоӣ аз рӯи ҷалби одамон ба ташкилотҳои 

террористӣ аллакай аз сайтҳои одӣ ва маводи чопӣ пеш рафтаанд. 

Одамон аз нигоҳи равонӣ (психологӣ) нисбат аз рӯзномаҳо, радио, 

телевизион бештар ба навори иттилоотии худ дар шабака бовар доранд. 

Ва бунёдгароёни динӣ аз ин устокорона истифода мебаранд. Аз ин ҷост, 

ки ҳоло воситаи ягонаи мубориза бо тундгароии исломӣ дар фазои 

Интернет бастан ё масдуд кардани шабакаҳои иҷтимоӣ, сайтҳои 

террористон ва бурдани фаъолияти зиддитаблиғотӣ дар худи ҳамон 

шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад.  

                                                            
1Махмадов А.Н., Хапёрская Л.Л. Современный Таджикистан: диалектика независимости и 
интеграции (политико-правовой анализ). – Душанбе, 2016. – С.82. 
2Холикназар Х. Республика Таджикистан в борьбе против терроризма и религиозного 
экстремизма в период государственной независимости. – Душанбе: Ирфон, 2016. – С.149.  
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Дар ин иртибот, таъсис додани гурӯҳҳои зиддитеррористӣ дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ зарур аст. Ҷомеаи нави Интернет бояд контенти 

иттилоотӣ – сиёсии зиддитундгароиро ташаккул диҳад. Ба ин мақсад дар 

ояндаи кутоҳмуддат тайёр кардани мутахассисоне зарур аст, қобилият ва 

воситаҳои муошират дар муҳити мусулмониро дошта бошанд. 

Истифодаи таҷрибаи байналхалқӣ дар мубориза бо терроризм дар 

шабакаҳои иҷтимоӣ низ имкон дорад. Дар айни замон, бояд таъкид 

намуд, ки стратегияи муқобила бо идеологияи терроризм дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ бояд мунтазам ва санҷидашуда бошад. Бастани тамоми 

аккаунтҳои «заҳрдор» боиси он мегардад, ки тундгароён ба шабакаҳои 

Фейсбук, Твиттер, Гугл ва ғайра рӯ оваранд. Аксарият саҳифаҳо ва 

гурӯҳҳои тундгаро дар шабакаи "В Контакте" ҷой доранд. 

«Самараноктар хоҳад буд, ки саросари аккаунтҳои «заҳрнок» – ро 

набаста, балки иттилооти ҷамъкардаро барои мушоҳида ва кор бо 

истифодабарандагон дар режими онлайн истифода бурд»1. Илова бар ин, 

муҳаққиқони ғарбӣ таъкид мекунанд, ки «масдуд кардани (бастани) 

аккаунтҳои террористӣ ба хишоваи алафи бегона монанд аст, чунки дар 

аксар маврид ҷанбаи системавӣ надорад»2. 

 Дар асоси нуктаҳои зикршуда метавон чунин натиҷагирӣ кард:  

Аввалан, ҷанбаи иттилоотии таъмини амният ҷузъи муҳими рушди 

босуботи давлат мебошад. Дар шароити муосир инкишофи контенти 

миллии иттилоотӣ имконият фароҳам меоварад, ки ба ҷомеаи иттилоотӣ 

фаъолона пайванд шуд. Барои ин истифодаи тавонмандии мавҷуда дар 

доираи иттиҳодияҳои байидавлатии фазои пасошӯравӣ зарур аст.  

Сониян, дар таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамкории наздики 

давлатҳои минтақа дар мубориза бар зидди кибертерроризм метавонад 

нақши муҳим бозӣ кунад. Ин иқдом имконият медиҳад, ки саъю талоши 
                                                            
1Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза социальной жизни современного 
общества. –Душанбе, 2011. –С.126.  
2Атаев А.В. Об информационных аспектах борьбы с пропагандой терроризма в социальных 
сетях // Проблемы национальной стратегии. –2016. –№4 (37). –С.182. 
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умумӣ барои мубориза бар зидди ифротиҳо ва тундгароҳо, ки 

технологияи муосири иттилоотӣ, аз ҷумла, шабакаҳои иҷтимоиро ҷиҳати 

тақвияти нуфузи худ фаъолона истифода мебаранд, мутамарказ шавад.  

Севвум, ҳамкории наздик дар мубориза бар зидди ҷинояткории 

киберӣ ва пешгирии ҷинояти иқтисодӣ зарур аст. Чунин иқдом имконият 

медиҳад, ки таҷрибаи давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи амнияти 

дастаҷамъӣ ва СҲШ ҷиҳати муборизаи муассир бо ин падидаи манфӣ 

истифода бурда шавад. Метавон тахмин кард, ки бо таҳкими ҷомеаи 

иттилоотӣ, механизмҳо ва воситаҳои ҷинояти иқтисодӣ ва басомади 

такроршавии он дар фазои иттилоотӣ тақвият меёбад. Бинобар ин, бо 

саъю талоши муштарак метавон муассиртар мубориза бурд ва ин иқдом 

бидуни истисно ҷавобгӯи манфиатҳои ҳаётан муҳими тамоми давлатҳои 

минтақа хоҳад буд.  

Чаҳорум, банақшагирӣ ва амалисозии тарҳҳои муштараки 

иттилоотии самтгиришуда ба ташаккули љањонбинии муосири иҷтимоӣ, 

ҳамчунин тақвияти сармояи дунявӣ дар кишварҳои минтақа. Ин иқдом 

имконият медиҳад, ки дар дурнамои кӯтоҳмуддат саъю талоши 

муштараки кишварҳои минтақа дар ташаккули фазои мусоиди 

иттилоотӣ муттаҳид карда шавад ва дар дурнамои дарозмуҳлат сифати 

контенти миллии зарурӣ барои таъмини амнияти иттилоотӣ беҳтар 

карда шавад.  

Панҷум, бо назардошти таҳдиду хатарҳои нави дорои ҷанбаи 

иттилоотӣ, бояд ҳамкории ВАО – и миллӣ дар пешгирии тундгароӣ ва 

экстремизми динӣ тақвият дода шавад. Мубодилаи таҷриба байни 

журналистон имконият медиҳад, ки саъю талоши муштарак барои 

коҳиши сатҳи тундгароии ҷавонон ва паҳншавии ҷараёнҳои ифротӣ 

ҳамоҳанг шавад. Нуктаи нисбатан муҳими ҷавобгӯи манфиатҳои амният 

ва суботи давлатҳои Осиёи Марказиро метавон мониторинги доимӣ ва 

омӯзиши тамоюлот дар фазои иттилоотии минтақа ва роҳандозии 
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механизми табодули афкор байни таҳлилгарони Осиёи Марказӣ 

номид»1. 

Дар хотима метавон таъкид кард, ки ҷанги барафрӯхтаи 

террористон бар зидди ҷомеа ва давлат аксар вақт бо истифодаи 

манбаъҳои иртиботии таъсисдодаи худи ҷомеа – ВАО, фазои интернетӣ 

сурат мегирад. Ифротиҳо ва террористон барои паҳнкунии иттилоот дар 

бораи ҷиноятҳои худ ҳуқуқи ҷомеа ба дарёфти иттилоотро густохона 

истифода мебаранд. Дастрасӣ ба ВАО ҷиҳати муаррифии мавқеи худ яке 

аз мақсадҳои асосии террористон мебошад. Амалан худи инъикоси 

амалҳои террористӣ дар ВАО ва телевизион унсури ҷудонопазири 

мақсади ифротиҳо ва террористон мебошад.  

Сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун самти афзалиятноки самти 

иҷтимоии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб гардида, яке аз 

механизмҳои амалигардонии як қисмати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб 

меравад, ки ҷавонон ҳамчун узви фаъоли ҷомеа ва захираи бойи ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. Чунонки имрўз дида мешавад, дар 

натиљаи бемасъулияти бархе аз наврасону љавонон аз тарбия дур монда, 

ба корњои ношоиста даст мезананд, дар кўчаву хиёбонњо аз субњ то шом 

гаштугузор менамоянд ва бо шахсони бадрафтор њамроњ шуда, ба 

амалњои ношоиста даст мезананд. 

Наврасон, ки њоло њаракату рафтори худро пурра дарк накарда, 

миёни сиёњу сафед фарќ гузошта наметавонанд, баъзан фирефтаи 

амалњои шахсони љинояткор гардида, ояндаи худашонро фикр накарда, 

даст ба љиноят мезананд. 

Дар нишасти Вазири корњои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

соли ду ҳазору нуздаҳ ҷиноятҳои вазнин, аз қабили дуздии молу амвол, 

ғоратгарӣ, қаллобӣ ва роҳзанӣ, қариб 48 ҷинояти одамкушӣ ва суиқасд ба 

он, қасдан расонидани зарари вазнини ҷисмонӣ ба саломатӣ – 62 ҳолат, 

                                                            
1Мухаммад А.Н., Махмадов П.А. Проблемы экстремизма в виртуальном пространстве 
Центральной Азии // Евразийский юридический журнал. –2016. –№5 (96). –С.76. 
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таҷовуз ба номус  -  20, роҳзанӣ - 14, савдои одамон - 10, ғоратгарӣ -74, 

авбошӣ-541, қаллобӣ-1890, гардиши ғайриқонунии силоҳ -19, ҷиноят бо 

истифодаи силоҳ-17, дуздӣ-2945, гардиши ғайриқонунии воситаҳои 

нашъадор -302 ва дигар ҷиноятҳо ба қайд гирифта шудfанд. Тавре аз 

маълумоти мазкур бармеояд, дар ин давра дар мамлакат аз ҳама зиёд 

ҷиноятҳои дуздӣ (2945 ҳолат) ва қаллобӣ (1890 ҳолат) содир гардидаанд1. 

Имрўз баъзе падару модароне ҳастанд, ки бо баҳонаи вазъи 

душвори иқтисодии оила фарзандонашонро аз донишомӯзӣ дур 

мекунанд ва онҳоро ба бозору марказҳои хизматрасонӣ барои 

боркашониву бозорнишинӣ ва дигар корҳо сафарбар менамоянд. Дар 

натиҷа, ин гуна кӯдакон аз таълиму тарбия дур монда, дар муҳити 

носолим ба воя мерасанд ва ба корҳои номатлуб даст мезананд, ки ҳар 

кадоми он оқибатҳои бадро ба бор меорад. Ҳукумати Љумњурии 

Тољикистон ба хотири ҳарчи бештар ба таълим фаро гирифтани 

хонандагон ва баланд бардоштани маърифатнокии онњо ва ҳифзи 

саломатии онҳо ва самаранок истифода бурдани соатҳои таълимӣ аз 

соли 2008 бо қарори дахлдори худ хонандагон ва донишҷӯёнро аз корҳои 

саҳроӣ, аз ҷумла ҷамъоварии пахта озод намуд, ки онҳо бештар ба 

таълим ва аз худ кардани илмҳои замонавї машғул шаванд. Лекин 

имрўзњо баъзе падару модаронро мебинем, ки тарбияи фарзандони худро 

ба мактаб ҳавола намуда, чунин мепиндоранд, ки гӯё кори таълиму 

тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ мебошад. Онҳо ҳатто аз вазъи 

фарзандони худ дар таълимгоҳҳо воқиф нашуда, ба муассисаҳои таълимӣ 

рафтан ё нарафтани oнҳopo таҳти назорат намегиранд ва кӯдаконро 

баъди дарс ба машғулиятҳои манфиатовар раҳнамоӣ намекунанд. 

Ҳарчанд имрўз оид ба масъалаи таълиму тарбияи дурусти 

фарзандон ва дар рӯҳияи инсондӯстиву ватанпарастӣ ба воя расонидани 

                                                            
1 Бардошт аз нишасти матбуотии Вазорати корњои дохилї [манбаи электронї]. URL: 
http://www.tvt.tj/dar-chumkhuri-az-khama-ziyod-chinoyatkhoi-duzdi-va-kallobi-sodir-gardidaand-
bardosht-az-nishasti (санаи истифодабарї: 29.07.2019) 
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онҳо такрор ба такрор Президенти мамлакат муњтарам Эмомалӣ Рањмон 

дар баромадњои худаш иброз менамояд, вале ҳоло низ ҳастанд падару 

модароне, ки ба ин масъалаи муҳим муносибати ҷиддӣ ва назоратро аз 

болои фарзандони худ намебаранд. Ин кор дар ҳоле идома ёфта 

истодааст, ки яке аз ҳадафҳои асосии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон 

дастгирии наврасону ҷавонон ва баланд бардоштани сатҳи маърифати 

шаҳрвандии онҳо мебошад. Њоло рўзи он расидааст, ки ба хотири боз 

њам баланд бардоштани руњияи худ, љавонои мо масъулият њис кунад ва 

дар андешаи худшиносиву худогоҳї, ватандӯстиву ватанпарастӣ, 

эҳтироми арзишҳои милливу умумибашарӣ бошанд ва риояи меъёрҳои 

одобу ахлоқи ҳамида ба ҳаёти мустақилона оѓоз кунад. 

Дар даврони 28 – солагии Истиқлолият мо ба бисёр дастовардҳои 

азим ноил гардидем, ба навигариҳо рӯ ба рӯ гаштем. Мардуми 

Тољикистон ба шарофати меҳнати бунёдкорона дар ҷодаҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба дастовардҳои пурҳашамат ноил гардид. 

Давлатамон рӯз то рӯз рӯ ба тараққӣ ниҳода истодааст. Бо шарофати 

сиёсати дурусту оқилонаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар кишвари 

азизи соҳибистиқлоламон сохтмонҳои азими аср, аз он ҷумла нерӯгоҳҳои 

барқӣ, нақбҳо, њазорҳо километр роҳҳо, садҳо купурукҳои боҳашамат 

сохта ба истифода дода шуда истодаанд, ки аз пешравии давлату миллат 

ва истиқлолият гувоҳї медиҳанд.  

 Давлат ба ҷавонон таваҷҷуҳ зоҳир намуда, барои татбиқи сиёсати 

давлатии ҷавонон ҷиҳати дастгирии моддиву маънавии ҷавонон тарбияи 

ватандӯстӣ ва ҷалби онҳо ба чорабиниҳои гуногуни сиёсӣ тадбирҳо 

меандешад, то ки таълиму тарбия ва кадрҳои тайёрнамудааш дар солҳои 

минбаъда барои идоракунии соҳаҳои гуногун бо омӯзиш ва истифодаи 

таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ хизмат намояд. Вале дар замони муосир 

амалӣ гардидани якчанд мушкилоти ҷавонон моро дар ҳолати бояду 

шояд қаноатманд карда наметавонад. Масалан, дар сатҳи маҳал 
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мушкилоти бекорӣ, ҷудошавии оилаҳои ҷавон, мушкилоти манзилӣ ва 

тарбияи ахлоқии онҳо ба миён меояд. Қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои пешгирӣ, мустаҳкам намудани оилаҳои ҷавон, 

таъминоти онҳо бо манзили истиқоматӣ, таълиму тарбия ва баланд 

бардоштани сатҳи маърифатнокиро муайян кардаанд. 

 Воқеан, имрӯзҳо ҷавонони кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии 

халқ: сиёсат, иқтисодиёту иҷтимоиёт, фарҳанг, тандурустиву саноат ва 

монанди инҳо саҳми ҳалкунанда доранд ва дар як вақт давлат низ ба 

ҷавонон таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ҳуқуқи онҳоро ба моликият ва 

фаъолияти соҳибкорӣ низ кафолат медиҳад. Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон”, ҷавонон 

ҳуқуқ ба меҳнат, истироҳат, ҳифзи саломатӣ ва таҳсил дошта, ҳамзамон 

давлат дастгирии оилаҳои ҷавон ва иҷтимоии ҷавононро дар мадди 

аввал мегузорад. Зеро ҷавонон ободкунандаи Ватан, соҳибони ояндаи 

Тоҷикистони мустақилу демократӣ ва такягоҳи боэътимоди давлати 

соҳибистиқлол мебошанд”. Пас вазифа ва масъулияти мо - ҷавонон дар 

роҳи расидан ба ормони миллӣ сол аз сол зиёд шуда истодааст. Аз ин рӯ, 

мо бояд кӯшиш кунем ва донем, ки ояндаи ин давлати соҳибистиқлол ва 

миллат ба мо вобастааст. Чӣ хеле, ки Пешвои миллат дар ҳар 

баромадашон таъкид мекунанд, ки “Ояндаи ҳар як давлату ҷомеа ба 

насли ҷавон, насле, ки масъулияти фардои Ватану миллат ба души онҳо 

гузошта мешавад, вобаста мебошад”. 

Барои он, ки наќши љавонон дар тањкими истиќлоли давлатї 

самаранок карда шавад, дар шароити муосир мавриди эътибор ќарор 

додани љињатњои зерин ба манфиати љомеа ва махсусан, ба манфиати 

ояндаи насли љавон аст. 

Якум, аз хурдї тарбия кардани љавонон дар рўњияи ватандўстї ва 

садоќат ба сарзамини модарї, ба вуљуд овардани њувият ва ѓурури миллї 

дар сиришти онњо. 



116 

Дуюм, љалби љавонон ба омўзиши илмњои муосир (сиёсатшиносї, 

геополитика, дипломатия, диншиносї, назарияи муносибатњои 

байналмилалї, иќтисодиёти љањонї ва ѓайра) ва хондани китобњои 

олимону донишмандони ватанї. Дар ин замина зиёд кардани теъдоди 

китобхонањои илмї-оммавї дар мамлакат, аз љумла дар дењот ба салоњи 

кор аст. 

Сеюм, пайваста баргузор кардани семинарњои омўзишї дар 

масъалањои хештаншиносї ва садоќат ба сарзамини модарї дар њама 

ќаламрави мамлакат. 

Чорум, дар њама гуна муассисањои таълимї љорї кардани фанни 

махсусе, ки талќинкунандаи арзишњои миллї бошад. 

Панљум, ташкил кардани бозињои илмї-адабї дар байни афроди 

гуногуни љомеа махсусан љавонон. Завќи китобхониро дар вуљуди 

љавонон бештар кардан бењтарин чораи мубориза зидди њар гуна гурўњи 

экстремистиву террористї аст. Яке аз роњњои бештар кардани чунин завќ 

дар љавонон ин ташкили мусобиќаи китобхонї дар љомеа мебошад. 

Масалан, бар ивази мутолиаи њар як китоб хонанда соњиби мукофоти 

муайян карда шавад. 

Шашум, барои љавонони лаёќатманд ва ихтироъкор шароити 

мусоид ва имкониятњои васеъ фароњам овардан хеле муњим мебошад.  

Нињоят гуфтан мумкин аст, ки иљрои чунин њадафњо аз манфиат 

орї набуда, наќши љавононро дар роњи њифзи арзишњои миллї, тањкими 

истиќлоли давлатї ва рушди устувори мамлакат боз њам бењтар 

менамояд.  

Дар ин самт бояд Ҳукумати Љумњурии Тоҷикистон масъалаҳои дар 

низоми  тайёр кардани мутахассисони баландихтисосу соҳибмаърифат ва 

ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати дохиливу хориҷї вобаста ба баланд 

бардоштани сифати рушди неруи инсонӣ чораандешї кунад. 

Ташкил намудани семинарҳои омӯзишї доир ба самаранок 

истифода намудани интернет. Ба ҷавонон омўзонидани психологияи 
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дарк намудани мафҳуми “вақт”. Зеро самаранок истифода намудани вақт 

ин худ яке аз роҳҳои раҳоӣ аз ҷоҳилият ва ҳар гуна амалҳои зараровар 

аст.  

Назорат намудани системаи интернетии таҳдидовар ва 

ғайриахлоқонаву ғайримиллии фазои Тоҷикистон. Дар ин маврид 

истифода намудан аз таљрибаи кишварњои пешрафта бамаврид аст.  

Қабул намудани кодекси ягонаи ахлоқӣ барои 

истифодабарандагони интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мардуми 

тоҷик дар тули таърих, ҳамеша офарандаи тамаддуну ахлоқи башарият 

будааст. Ин омил метавонад тавассути ташвиқу тарғиби барномаҳои 

махсус ҷавононро аз ҳар гуна таҳдидҳои интернетие, ки аз ҷониби 

гурӯҳҳои тундгаро ба роҳ монда мешавад, нигоҳ дорад. Љавонони 

кишвари моро зарур аст, ки њушёрии сиёсиро аз даст надода, бањри 

таъмини амнияти миллї ва рушду инкишофи Ватани мањбубамон 

њамеша талош намоянд. 

Хушбахтона љавонони мо дар фазои сулњу суботи комил, 

тараннуми якдиливу якпорчагии ватани мањбуб тањкими давлатдории 

навини миллї ва марњилаи рушди устувор ва босуботи љомеа умр ба сар 

бурда, бањри амалї намудани сиёсати дурандешона ва муваффаќонаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки рамзи иттињоду сарљамъї ва 

саодату осудагии њар як сокини кишвар мебошад, камари њиммат баста, 

њамеша дар сафи пеши соњибватанон ќадамњои устувор бояд гузоранд. 

Љавонон бояд њамеша дар њифзи манфиятњои миллї ва осудагии кишвар 

ва дар фикри ободиву тараќќиёт бошанд.  

Бо назардошти он, ки дар Тоҷикистон ҷавонон аксарияти аҳолиро 

ташкил медиҳанд, Ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин гурӯҳи аҳолӣ диққати ҷиддӣ 

медиҳад. Ҳукумат бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон меъёрҳо 

ва стандартҳои рушди ҷавононро, кафолати ҳуқуқҳои онњоро муайян 

менамояд. Аз ин рӯ, дар бисёр масъалаҳои рушд, давлат дар қабули 
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қарорҳои қатъӣ ба насли наврас ҳамчун манбаи асосӣ, ки ояндаи 

ҷомеаро таъмин менамояд, такя мекунад. Аз ин рӯ, ҳуқуқ, манфиатҳо ва 

стандартҳои рушди ҷавонон, аз ҷумла сатҳи идеологии таҳсилот ҳамеша 

дар мадди назари мақомоти идораи кишвар қарор доранд. Дар ҳақиқат, 

ҷавонон ҷузъи асосии сармояи идеологии ҳар як давлат мебошанд. 

Ҳангоми тарбияи як ҷавони идеологӣ ва бомаърифат, кишвар бо нерӯи 

ватандӯстон ва одамоне, ки сулҳ ва шукуфоиро ба бор меоранд, 

мусаллаҳ мешавад. 

Бояд қайд кард, ки зиёда аз 75% барномаҳои ҷавонон маъракаҳои 

идеологӣ мебошанд, ки ба баланд бардоштани маърифати ҷавонон ва 

тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ нигаронида шудаанд ва аз ин рӯ, 

маблағгузории барномаҳои ҷавонон татбиқи идеология дар байни 

ҷавонон мебошад. Дастгирии иҷтимоии ҷавонон ҷузъи таркибии сиёсати 

давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон буда, дастгирии маънавӣ ва моддиро 

дар назар дорад. Аз ҷумла, воситаҳои таъсири мустақим, ба монанди 

кӯмаки машваратӣ ба ҷавонон оид ба масъалаҳои ҳуқуқ, психология, 

тиб, соҳибкорӣ ва ғайра барои пешбурди пояҳои идеологӣ ташаккул 

ёфтаанд.  

Баланд бардоштани маърифатнокии љавонон ва истифодаи нерӯи 

онҳо дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ-иҷтимоӣ, илмӣ-фарҳангӣ ва дигар 

соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз масъалаи муҳим дар назди давалт ва Њукумати 

Љумњурии Тољикистон мебошад. Ин аст, ки айни ҳол њазорњо нафар 

чавонони болаёқату соҳибистеъдоди тоҷик, дар хориҷи кишварамон ба 

кору таҳсил машғул њастанд ва бо ҳунару маҳорати худ тоҷику 

Тољикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд. Масъалаҳои боз ҳам 

беҳтар намудани таълиму тарбияи ноболиғону ҷавонон, дар руҳияи 

ватандӯстиву эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ба камол расонидани онҳо ва 

баланд бардоштани нақши ин насли ояндасози кишвар, дар пешрафту 
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шукуфоии Ватани соњибистиќлоли маҳбубамон ҳамеша дар мадди 

назари Перезиденти мамлакат қарор дорад. 

Ҷавонони мо бояд ҳисси баланди миллию фарҳангӣ дошта, пояҳои 

давлатдории миллиро ҳамчун гавҳари ноёб нигоҳ дошта, роҳнамоиҳои 

созандаи Сарвари давлатро сармашқи зиндагиномаи худ қарор диҳанд. 

Ҷавонон аз меҳри ватан, миллат, давлати соҳибистиқлоли худ ва забону 

маданияти миллии хеш ифтихор намуда, барои ҳимояи дастовардҳои 

истиқлолияти давлатӣ, якпорчагии марзу буми он, ҳамеша омода 

бошанд. Њар як кишвари олам барои рушду нумӯъ ва таҳкими 

давлатдорӣ, нуфуз ва эътибори баланд, пеш аз ҳама, ба ақлу хирад, 

бунёдкориву созандагии ҷавонон такя намуда, ояндаи дурахшони хешро 

бо онҳо мепайвандад то он, ки мавқеи иҷтимоӣ ва сиёсии онҳо дар 

баробари нерӯи демократии ҷомеа ва давлат хусусиятҳои таҳаввулот, 

стратегияи рушд ва ояндаи кишварро муайян созад. 

Кишваре ё љомеа, ки дар мадди аввал ба таълиму тарбия, рушди 

маърифатнокӣ ва фаъолияти ҷавонон таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад, ба 

сатҳи баланди инкишоф расиданаш ба гумон аст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин нуқтаро ҳанӯз аз рӯзҳои 

аввалини соҳибистиқлолии кишвар дарк намуда, дар ин самт чораҳои 

судманд андешид, ки ҳоло натиҷаҳои самарабахш оварда истодаанд. 

Имрӯз ҷавонони кишвар ҷиҳати донишандӯзӣ, гирифтани касбу ҳунар 

дар соҳаҳои мухталифи ҳаёт имконоти калон дошта, тадриҷан ба ҳаёти 

дурахшон ворид шуда истодаанд. Ин падида баёнгари таваҷҷӯҳ ба 

таълим, фаъолияти ҷавонон ва такя ба нерӯ ва хирад, бунёдкориву 

созандагии онҳо буда, аз оғоз то имрӯз ба наҷоти кишвар аз бунбасту 

мушкилиҳои зиёд мусоидат менамояд. 

Зеро танњо дар натиљаи мењнати маънавї илму маърифатро 

метавон рушд дод ва ба даст овард. Љавонони мо имрўз, хушбахтона, 

берун аз кишвар дар олимпиадањои фаннӣ ва мусобиќањои варзишї 
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љойњои намоёнро ишѓол менамоянд, ки чунин љавонон ифтихори 

миллату ватан ва барои дигарон намунаи ибратанд. Мутаассифона, 

баъзе љавонон ба бењудагардї ва ба дигар корҳои зишт машғул 

мешаванд. 

Даст задании наврасону ҷавонон, махсусан, донишҷӯёни макотиби 

олӣ ба ҷиноят нигаронкунанда буда, натиҷањи он пушти панљараву 

чордевории маҳбас аст. Донишҷӯёнро мебояд вақти пурқиммати худро 

беҳуда сарф накарда, дар пайи омӯзиши илму ҳунар бошанд. То 

тавонанд дар оянда номбардори падару модар ва миллату давлат 

бошанд.  

Љавонони мо имрўз ваќти кутоњи худро бењуда бояд сарф накунанд, 

дар андеши илму омўзиши забоноњои хориљї бошанд. Навигариҳои 

илму технологияи муосир бештар тавассути забонҳои хориҷӣ навишта 

шуда, фаҳмида мешаванд. Љавонон дар њар давру замон бояд касбу 

њунар ёд гиранд, осори гаронбањои бузургонамонро њифз намуда, 

самаранок истифода баранд.  

Љавонон ва аҳли ҷомеа ин зуҳуроти нангинро агар маҳкум 

накунанд, фардо теъдоди ҷавонони гумроҳ ба ин ҳизбу ҳаракатҳо зиёд 

хоҳад шуд. Љавонон њамкориро бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ пурзур 

намоянд, то роҳи ин гуна амалҳо гирифта шаванд. 

Ќишри осебпазир, ки ба гурўњњои ифротї мепайванданд, дар 

Россия ќарор доранд. Масалан, муњољироне, ки имрўз дар Россия 

њастанд, аксарашон љавонон мебошанд. Њукумати Љумњурии 

Тољикистонро зарур аст, ки баъзе идорањои давлатиро дар ин самт 

сафарбар намояд: Кумитаи дин, ВКД, додситони кул, Шурои уламо, 

МТС-н Президенти Љумњурии Тољикистон, Кумитаи кор бо љавнони 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо њамдастии диаспорањои тољик 

дар Федератсияи Россия доир ба шомил нашудани онњо ба гурўњњои 

тундгаро ва ифротї кори тарѓиботию ташвиќотї баранд то љавнон 

гумроњу фирефтаи дигарон нашаванд. 
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Њамзамон, дар мубориза бар зидди андешањои тундгарої бояд 

нињодњои илмию тањлилї ва зиёиён бо васоити ахбори омма њамкории 

мустањкам ба роњ монанд. 

Ваќте дар зиндон инњо ќарор мегиранд, он љо бо роњи хеле хуб бо 

онњо бояд кор кард. Ин гурўњ аќидаи дигарро ба осонї наметавонад 

ќабул кунад ва барои љамъияту давлат њар лањза метавонад хатар эљод 

намояд. 

Ин љо донандагони хуби исломро бояд сафарбар кард, то бар пояи 

фањмиши онњо барояшон вориди гуфтугў шаванд. 

Корњои таблиѓотиро дар минтаќањои осебпазири кишвар ва барои 

гурўњи осебепазир роњандозї бояд кард. 

Шиддати шомилшавии љавонони мамлакатамон ба гурўњњою 

созмону њаракатњои тундгаро ва ифротї дар солњои 2016–2017 нисбат ба 

солњои 2014–2015 ва 2018-2019 дар Љумњурии Тољикистон паст шудааст. 

Яке аз омилњои поён рафтани тамоюли шомилшавии љавонон ба сафи 

чунин созмонњо таќвияти њамкорї ва муборизаи дастаљамъонаи сохтору 

нињодњои марбутаи кишвар, хусусан, маќомоти њифзи њуќуќ, мебошад. 

Тундгарої ин навъи фаъолиятест, ки њуќуќ ва озодињои инсон ва 

шарњвандро поймол намуда, ба сохтори конститутсионї ва системаи 

сиёсї, ягонагї ва бехатарии Љумњурии Точикистон тањдид менамояд. 

Терроризм бошад, аксаран дар байни љавонони бемаълумот, ки зери 

таъсири андешањои ѓайрианъанавї меафтанд, бештар реша давондааст. 

Аз ин рў, ҷавонон, падару модарони онҳо ва ҳар як аъзои 

солимфикри ҷомеаро зарур аст, ки аз дастовардҳои замони муосир 

самаранок истифода бурда, фарзандон ва насли ҷавонро таҳти назорати 

қатъӣ қарор диҳанд. 

Бо мақсади пешгирӣ кардани тундгароии иттилоотӣ чунин 

пешниҳодҳо манзур мешаванд: 

1. Истифодаи интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ба як низоми 

муайян мутобиқ карда шавад. 
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2. Корҳои тарғиботию ташвиқотӣ (аз тариқи телевизиону радио бо 

воситаи роликҳои иҷтимоӣ) оид ба зарари тундгароии иттилоотӣ дар 

ҳамаи мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо роҳи гузаронидани суҳбату 

вохӯриҳо ҷоннок карда шаванд. Дар ин самт ҷалб кардани волидайни 

ҷавонон мувофиқи мақсад мебошад. Ба ҷавонон фаҳмонида шавад, ки аз 

веб – сайтҳои ба тундгароии иттилоотӣ вобастабуда дуруст истифода 

бурда шавад (масалан, дар гузоштани «лайкҳо» эҳтиёткор бошанд). 

3. Масъулини Кумитаи кор бо ҷавонони назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистонро зарур аст, ки дар ин самт кори намоядагиҳои худро 

хусусан дар деҳоту ҷамоат ва ноҳияҳои малакат муассиртар намоянд. 

Аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад, 

ки диққати наврасон ва хонандагону донишҷўёнро барои аз бар 

намудани донишҳои муосир ҷалб намоянд, ба сатҳи азхудкунии фанҳои 

дақиқ бештар таваҷҷуҳ зоҳир кунанд, забонҳои хориҷӣ ва омўзиши 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роҳ монанд. 

Инчунин ба касбомӯзии шогирдону фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, 

онҳоро дар рўҳияи донишомӯзиву меҳнатдўстӣ тарбия намоянд; 

Масъулони соҳаро зарур аст, ки ҷиҳати ташкил намудани марказу 

маҳфилҳои техникҳои ҷавон дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ, ибтидоӣ, миёнаю олии касбӣ ва инкишоф додани марказҳои 

дастгирии хонандагони болаёқат тадбирҳо андешанд. 

Вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, 

кумитаҳои ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, телевизион ва радио, кор бо занон 

ва оила, Академияи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, мақомоти иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд ҷиҳати рафъи камбудиҳои дар самти 

тарбияи ҷавонон ҷойдошта тадбирҳои иловагӣ андешида, бо мақсади 

дарёфти истеъдодҳои ҷавон ва боло бурдани тафаккури техникии 

наврасон озмунҳо ва мусобиқаҳои илмиву эҷодиро роҳандозӣ намоянд. 
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2.3. Муќовимат бо тундгароии динї ва роњу воситањои безарар 

гардонидани он 

Тундгароии динӣ яке аз падидаҳое мебошад, ки ба суботи давлат ва 

рушди устувори он таҳдид мекунад. Тундгароии динӣ бештар барои 

кишварҳои сермиллат ва сермазҳаб хатар дорад, чунки он аз тааллуқияти 

миллӣ ва динӣ ба манфиатҳои ғаразноки худ истифода мебарад. Ба 

ҷумлаи чунин кишварҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Пас, 

таҳлили беғаразонаи тундгароии динӣ фақат дар сурате мумкин аст, ки 

агар сабабҳо ва сарчашмаҳои ибтидоии он аз нигоҳи фалсафӣ дарк карда 

шавад. Ба фаҳмиши мо, сарчашма – моҳияти чиз ё падида, пайдоиши он 

мебошад. Баъзе олимон чунин мешуморанд, ки аввалин тундгароёни 

динӣ пайравони мазҳаби “сикари ва зелот” буданд, ки дар асри яки 

мелодї дар қаламрави Фаластин фаъол буданд. “Инҳо миллатчиҳои 

ифротӣ буданд, ки рӯҳониёнро чун миёнарав байни Худо ва одамон 

эътироф намекарданд. Онҳо намояндагони элитаи сиёсӣ ва динии 

тарафдори ҳукмравоии Рим дар Шарқи наздикро нобуд мекарданд»1. Ба 

ақидаи олимон, ҳатто дар байни шогирдони Исои Масеҳ метавонистанд 

пайравони онҳо бошанд, ки дар ин бора номи онҳо шаҳодат медиҳад: 

Симон Зилот ё Иуда Искариот. Калимаи “искариот” метавонад чун 

“шахси мусаллаҳ бо корд” тарҷума шавад»2.  

Сабаби зуҳури тундгароии диниро метавон омилҳои зерин ном 

бурд:  

- иҷтимоӣ – психологӣ; 

- маънавӣ – идеологӣ; 

- сиёсӣ ва ғайра.  

Шарқшинос Л. Медведко менависад: “Яке аз сабабҳои тундгароӣ 

худи ихтилоф дар моҳияти ҳар гуна дин аст, ки дар фоҷеаи пурпечутоби 
                                                            
1 Кожушко Е.П. Современный терроризм:Анализ основных направлений. – Минск, 2000. –
С.372-373.  
2Носков Ю.Г. Технология и идеология политического терроризма // Военно - христианский 
вестник. – 2002. – №2-3. – С.6-7.  
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ҳаётӣ ва сиёсӣ, дар гардишҳои шиддатноки рӯйдодҳои таърихӣ зоҳир 

мешавад. Инак, беш аз чорсад қарн, ки таърихи исломро ташкил 

медиҳад, бо номи Аллоҳ қатл мекунанд ва маргро қабул менамоянд. Ва 

дар ҳамин соатҳо миллионҳо модарон дар кишварҳои мусулмонӣ аз 

зоиш ранҷ бурда, барои Аллоҳ ҳаёти одамони навро бовар мекунонанд. 

Онҳо аз Худо истидо мекунанд, ки ҳаёти навзодонро ҳифз намояд, 

илтифот кунад ва онҳоро сироти мустақим ба ояндаи хушбахт барад”.  

Мутобиқи низоми арзишҳои динӣ, худи мавҷудияти тундгароӣ 

таҳти шакку тардид қарор дода мешавад. Аз нуқтаи назари ҷаҳонбинии 

динӣ, он чи ки чун рисолат қабул шуда метавонад, аз нигоҳи 

қонунгузорӣ метавонад чун тундгароӣ қаламдод карда шавад. Сабабаш 

ин аст, ки дин ва ҳуқуқ равишҳои гуногуни арзишӣ доранд. Ҳамин тавр, 

ҳар як гурӯҳ, хоҳ он динӣ бошад, хоҳ корпоративӣ ва этникӣ ва ғайра, 

ақидаи худро ба аҳолӣ интиқол медиҳад ва бадин тартиб, афкори 

иҷтимоиро шакл медиҳад.  

Ҳар як дин якчанд ҷараён дорад ва маъмулан, ин ҷараёнҳо дар 

аксар мавридҳо бо якдигар зиддият доранд. Дар айни замон, ҷараёне, ки 

аз асосӣ ҷудо мешавад, ба фирқа табдил меёбад ва он аз амалҳои ифротӣ 

парҳез намекунад.  

Кардинали калисои католикии Рим Й. Ратсингер таъкид менамояд, 

ки меъёрҳое, ки ҳаракатҳои динии ифротиро муттаҳид месозанд, - 

“ҷустуҷӯи эътимод ва содагии имон мебошанд. Ин ба худии худ бад нест, 

зеро ниҳоятан ...эътиқод барои одамони маъмулию сода таъйин 

шудааст... Аммо чунин навъи ҷустуҷӯ вақте хатарнок мешавад, ки ба 

таассуб оварда расонад. Касе ки ҳар гуна ақлро зери шакку шубҳа қарор 

медиҳад, вай эътиқодро низ таҳриф мекунад ва як навъ идеологияи ҳизбӣ 

мегардад, ки бо муроҷиати самимона ба Худои зинда, чун мабдаи ҳаёти 

мо ва ақли мо ҳеҷ умумияте надорад”1. 

                                                            
1 Филиппов Б. Острота вопросов и ясность ответов // Независимая газета. – 2000. –14 июня.  
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Муфтии Федератсияи Россия, Шайх – ул – ислом Талъат Тоҷуддин 

таъкид менамояд, ки тундгароии исломӣ на танҳо дар мазҳаби ваҳҳобия, 

балки дар ҳар гуна идеологияи исломии таблиғкунандаи ҷорикунонии 

зӯракии шариат ва арзишҳои исломӣ дар ҷомеа ва дар дигар кишварҳо 

(дар ин маврид чунин амал ба терроризми байналмилалӣ табдил меёбад) 

зоҳир мешавад. “Ва ин ба эътибори ислом ва мусулмонҳо зарари ҷиддӣ 

мерасонад, хосса дар чунин кишвари сермиллат ва чандмазҳабии мо 

боиси ихтилофоти амиқ ва зиддиятҳо мегардад”1. “Терроризми исломӣ” 

– таҳрифи ислом, шакли бидъаткоронаи идеяи таассуб, бо ҳар гуна баҳо 

таҳмил намудани ақидаи худ мебошад.2  

Тавре ки зикр гардид, сабабҳои тундгароии динӣ метавонанд 

омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавӣ бошанд:  

Ба омилҳои сиёсӣ дохил мешаванд:  

– амиқшавии ихтилофот дар заминаи этникӣ ва динӣ; 

– тақвияти таъсири ҳаракатҳои динии анъанавӣ ва гурӯҳҳои 

этноқавмӣ, ки аз имконияти истифодаи идеяҳои ифротӣ барои ғасби 

ҳокимият даст намекашанд.  

“Зоҳиршавии шумораи зиёди субъектҳои нави ҷиноӣ, ҳарбӣ, 

ифротӣ ва террористӣ, ки аксар вақт таҳти номи ислом ва бо пӯшиши 

истилоҳоти исломӣ амал мекунанд”3.  

В. Зорин ва Э. Пайн чунин мешуморанд, ки “идеологияи тундгароӣ 

аз боло таҳмил намешавад (яъне аз элитаи динӣ ва сиёсӣ), дар ҳар сурат, 

ин дар Россияи муосир рӯй намедиҳад. Аз пойин низ он намебарояд, 

чунки қолабҳои манфии оммавӣ фақат ашёи хом барои тундгароӣ 

мебошад”4.  

                                                            
1О важности борьбы с экстремизмом // НГ Религии. –2000. – 29 ноября.  
2 Геополитика террора: геополитические последствия террористических актов в США 
11сентября 2001 года. – М., 2002. – С.8. 
3Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на военную политику России: Автореф. дис. 
... д-ра полит. наук. - М., 2002. - С.25. 
4 Зорин В., Пайн Э. По ту сторону свободы. Законы о борьбе с шовинизмом работают 
тогда, когда общество требует их применения // Независимая газета. – 2003. – 12 февраля. 
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Идеологияи ифротӣ дар сатҳи муайяни миёна, яъне дар натиҷаи 

талоши ба ном “антрепренерҳои этникӣ ва динӣ шакл гирифтааст”.1 

Ба омилҳои иқтисодӣ дохил мешаванд:  

– ихтилоф дар талаботи баъзе қавмҳои пароканда, ки метавонад 

тундгароии диниро чун падидаи ҳаёти иҷтимоӣ ба вуҷуд оварад. 

Парокандагӣ дар ҷомеа наметавонад тасодуфӣ бошад, чунки ин 

метавонад натиҷаи парокандагии мавҷудаи беғаразонаи ҳаёти одамон ва 

умуман равони (психикаи) онҳо бошад. Шароити гуногуни зиндагӣ 

ногузир боиси ҷудошавии ҷомеа ба гурӯњҳои динӣ, этникӣ ва иҷтимоӣ 

мегардад. Фарқият дар сатҳи зиндагӣ байни Ғарб ва Шарқ, Шимол ва 

Ҷануб, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам байни кишварҳо сабаби 

муҳоҷирати аҳолӣ ба он минтақаҳои кишвар ва ё ба дигар кишварҳо 

мегардад, ки дар он ҷо шароити зиндагӣ нисбат аз маҳалли истиқомати 

онҳо аққалан каме беҳтар аст. Муҳоҷират асосан дар кишварҳое ба амал 

меояд, ки вазъи маҳдуди молиявӣ ва манбаӣ доранд. Одамон ба ҷойи нав 

муҳоҷират карда, дар бобати мутобиқшавӣ ва ёфтани ҷойи кор мушкилӣ 

мекашанд ва бадин тартиб, дар байни аҳолии таҳҷоӣ ташаннуҷи 

иҷтимоиро ба вуҷуд меоваранд.  

Ба омилҳои иҷтимоӣ миллатгароӣ дохил мешавад. Майл ба 

ҳадафҳои гуногун ва эътиқоди динии мухталиф сабаби ҷудоии ифротиҳо 

бо омилҳои иҷтимоӣ намегардад. Онҳоро як чиз муттаҳид месозад – 

тасаввури равшани симои душман. Дар кишварҳое, ки миллат дини 

худро интихобшуда аз тарафи Худо мешуморанд, он ҷо миллатгароӣ ва 

бадбинии дигар миллатҳо ва динҳо (ксенофобия) ҳукмрон аст. Онҳо дар 

бадбахтии худ фақат “бегонаҳо” – намояндагони дигар халқҳо ва 

динҳоро гунаҳкор медонанд. М. Рюз тарафдори ҷараёни илмии 

сотсиобиология ксенофобияро чун “падидаи бунёдӣ – табиї вобаста ба 

                                                            
1Антрепренер (фр. entrepreneur - соњибкор) соњибкори инфиродї, ташкилкунандаи 
корхонањои љолиб, ташкилкунандаи маъракањои гуногуни фарњангї.  
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назарияи Дарвин вобаста кардааст, ки дар ин бора ҷанг байни католикҳо 

ва протестантҳо дар Ирландияи Шимолӣ ва таҳдиди ҷанги нав шаҳодат 

медиҳад»1.  

Миллатгароии динӣ барои ҷомеа ҷавоб ба дигаргуншавии 

босуръати ҷаҳони беруна, ба арзишҳое, ки аз тарафи маданияти дигар 

таҳмил мешавад, ба иқтисод бо рақобати ғайриинсонии бозорӣ, ба 

режими либералии бетартибона, ки “ҳама чизи манънашуда иҷозат аст, 

мебошад”. Ҷомеашиноси Полша П. Штомка замонеро, ки тағйироти 

ҷомеа ба амал меояд – замони “дигаргуниҳои захмин” номидааст, яъне 

замоне, ки тундгароӣ ба авҷи аълои худ мерасад ва барои ҷомеа, ки аз 

масуният маҳрум буда, наметавонад бо ин падидаи манфӣ муқобилият 

намояд, хатар дорад.  

Ба омилҳои маънавӣ сабабҳои фарҳангӣ ва метафизикӣ дохил 

мешаванд. “Иттиҳодияи маънавӣ (яъне рӯҳониён) паёми пайғамбаронро 

таҳриф мекунад ва тамоми чораҳоро меандешад, то ки ба ном дини 

яҳудия, дини насронии “таърихӣ” – ро ба вуҷуд оварад, ки на бо он 

ҳадафҳо ва на ба он рисолате, ки ба дунё аз тарафи расулони Худо 

оварда шудааст, ҳеч гуна умумияте надорад. Омили клерикализм барои 

он вуҷуд дорад, ки типи коҳинонаи инсон хусусиятҳои гуманоидии 

инсонӣ, таҷассуми Худо дар заминро нисбатан комилтар ифода 

менамояд. “Инқилоби пайғамбарон” зимни кӯшиши вайрон кардани 

анъанаҳои муосири муқарраршуда аз тарафи коҳинони тамоми динҳо, ки 

бо “ҳадафи Худо” носозгор аст, ба вуҷуд омадааст»2.  

Б. Хюнбер – файласуфи олмонӣ дар навбати худ таъкид менамояд, 

ки: “агар замонҳои пеш одамон ба номи Худо ҷанг мекарданд, 

пайравони дини дигарро мекуштанд, калисо месохтанд, худро қурбонӣ 

                                                            
1 Ruse М. Sociobiology: Sound science of muddled metaphysics // Proceedings of the 1976 
Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association / Ed. by F. Suppe. Vol. II. Michigan, 
1977. P. 77. 
2Джемаль Г. Освобождение ислама. – М., 2004. – С. 14-20. 
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мекарданд, вале аз оғози давраи Маърифат сар карда, инсон ба 

худмухторӣ мегузарад, аз маънои додашуда аз берун ба маънои 

мустақилона муқарраршуда, аз умеду интизориҳои ғайрифаъол ба умеди 

фаъол мегузарад. Махлути хатарноки иборат аз таассуби динии худкуш, 

ки ҳаёти инсониро ба як пул намегирад ва технологияи муосир - 

“динамити метафизикӣ” ба вуҷуд меояд. “Ба ҳама чиз дар осмон даст ёфт 

ва ҳеҷ чизро дар замин аз даст надод”- чунин аст, рӯҳияи имкондиҳандаи 

ҳадафи дугона аз номи Худо, Аллоҳ: яъне, худро ба осмон расонидан, то 

ин ки ба пайванд бо Худо даст ёфт ва ҳамзамон, ба ҷаҳаннам 

фиристодани дигар одамон, ки гӯё аз иблисанд»1. 

Шайх – ул- ислом Тоҷуддин таъкид менамояд, ки ваҳҳобия 

анъанаҳо ва арзишҳои миллӣ ва диниро аз байн мебарад: “Мутобиқи 

ислом мусулмонҳо ба арабҳо ва ғайриарабҳо ҷудо намешаванд. 

Пайғамбар фармудааст, ки ҳеҷ гуна бартарии араб бар ғайриараб вуҷуд 

надорад, баръакс, тамоми одамон дар назди Худо баробаранд...Дини мо 

ва Қуръон меомӯзонанд, ки воқеият бояд ба назар гирифта шавад. 

Вақтҳои охир даъват ба бозгашт ба исломи ибтидоӣ, ба замони 

Пайғамбар Муҳаммад карда мешавад ва ин ҳатто хуб аст, чунки ин 

поксозӣ ҳаст (мо қабл аз намоз низ оини покшавиро ба ҷо меоварем). 

Аммо покшавӣ набояд анъанаи ҳар як халқро, ки исломро (худихтиёрӣ) 

қабул кардаааст, рад намояд. Бинобар ин, маданияти миллӣ, анъанаҳо, 

расму ойин аз тарафи қонунҳои исломӣ дар Ҳиндустон, Покистон, дар 

Африқо, Россия, Хитой, дар Осиёи Марказӣ ва Моварои Қафқоз 

комилан ба назар гирифта шуда, бо онҳо созгоранд. Барои мо ин ақидаи 

паҳншуда таҳқиромез аст. Ваҳҳобиҳо таъкид мекунанд, ки на дар рӯзи 

сеюм, на дар ҳафтум, на дар чиҳилум ва на дар сол на ба арвоҳи падар ва 

на модар, ки ба он дунё рафтаанд, набояд фотеҳа хонд. 70 сол дар ин 

                                                            
1Хюбнер Б. Смысл в бессмысленное время: метафизические расчеты, просчеты и сведение 
счетов. – Минск, 2006. – С.11-12. 
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бора ба мо атеистон мегуфтанд ва ҳолҳ ҳамин чизро ваҳҳобиҳо таблиғ 

мекунанд»1. 

Ҳоҷиаҳмад Нухаев, ки аз рӯи маълумоти Википедия, ходими сиёсии 

собиқ Ҷумҳурии Ичкерияи эътирофнашуда мебошад ва дар Россия чун 

роҳбари гурӯҳи ҷинояткории созмонёфта шинохта мешавад, дар 

мусоҳибаи худ бо журналисти амрикоӣ Пол Хлебников таъкид 

намудааст, ки сабаби густариши босуръати ваҳҳобия, сарфи назар аз ин 

ки дар кишварҳои гуногун анъана ва арзишҳои ихтилофнок вуҷуд дорад, 

дар он мебошад, ки дар ин кишварҳо шароити мусоид барои густариши 

ваҳҳобия ба вуҷуд омадааст. «Одамон на аз низоми ҳамхунии хешовандӣ, 

на аз давлат муҳофизат намешаванд. Ҳамаашон танҳоянд. Ва инак, 

ваҳҳобӣ меояду содатарин гапҳоро мезанад: яъне, ин ҷо якхудоӣ аст, ин 

ҷо бояд итоат кард, он ҷо душман аст, дар ин ҷо бояд кушт... вассалом... 

Ваҳҳобия талош мекунад дар фарҳангҳои анъанавӣ давлатро таъсис 

диҳад – тамаддуни нави байналмилалӣ ва ба ин маънӣ он ба Амрико 

тақлид мекунад...»2.  

Омилҳои ангезанда ва ҳидояткунандаи ифротиҳо барои дастёбии 

онҳо ба ҳадаф «унсурҳои хаёлии шуур» мебошанд, яъне набудани 

иртибот бо воқеият. Тавре ки олимон таъкид мекунанд, идеологҳои 

экстремизм бо воқеият иртибот надоранд ва дар ҷаҳони тахаюлӣ зиндагӣ 

мекунанд, тафаккури онҳо бо мантиқи одамони солимандеша мутобиқат 

надорад. Дэвид Кук таъкид менамояд, ки «мусулмонҳои дорои афкори 

апокалипсӣ бояд ҷаҳонро тасхир намоянд, аммо на барои он, ки онро 

соҳиб шаванд, балки барои он, ки онҳо эътимод доранд, ки гӯё ин 

фармони Худо аст. Арзишҳои ғайриодӣ, ки аз арзишҳои маънавии ҷомеа 

тафовут доранд, имконият медиҳанд, ки ҳар гуна амал, ки гӯё ба 

ҳадафҳои хайрхоҳона сурат мегирад, сафед карда шавад»3.  

                                                            
1 О важности борьбы с экстремизмом // НГ Религии. – 2000. – 29 ноября.  
2 Хлебников П., Марягин Л. Разговор с «варваром». – М., 2003. – С.63. 
3 Cook D. Die Propheten des Weltuntergangs // DIE ZEITNr. – 2001. – № 39.  
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Б. Хюгбер дар навбати худ чунин мешуморад, ки «ҳокимияти 

иррастисоналии метафизикӣ ва ҳокимияти ратсионалии технологӣ 

махлути инфиҷорбарангезро ба вуҷуд меоваранд, чунки масъулият барои 

истифодаи ҳокимияти инструменталиро террористон ба «осмон» ҳавола 

мекунанд ва бо ҳамин худро аз азоби виҷдон раҳо месозанд. Аммо 

таассуб тамаркузи истисноӣ ба идеяҳо, усулҳо ва садоқати бепоён ба 

онҳо мебошад. Дар ин ҳолат ҷаҳон ба ду қисм ҷудо мешавад – ба худиҳо 

ва ба душманон, ба сиёҳ ва ба сафед, ба дуруст ва ба нодуруст»1.  

Н.Л. Осокин барои биниши сиёҳ – сафеди ҷаҳон «павликиан» - и 

мазҳабҳои асримиёнагиро ба сифати мисол меоварад: «ҷаҳони онҳо 

фақат ду ранг дошт, ҳатто на ранг, балки ҳастии ифротии дуқутбӣ, - 

сафед ва сиёҳ; номукаммалии ҷаҳонбинӣ, шуури динии экстремистҳо дар 

чунин амалҳо зоҳир мешавад: ҳадафҳои сиёсии худро додашуда аз 

тарафи Худо шуморидан, эътиқоди кӯркӯрона ба ҳаққонияти ақидаҳои 

худ ва нотаҳаммулӣ нисбат ба ақидаҳои дигарон; нобоварӣ ба худ, 

хоҳиши зоҳиршавӣ дар худпарастӣ, худнамоишдиҳӣ ва рамзи 

ҳаросафкан; максимализми беш аз ҳад дар арзёбиҳо тафаккури сиёсиро 

иваз мекунад, имконияти баррасии солим ва арзёбии вазъияти воқеиро 

истисно месозад; нотаҳаммулии ифротӣ нисбат ба ақидаҳои дигарон 

ифротиҳоро маҷбур мекунад, ки барои табдил додани дигарандешон ба 

«эътқодмандони ҳақиқӣ» мубориза баранд ва барои ин онҳо аксар вақт 

ба фаъолияти таблиғотӣ, миссионерӣ машғул мешаванд, ҳамчунин ба 

таҳмили зӯроваронаи ақидаҳои худ ба ҷаҳон даст медиҳанд; тасаввуроти 

экстремистҳо аз ҷаҳон истисноан ба ранги сиёҳ аст, гӯё ба ҳастии онҳо 

доиман касе таҳдид мекунад ва онҳо маҷбуранд, ки худро аз зӯрии атроф 

муҳофизат намоянд; муносибати бепарвоёна нисбат ба марг боиси он 

                                                            
1 Хюбнер Б. Смысл в бессмысленное время: метафизические расчеты, просчеты и сведение 
счетов. – Минск, 2006. – С.11-12. 
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мегардад, ки пайрави онҳо ҳаёти худро эҳтиёт намекунад, вай омода аст, 

ки «ба хотири наҷоти тамоми инсоният» аз ҷони худ гузарад»1.  

Амалҳои террористӣ барои террористон як намуди қурбонӣ кардан 

– «мубодилаи ҳаёт» - ҳаст. Пешвои собиқи фирқаи тоталитарии Мун, С. 

Хассен ангезаи ифротиҳои диниро дар муборизаи равониии (психологии) 

ботинии инсон мебинад. Ба ибораи дигар, омилњое, ки ташаннуҷи 

равониро ба вуҷуд меоваранд, сабаби пайдоиши ифротгарої мебошад. 

Яъне, вақте ки шахс бо ихтилофот дар ақидаҳо ва эътиқоди худ дучор 

мегардад ва маҷбур мешавад бар зидди эъиқодҳои динӣ ва ғайраи худ 

барояд, мехоҳад, ки ҳар чи зудтар аз афсурдагии равонӣ раҳоӣ ёбад. 

Инсоният тарҷеҳ медиҳад, то ин ки рафтор, афкор ва эҳсосоти вай бо ҳам 

мувофиқат дошта бошанд ва фақат номувофиқатии андак байни онҳоро 

раво мебинад2.  

Бесуботии вазъ дар Шарқи Наздик боиси ба вуҷуд омадани 

чолишот дар минтақа, аз ҷумла, дар Осиёи Маказӣ шудааст3. Солҳои 

охир ҷалби фаъоли ҷавонон ба ҳаракатҳои ифротӣ ба мушоҳида мерасад. 

Далели иштироки ҷавонон дар ихтилофоти ҳарбӣ дар Ироқ ва Сурия аз 

ин шаҳодат медиҳад. Ҷавонон ба чунин ҳаракатҳои исломӣ, монанди 

«Ҳизб - ут – таҳрир», «Ансоруллоҳ», «Ваҳҳобия», ҳаракати «Толибон», 

«Ҳаракати исломии Ӯзбекистон», «Салафия» ва ғайра мепайванданд. 

Ба густариши тундгароӣ омилҳои гуногун мусоидат мерасонанд. 

Дар байни онҳо метавон сатҳи пасти маърифат, ба қадри кофӣ набудани 

маълумолти динӣ ва дунявӣ, мушкилоти иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва бекориро 

ном бурд, ки омилҳои асосии ҷалби ҷавонон ба ҳаракати ифротӣ 

мебошанд. Ба воситаҳои асосии ҷалби ҷавонон ба ин ҳаракатҳо бояд 

таблиғоти пурзӯр байни муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҷумла, тавассути 

                                                            
1 Осокин H. История альбигойцев и их времени. – Казань, 1972. 
2 Хассен С. Освобождение от психологического насилия. Деструктивные культы, контроль 
сознания, методы помощи. – СПб., 2003. – С. 84. 
3 Стариков Н.В. Геополитика: Как это делается. – СПб.: Питер, 2014. –С.-263. 
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шабакаҳои иҷтимоӣ дохил кард1. Бояд эътироф кард, ки ҷалби ҷавонон 

ба ин гурӯҳҳо боиси ташаннуҷ ва бесуботии иҷтимоӣ мегардад.  

Маълум аст, ки омилҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, равонӣ ва маданияти 

ҳар як кишвар ба таъмини амнияти давлатӣ таъсир мерасонанд. Бинобар 

ин, дар навбати аввал, идеология ва вазъи равонӣ дар ҷомеа бо 

амалисозии барномаҳои гуногуни давлатӣ дар риштаҳои сиёсӣ, фарҳангӣ 

ва идеологӣ мутобиқат дошта бошад. Дар ин раванд ҷиҳати амалисозии 

талошҳои комплексии ҳамаҷониба, албатта, нақши давлат ва ҳукумат 

муҳим аст.  

Бисёр таҳлилгарон чунин мешуморанд, ки сатҳи пасти дониш ва 

огоҳии ҷавонон аз масоили маданияти дунявӣ ва динӣ дар аксар 

мавридҳо ба густариши тундгароӣ таъсир мерасонад. Яъне, онҳо 

наметавонанд то охир ба моҳияти масъалаҳои динӣ сарфаҳм раванд. 

Бояд таъкид намуд, ки алҳол тамоми кишварҳои пасошӯравӣ бидуни 

истисно, бо ин мушкил рӯ ба рӯ ҳастанд.  

Гурӯҳҳои тундгаро вазъи мавҷударо фаъолона ба нафъи худ 

истифода мебаранд. Масалан, тибқи маълумоти расмии мақомоти 

кишвар алҳол беш аз ҳазор шаҳрванди мамлакати мо ба сафи ба истилоҳ 

«Давлати исломӣ» пайваста, дар амалиёти ҳарбӣ дар Сурия ва Ироқ 

иштирок мекунанд2.  

Умуман, 146 оила ба Сурия ва Ироқ рафтаанд, 21 донишҷӯи 

мактабҳои олии кишвар ба сафи гурӯҳи террористии «Давлати исломӣ» 

пайвастаанд.3 

                                                            
1 Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт 
[электронный ресурс]. URL: https://ia-centr.ru/publications/borba-s-terrorizmom-i-
ekstremizmom-v-evrazii-obshchie-ugrozy-i-sovmestnyy-opyt/ (дата обращения: 25.06.2019 г.) 
2Государстве Средний Азия совместно выдут борьбы с международный терроризм и 
экстремизм [электронный ресурс]. URL: http://khovar.tj/2017/09/kishvar-oi-osiyoi-markaz-bar-
ziddi-terrorizm-va-ekstremizmi-bajnalmilal-muborizai-mushtarak-va-oshtinopazir-mebarand/ (дата 
обращения: 29.09.2017 г.) 
3 Суханронӣ дар маҷлиси васеи Ҳукумати Тоҷикистон доир ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву 
иҷтимоии мамлакат дар соли 2015 ва вазифаҳо барои соли 2016 [манбаи электронї]. URL: 
http://www.president.tj/node/10603 (санаи истифодабарї: 28.10.2018) 
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Дар нишасти матбуотии ВКД Љумњурии Тољикистон, ки дар санаи 

27- июли соли равон доир гардид, вазири корњои дохилии Љумњурии 

Тољикистон Рамазон Р. чунин ишора намуд: «Дар шаш моҳи соли равон 

аз тарафи мақомоти корҳои дохилӣ 226 ҷинояти дорои хусусияти 

террористӣ ва 378 ҷинояти эктремистӣ ошкор ва ба ҳисоб гирифта шуд. 

Аз ҷумла, 1 амали террористӣ содир шуда, 2 суиқасд ба амали 

террористӣ пешгирӣ карда шуд. 97 нафар аъзои ташкилоти террористӣ 

муайян ва дастгир карда шуда, бо доир кардани чорабиниҳои фаврию 

фаҳмондадиҳӣ 169 нафар шаҳрвандоне, ки дар амалиёти мусаллаҳонаи 

дигар кишварҳо иштирок доштанд, ихтиёрӣ ба Ватан бозпас оварда 

шудаанд»1.  

Экстремизм ва терроризм вабои асри XXI мебошанд, таҳдиди ин 

падидаҳои манфӣ ба сулҳ ва амнияти одамон на камтар аз силоҳи 

куштори умумӣ мебошад. Барои муқобилият бо экстремизм ва 

терроризм – ин вабои аср бояд тамоми кишварҳо муттаҳид шаванд ва ин 

дар навбати худ, эътимоди мутақобила ва эҳтиром ба манфиатҳои 

якдигарро талаб менамояд. Амалҳои даҳшатафканӣ танҳо силоҳи 

экстремизм ва терроризми байналмилалӣ намебошад. Аслиҳаи асосии 

онҳо идеология аст. Имрӯз дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва дигар 

мамлакатҳои пасошӯравӣ дин марҳалаи эҳёро паси сар мекунад. Аз як 

тараф, эҳёи дин дар кишварҳои пасошӯравӣ падидаи мусбат мебошад, 

вале аз ҷониби дигар, бесаводии динӣ сабаби тақвияти тундгароӣ 

гардидааст, ки аз чунин вазъ ифротиҳо устокорона истифода мебаранд2. 

Сиёсати бозсозии солҳои 90-уми асри XX марҳалаи аввали 

фаъолшавии онҳо гардид. 

                                                            
1 Пресс – конференция в Министерстве внутренних дел [электронный ресурс]. URL: 
https://mvd.tj/index.php/ru/novosti-arkhiv/24654-nishasti-matbuot-dar-vkd-tari-i-selektor-
barguzor-gardid-2 (дата обращения: 28.07.2019 г.) 
2 Шарипов С.И. Угрозы и вызовы центральноазиатского региона в новом контексте 
геополитических реалий. Политические процессы в Таджикском обществе. Сборник статей 
1998-2011 гг.). – Душанбе, 2011. –С.314-320. 
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Марҳалаи дуввуми фаъолшавӣ ва иштироки неруҳои гуногуни 

ифротӣ дар ҷанги дохилӣ буд. 

Марҳалаи севвум зуҳури чунин ҳаракати динӣ, монанди «Ҳизб – ут 

– таҳрир» мебошад. 

Марҳалаи чорум бо зуњури ҷараёни динию сиёсии «Салафия» 

алоќаманд аст.   

Яъне, тарз ва усулҳои амали ҷараёнҳои террористӣ ва экстремистӣ 

тағйир ёфтааст, онҳо ба ҷанбаҳои  идеологӣ гузаштаанд. Зиёда аз ин, 

онҳо қонунҳои демократии амалкунанда дар кишварҳои минтақаро 

истифода мебаранд.  

«Истифодаи «сиёсати стандартҳои дугона» нисбат ба терроризм ва 

экстремизм муассирияти кӯшиши ҷомеаи ҷаҳониро дар муборизаи 

муштарак бо ин падида коҳиш мебахшад ва ҳатто ихтилофҳои навро 

байни паймонҳои ҳарбӣ ва сиёсӣ ба вуҷуд меоварад, ки вазъи сиёсии 

ҷаҳонро ноустувортар месозад»1. 

Бояд таъкид намуд, ки дар Осиёи Марказӣ тундгароӣ дар байни 

занон низ ривоҷ меёбад. Аз рӯи маълумоти Вазорати корҳои дохилии 

Ҷумҳурии Қирғизистон, алҳол шумораи занон дар гурӯҳҳои экстремистӣ 

23% афзудааст.  

Соли гузашта даҳҳо занон аз ҷануби Қирғизистон ба ҷанг 

рафтаанд. Баъзе занони тоҷикро шавҳаронашон бо зӯр ба Сурия ва Ироқ 

бурдаанд, ки мояи ташвишу нигаронӣ аст. Сабаби иштироки занон дар 

гурӯҳҳои ифротӣ осебпазирӣ, фақирӣ ва заифии онҳо аст, ки ба ин иллат 

таблиғот дар байни онҳо тақвият меёбад. Имрӯз даъват ба «Давлати 

исломӣ» низ ба он мусоидат мекунад, ки занон барои пайвастан ба ин 

ҳаракат майл кунанд. Ифротиҳо ҳамчунин занони норизо дар байни 

муҳоҷирони меҳнатиро ҷустуҷӯ мекунанд. Имсол аз Ҷумҳурии 

                                                            
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ, 20 апрели 
соли 2011 [манбаи электронї]. URL: http://president.tj/node/193 (санаи истифодабарї: 
20.05.2019) 
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Қазоқистон низ занон барои иштирок дар ҷанг ба Сурия рафтаанд. Чанд 

нафар зан аз вилояти Суғд низ ҳамроҳи шавҳарони худ ба Сурия 

рафтаанд. Далелҳо ҳамчунин дар бораи мавҷудияти ифротиҳо дар водии 

Фарғона шаҳодат медиҳанд. Дар Рӯзи истиқлолияти Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон – 1 сентябри соли 2014 парчами ДИИШ дар яке аз купрӯкҳои 

шаҳри Тошканд овехта шуд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсади пешгирии тундгароӣ бо роҳи 

дигар рафт. Масалан, ба рӯҳониёни расмӣ – имом – хатибҳо аз ҳисоби 

буҷаи давлат музди меҳнат таъйин шудааст, ки ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ҳукумат барои ҳаллу фасли проблема саъю талош мекунад. 

Гӯрӯҳҳои дорои ақоиди тундгароӣ ва ифротӣ талош мекунанд ҷомеаи 

шаҳрвандиро ба қафо, ба гузашта кашанд. Бинобар ин, сардори давлат 

дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олӣ таъкид намуд: «Бо назардошти 

вазъи печидаи ҷаҳони муосир, барои олимон зарур аст, ки идеологияи 

миллиро тақвият диҳанд, рушди иҷтимоӣ – сиёсии ҷомеаро таҳким 

бахшанд, иттиҳодияҳои эҷодиро инкишоф диҳанд, манфиатҳои 

стратегии Тоҷикистонро ҳимоя намоянд, бо терроризм ва экстремизми 

байналмилалӣ мубориза баранд, ба рушди демократия дар кишвар 

афзалият диҳанд».  

Бадин тартиб, ба мақсади таъмини амнияти миллӣ, тартиботи 

ҷамъиятӣ, ҳифзи саломатии шаҳрвандон, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои онон 

давлат ба ҳадафи роҳ надодан ба ривоҷи экстремизм дар ҷомеа, яъне 

ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ – сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ тадбирҳои 

заруриро меандешад.  

Ниҳоят, бояд таъкид намуд, ки аксарият мусулмонон гурӯҳҳое, 

монанди ДИИШ – ро тарафдори душманони ислом меҳисобанд, ки ин 

динро бадном месозанд. Ҳукумати кишварҳои Осиёи Марказӣ чунин 

мешуморанд, ки маҳз экстремизми динӣ ва терроризм душманони асосии 

субот ва амният дар кишварҳои минтақа мебошанд, бинобар ин, бояд 
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комилан решакан шаванд. Ислом ҳама вақт фақат ба сулҳу субот даъват 

мекунад ва ҳар гуна зуҳуроти тундгароиро ҷиддан манъ намудааст. 

Масалан, дар Оятҳои 92 – 93 - и Сураи «Ан – Нисо» омадааст:  

«Ҳеҷ мӯъминеро нарасад, ки мӯъмини дигарро ҷуз ба хато 

бикушад... Ва ҳар кас мӯъминеро ба амд бикушад, кайфари ӯ ҷаҳаннам 

аст, ки дар он ҳамвора хоҳад буд ва Худо бар ӯ хашм гирад ва лаънаташ 

кунад ва барояш азоби бузург омода созад!»  

Ба ақидаи мо, фаъолкунии ҷанбаҳои иҷтимоӣ барои ҷавонон, 

таъмини талабот ба истеъдод аз бисёр ҷиҳат дар онҳо барои баланд 

бардоштани эҳсосоти зарур будан барои ҷомеа ва талаботи ҷомеа ба 

онҳо, барои худшиносии ҳаётӣ ва касбии онҳо мусоидат мекунад. Дар 

айни замон, тадбирҳои мазкур бояд бо иқдомоти беҳтар кардани 

худогоҳии иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва маданияти ҳуқуқии онон тақвият дода 

шаванд.1 

Ифротиҳои динӣ тарзу усули гуногунро барои ҷалби одамон ба кор 

мебаранд. Яке аз чунин усулҳо - ҷалби интравертӣ мебошад. Яъне, 

назорати динӣ ба шуури одамон. С. Хассен ин усулро чунин шарҳ 

додааст: «системаи таъсирот, ки барои тахриби асолати шахсии инсон ва 

бадал кардани вай ба шахсияти нав истифода бурда мешавад. Одамонро 

ба фазои иҷтимоии шадидан таъсиррасон ва танзимшуда «ғарқ» карда, 

неруҳои тахрибгар назорат бар рафтор, афкор ва эҳсосоти аъзои худ ва 

дастрасӣ ба иттилоотро ба даст меоваранд. Онҳо афкори одамонро 

тасхир менамоянд»2. Барои ошкор кардани назорат бар шуури одамон С. 

Хассен модели BITE (Behavior - рафтор, Information - иттилоот, Thoughts 

- тафаккур, Emotions - эҳсосот) – ро пешниҳод менамояд: 

-назорати рафтор дар танзими муошират, вақти корӣ, вақти шахсӣ 

ва вақти хоб, ба калонсолон хабар додани андешаҳо ва эҳсосоти худ, 
                                                            
1 Роговая А.В. Формирование антиэкстремисткой идеологии в молодежной среде. – Орехово-
Зуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – С.153-159. 
2Хассен С Освобождение от психологическогонасилия. Деструктивные культы, контроль 
сознания, методы помощи. – СПб., 2003. –С.86. 
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ҷорӣ намудани қоидаи тартибот ва муҷозот барои вайрон кардани онҳо 

ифода меёбад; 

- назорати иттилоотӣ – таҳрифи барқасдона, пинҳон кардани 

иттилоот, ҳамчунин дӯрӯғи маҳз, маҳдуд кардани дастрасӣ ба манбаъҳои 

иттилоотӣ, доиман надоштани вақт барои андешаронӣ, ба вуҷуд 

овардани монеаҳои гуногун, ҷорӣ кардани таъқиб ва додани маълумоти 

пинҳонӣ, истифодаи ғайриахлоқии сирри омўрзиш ва таҳдид барои 

«гуноҳҳои» собиқро дар назар дорад;  

- назорати тафаккур – яъне аз тарафи доктринаи динӣ чун ҳақиқати 

ғайринисбӣ, истифодаи тафаккури кундкунандаи қолабҳои шифоҳӣ, бо 

кумаки забон коҳиш додани изтироб ва тафсиру таъбири онҳо ба 

«забони мурғон», истифодаи усули гипноз, сухани якзайли 

дилгиркунанда, медитатсия, ғалоғулаи дастаҷамъӣ, номувофиқатӣ бо 

тафаккури таҳлилӣ (аналитикӣ);  

- назорати тунд (экспансивӣ) аз фиреби эҳсосоти фард, 

истифодабарии эҳсоси гуноҳ, ҳарос аз душмани беруна, тарси аз даст 

додани наҷот, тавбаю надомати оммавӣ ва ғайра иборат аст.1 

Боз як усули ҷалбкунӣ аз тарафи ифротиҳои динӣ – тарзи ҷалби 

экстравертӣ мебошад, яъне бадном кардани фаъолияти роҳбарон ва 

мансабдорони кишвар, нашр кардани мақолаҳои фармоишӣ, фиреб 

додани ҷомеа, ба дигар тараф кашонидани диққат аз ҳодисаҳои рӯйдода 

дар воқеият. Ва илова бар ин, баъзе журналистони нохудогоҳ 

ҷинояткоронро қаҳрамон нишон дода, дар бораи онҳо чун озордида 

сухан мегӯянд. Террористон ҳар гуна технологияи иттилоотӣ (сабтҳои 

аудио ва видио, ВАО, радио, телевизион, Интернет, алоқаи мобилӣ ва 

ғайра)-ро истифода мебаранд, то ин ки одамони навро ба сафи худ ҷалб 

намоянд. Зиёда аз ин, онҳо барои фишори равонӣ (психологӣ) 

                                                            
1 Њамон љо. –С.88. 
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технологияи иттилоотиро ба кор бурда, имкониятҳои худро намоиш 

медиҳанд.  

Фаъолияти ифротиҳои гуногуни динӣ тадқиқоти муфассалро талаб 

менамояд, то ин ки ҷанбаҳои махсуси амали онҳо ошкор карда шавад. 

Ҷаҳонфаҳмии «эҳёи мусулмонӣ» чунин аст:  

- барои ҷаҳони муосир Қуръон ва Сунна (қисмати асли онҳо) 

мутобиқшуда мебошанд ва метавонанд бе ягон мушкилӣ дар амал татбиқ 

карда шаванд; 

- Қуръон ва Сунна ягона манбаи қонунҳо, анъанаҳо, арзишҳо, 

қолибҳо ва ғайра мебошанд; 

- барои он, ки амалияи ҷамъиятӣ бо назарияи ҷамъиятии исломӣ 

мутобиқ шавад, дар кишварҳои мусулмонӣ бояд низоми сиёсӣ ва 

ҷамъиятии исломӣ ҷорӣ карда шавад.  

Масалан, идеяи эҷоди исломи хаёлии С. Қутб бо ғояҳои 

бунёдгароёнаи Маудуди ал – Ғаззолӣ созгор омад, ки вақте дар соли 1986 

ба Эрон омад, дар суханрониаш чунин изҳор дошт: «ихтилоф байни 

сунниҳо ва шиаҳо дар баробари «хатари империалистӣ ва коммунистии 

таҳдидкунанда ба ислом» дуюмдараҷа аст. Ба ақидаи Маудуди, фақат 

халифа ва Шӯрои уламо метавонанд ҳимоягарони асолати исломӣ 

бошанд. Вай чунин мешуморад, ки кафолати ҳимояи ҳуқуқи мусулмон 

метавонад истисноан риояи қавонини шариат бошад. Коршиноси 

амрикоӣ оид ба масоили исломи бунёдгаро Ҷонатан Шансер чунин 

мешуморад: «ифротиҳо фалсафаи зиддисломии марксистиро истифода 

мебаранд, ки мутобиқи яке аз нуктаҳои он, «ҳокимиятро бо нӯги митлиқ 

ба даст меоваранд». Ифротиҳои исломӣ барои қалб ва афкори одамон 

мубориза мебаранд ва хомӯш кардани шӯълаи терроризм бе кумаки 

мусулмонҳои миёнараву муътадил имконнопазир аст. Террористонро 

проблемаи поймол кардани амру наҳйи динӣ, ки рехтани хуни одамони 
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бегуноҳи ҳам мусулмон ва ғайримусулмонро маҳкум менамояд, ба 

ташвиш намеоварад»1.  

Ҷанбаи ташкилии экстремизми динӣ низ баррасӣ ва таҳқиқро талаб 

менамояд. Он як навъ саҳнае мебошад, ки дар он гурӯҳҳои динӣ - 

экстремистӣ одамонеро, ки як ҳадаф доранд, муттаҳид месозад. С. 

Мелков таъкид менамояд: «пояи иҷтимоии чунин иттиҳодияҳоро 

маъмулан ду категория ташкил медиҳад: як қисми ҷавонон ва рӯҳониён, 

ки дар натиҷаи тағйироти иҷтимоӣ – сиёсӣ ва идеологӣ аз муҳити 

одаткардаи иҷтимоӣ дар канор монда, раҳнамудҳои маъмулиро аз даст 

додаанд. Сабаби асосии чунин вазъият хусусияти таълимоти исломӣ 

мебошад, ки дар мавҷудияти шумори кофии нуктаҳои дорои ҷанбаи 

тундгароӣ (ҷиҳод, шаҳидшавӣ) ифода меёбад ва дар сурати мавҷуд 

набудани низоми васеъ ривоҷёфтаи дониш дар бораи моҳияти ислом, ба 

ҷавонони мусулмон имконият медиҳад, ки зуд тундгаро шаванд, чунки 

ҷавонони мусулмон кӯшиш мекунанд, ки камбудии дониш, муқаррароти 

ҳаётӣ, раҳнамудҳои идеологиро бо муроҷиат ба бунёди нахустини дини 

ислом пур кунанд»2.  

Рӯҳониёни исломӣ асосан аз ашхоси дорои ақидаҳои гуногуни 

идеологӣ иборатанд, бинобар ин, сарфи назар аз хусусияти дигаргуниҳои 

ҷамъиятӣ, дар дохили ин ҷамъият гурӯҳҳои ба ин ё он сатҳ дорои рӯҳияи 

тундгароӣ пайдо мешаванд.  

Аз рӯи баъзе маълумот, алҳол аз 150 то 250 ташкилоти исломӣ 

фаъолият мекунанд. Онҳо талош мекунанд, ки исломи хаёлиро эҷод 

намоянд. Ин ташкилотҳо чунин мешуморанд, ки: «мусулмонҳои воқеӣ 

бояд аз давлат дур шаванд ва дар иттиҳодияҳои довталабона – ҷамоатҳо 

муттаҳид шаванд. Ин ҷамоатҳои мухтор бояд кӯшиш намоянд, ки 

давлатро тасхир намоянд, соҳаи таҳти таъсири худро бо роҳи нуфуз ба 
                                                            
1Религиозный терроризм и марксистская философия [электронный ресурс]. URL: 
http://www.inosmi.ru/print/210184.html (дата обращения: 13.05.2019 г.). 
2Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на военную политику России: Автореф. дис. 
... д-ра полит. наук. - М., 2002. - С.14-18.  
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давлат ва фишор овардан ба элита, ворид шудан ба парламент, ишғол 

кардани дигар мансабҳои интихобӣ, масалан, дохилшавӣ дар 

иттиҳодияҳои касбӣ ва тиҷоратӣ аз ҳисоби ба даст овардани раъйи 

бештар ва ниҳоят мустақиман расидан ба ҳокимият, васеъ намоянд. Дар 

ибтидо ин ё он ҳокимият бояд тавассути таблиғоти зиёд бадном карда 

шавад, намояндагони он чун муздурони Ғарб ва модернизми 

ишратпарастии дунявӣ тасвир карда шаванд. Онҳо душмани исломанд - 

қавонини он (шариат) – ро намепазиранд, бинобар ин, кофаранд…»1.  

 Ифротиҳо мунтазам таълимоти салафиҳоро амалӣ месозанд. 

Ҳадафи онҳо ғасби ҳокимият мебошад. Воситаҳои расидан ба ин мақсад 

чунинанд:  

- Аввалан, иваз кардани субъектҳои мусулмонӣ, яъне ба ҳар як 

кишвари мусулмонӣ ворид кардани иттиҳодияҳои рӯҳониёни худ ва 

унсурҳои исломӣ ё иваз кардани (пурра ё қисман) рӯҳониёни тарафдори 

режими дунявӣ ба рӯҳониёни пайрави худ.  

- Сониян, таъсиси пояҳои исломии оммавӣ дар кишварҳои 

мусулмонӣ.  

- Севвум, таъсиси ташкилотҳои динӣ – сиёсии дорои ҷанбаи 

исломии мухолиф ҳам бо низомҳои сиёсии мавҷуда ва ҳам бо тамоми 

рӯҳониёни маҳаллӣ. Пояи ғоявии фаъолияти чунин ташкилотҳои сиёсӣ 

салафия мебошад.  

- Чорум, таъсиси пойгоҳҳои исломӣ дар ҳавзаҳои заиф ё назорати 

заифшудаи давлатӣ дар ҳудудҳои миллӣ.  

Мубаллиғони «эҳёи ислом» чунин мешуморанд, ки дар ҷомеа 

таназзули ахлоқӣ ба вуҷуд омадааст, ки боиси афсурдарӯҳї мегардад. 

Ҷомеае, ки дар он нуқсонҳои иҷтимоӣ ҷой дорад, мусулмонӣ намебошад, 

гарчи дар зоҳир чунин шуморида мешавад, вале дар асл он ҷоҳилия 

мебошад. Ба ақидаи бунёдгароён, ислом аллакай ҷомеаи идеалиро дар 
                                                            
1 Сиван Э. Радикальный ислам. Причины и последствия террористического насилия // 
International PolitiK. – 1997. –№8. –С.5-7. 
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замони муассиси он Муҳаммад ва дар даврони зимомдории чор халифаи 

рошидӣ бунёд карда буд»1. 

Баланд бардоштани маданияти сиёсӣ – кафолати муқобилияти 

муваффақона бо тундгароии динӣ табиати инсонӣ дорад ва мисли ҳар 

гуна падидаи зидди ҷамъиятӣ дар дохили ҷомеа ба вуҷуд меояд ва якҷо 

бо ҷомеа дучори таҳаввулот мегардад. Тундгароӣ чун шакли 

тағйирёфтаи бунёдгароӣ ҳамеша дар таърихи инсоният вуҷуд дошт, дар 

дин паногоҳ меёфт ва бо амали одамон дар лаҳзаҳои дигаргуниҳои 

қатъии таърихӣ амалӣ мешуд. Бо вуҷуди ин, инсоният на ҳама вақт инро 

чун падидаи дуруст қабул мекард. Муносибати аҳли ҷомеа бо эсктремизм 

на ҳама вақт якхела будааст. Манфиатпарастон аз нуқтаи назари 

фоиданокӣ дар экстремизм ҳам хайр ва ҳам шарро мебинанд ва ҷавоб ба 

экстремизм аз назари онҳо бояд ҳам мусбат ва ҳам манфӣ бошад. Чунин 

муносибати зиддиятнок нисбат ба экстремизм на ба бартараф намудани 

он, балки, баръакс, ба густариши таъсири он оварда мерасонад. Аз 

тааллуқияти миллӣ, давлатӣ, динӣ, қавмӣ, сиёсии ифротиҳо ин чиз 

вобаста хоҳад буд, ки хешовандони қавмиашон ба онҳо чи гуна 

муносибат мекунанд. Маҳз барои ҳамин, равиши ягона нисбат ба 

арзёбии муқобилат бо экстремизм буда наметавонад, амалан 100% 

боварӣ доштан ба ин ки экстремизмро кӣ дастгирӣ мекунад ва кӣ 

дастгирӣ намекунад, имконнопазир аст. Ҳамчунин, бояд марз байни 

экстремизми динӣ дақиқан муайян карда шавад, то ин ки усулҳои 

мубориза бо он тарҳрезӣ шаванд. Бояд самтҳои эҳтимолии нақшаҳои 

аввалияи амал ба мақсади ошкор намудани сатҳи таҳдид ва 

бомуваффақият аз байн бурдани он дар сатҳи локалӣ, минтақавӣ ва 

глобалӣ муқаррар гарданд. Чунин усул барои он муҳим аст, ки 

тадбирҳои ҷавобӣ бар зидди экстремизми динии тундгаро нисбат ба худи 

экстремизм шарри бештар нашаванд.  
                                                            

2 Мельков С.А. Исламский фактор и его влияние на военную политику России: Автореф. 
дис. ... д-ра полит. наук. - М., 2002. - С.16-17. 
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Мутобиқи Моддаи 10 Конвенсияи ИДМ дар бораи ҳуқуқ ва 

озодиҳои асосии инсон: «1. Ҳар як шахс ба озодии фикрӣ ва динӣ ва 

виҷдон ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ озодии интихоби дин ё ақидаи худ ва 

озодии пайравӣ аз дин ва эътиқоди худ ҳам ба таври инфиродӣ ва ҳам 

якҷо бо дигарон ва амал кардан мутобиқи онҳоро фаро мегирад. 2. 

Озодии пайравӣ аз дин ё эътиқоди худ фақат аз рӯи қоидаҳои 

пешбинишуда дар қонунҳо ва зарурат дар ҷомеаи демократӣ ба 

манфиати амнияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи 

саломатӣ ва ахлоқи аҳолӣ ё ҳимояи ҳуқуқ ва озодии дигарон маҳдуд шуда 

метавонад»  

Экстремизми динӣ худро аз неруҳои муқобилат пиҳон мекунад, дар 

ҳоле ки аз тарафи аъзои ҷомеа дастгирӣ мешавад. Зоҳиран неруи 

экстремизм дар муносибати он бо табақаҳои гуногуни ҷомеа ниҳон аст. 

Ин муносибат то андозае асоси экстремизм ва сабаби номағлубиятии он 

мебошад. Экстремизми динӣ офаридаи худи ҷомеа, мушкилоти гуногуни 

он буда, исботи номукаммалии муносибатҳои муосири ҷамъиятӣ 

мебошад. Маҳз, он табақаи аҳолӣ, ки дар экстремизми динӣ неруеро 

мебинад, ки қобилияти тағйири воқеиятро дорад, аз экстремизм 

пуштибонӣ мекунад. Мутаассифона, аз ибтидо онҳо амал кардан бо 

усули террорро тарҷеҳ медиҳанд.  

Барои он, ки тамаддуни муосир рушд ёбад, барои он зарур аст, ки 

механизми иҷтимоиии ошкор ва бартараф кардани зиддиятҳои иҷтимоӣ, 

аз ҷумла, ихтилофоти диниро тарҳрезӣ намояд. Алҳол хеле зарур аст, ки 

бо намуди хатарноктарини ифротгарої – экстремизми динӣ муқобилат 

карда шавад. Аммо ҳатто имрӯз, дар асри XXI, дар байни таҳқиқгарон 

дар бораи ин, ки чи тавр бо терроризм ва экстремизм мубориза бурда 

шавад, ақидаи ягона вуҷуд надорад.  

С. Г. Федоров ва О. М. Хлобустов чунин мешуморанд, ки усули 

мубориза бо терроризм ва экстремизм бояд «муқобилати идеологӣ, 
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иттилоотӣ ва созмондиҳӣ бо ташаккули қасд ва рӯҳияи террористӣ дар 

шаҳрвандон; дар ҷомеа ба вуҷуд овардани ақида дар бораи нораво 

будани усулҳои террористӣ ва мутлақо имконпазир набудани ҳар гуна 

гузашт ба террористон; муқобилати ҳуқуқӣ, иттилоотӣ, маъмурӣ ва 

оперативӣ бо таъсиси ташкилотҳои террористии экстремизми динӣ; роҳ 

надодан ба дарёфти аслиҳа ва дигар воситаҳои террористӣ аз тарафи 

ифротиҳои динии эҳтимолӣ; муқобилати оперативӣ, ҷангӣ, ҳуқуқӣ бо 

амалҳои таррористӣ дар марҳалаи амалишавии он»1.  

UNODCCP чунин меҳисобад, ки тадбирҳои зиддитеррористӣ бояд 

ба «сиёсӣ, идоракунӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, судӣ, иктишофӣ ва 

ғайра ҷудо карда шаванд»  

Прокурори генералии собиқи Федератсияи Русия В. Устинов 

равиши сиёсӣ - - ҳуқуқии тадбирҳои зиддитеррористиро пешниҳод 

кардааст: аз рӯи вазифаҳо: пешгирӣ, танзим, ҷазодиҳӣ; аз рӯи функсия: 

пешгӯӣ, муҳофизат, пешгирӣ, ошкор кардан, таъқиби ҷиноятӣ, тарбия, 

ҷустуҷӯи созиш; аз рӯи субъектҳо: иктишоф (разведка), воҳидҳои махсус, 

мақомоти ҳокимияти қонунгузорӣ, мақомоти федералӣ, минтақавӣ ва 

дигар мақомоти ҳокимияти иҷроия, сохторҳои ҷамъиятӣ – сиёсӣ, ВАО, 

хадамоти амният, мақомоти ҳифзи қонун ва тартибот, ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои ислоҳотӣ, суд, 

прокуратура; аз рӯи соҳаи бакоргирӣ: сиёсати ҷиноятӣ, амният, сиёсати 

хориҷӣ, сиёсати мудофиавӣ, сиёсат дар соҳаи таълим ва ВАО, сиёсати 

иҷтимоӣ – иқтисодӣ, миллӣ ва динӣ»2,3. 

Бояд таъкид намуд, ки муқобилат бо терроризми динӣ бояд ҷанбаи 

байниинтизомӣ, комплексӣ ва гуногунҷониба дошта бошад. Ба ин асос 

                                                            
1Хлобустов О.М., Федоров С.Г. Терроризм: реальность сегодняшнего состояния. // 
Современный терроризм: состояние и перспективы. – М., 2000. – С.94. 
2 Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. – М., 
2002. – С.103-104. 
3 Борьба с терроризмом должна быть важной задачей СМИ // НИАТ "Ховар" URL: 
http://khovar.tj/rus/2017/09/borba-s-terrorizmom-dolzhna-byt-vazhnoj-zadachej-smi/ (дата 
обращения: 29.10.2018). 
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метавон 4 сатҳи таъсири мубориза бо терроризм ва экстремизмро ҷудо 

кард, ки хусусиятҳои хос доранд:  

- байналмилалӣ ( ё глобалӣ); 

- динӣ – минтақаӣ; 

- давлатӣ; 

- хусусӣ.  

Ҳоло терроризм ва экстремизми динӣ ҷанбаи байналмилалиро 

гирифтааст. Ҳамкории террористӣ ба даромади азим, навтарин 

воситаҳои алоқа, шифохонаҳо, пойгоҳҳои машқдиҳӣ ва ғайра асос 

ёфтааст. Директори Маркази тадқиқоти фароатлантикии Вазорати 

корҳои хориҷии Федератсияи Русия чунин мешуморад, ки «муваффақият 

дар фаъолияти зиддиэкстремистӣ метавонад фақат бо саъю талоши 

тарафҳои алоқаманд дар самтҳои зерин ба даст ояд: баргузор намудани 

мулоқотҳои мунтазами сарони давлатҳо, роҳбарони хадамоти махсус, 

коршиносон ба мақсади мубодилаи таҷриба ва иттилоот; тарҳрезии 

низоми усулҳои зарурӣ барои муайян кардани муносибати ягона ба 

арзёбии рӯйдодҳо ва проблемаҳои вобаста ба фаъолияти террористӣ - 

экстремистӣ дар ҳар як кишвар ё минтақа; таъсиррасонии давлатҳои 

пешбар ба тамоми кишварҳо ба мақсади пайвастани онҳо ба 

конвенсияҳои мавҷудаи мубориза бо экстремизми динӣ; таъсиси 

сохторҳои муштарак, омода кардан ва гузаронидани конфаронсҳои 

илмӣ, ҷаласаҳои машваратии коршиносон оид ба мубориза бо 

экстремизми динӣ, машқдиҳии воҳидҳои махсус ва тадбирҳои оперативӣ 

дар ин ё он кишвар; мубодилаи технология ва таҷриба оид ба истеҳсол ва 

истифодаи воситаҳои техникӣ ва ҷангии муқобилат бо терроризм, 

таъмини таҷҳизоти муосир, дастгоҳҳо, абзори махсус; тарҳрезӣ ва 

такмили меъёрҳои байналмилалӣ – ҳуқуқӣ дар бораи ҳамкорӣ, 

механизми ҳуқуқии истирдоди экстремистҳо ва террористони динӣ, 
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ҷалби онҳо ба ҷавобгарӣ дар дигар давлат ё дар маҳкамаи байналмилалӣ 

ва ғайра»1.  

Бо вуҷуди ин, тадбирҳои мазкур фақат мубориза бо ташкилотҳои 

террористии дорои ҷанбаи динӣ мебошанд ва бо бартараф намудани 

сабабҳои эктремизми тундгаро ҳеҷ гуна муносибат надоранд.  

Сарвазири Исроил ва муборизи собиқи воҳидҳои махсуси 

зиддитеррористӣ Бинямин Нетаняҳу барои мубориза бо терроризми 

байналмилалӣ тадбирҳои зеринро пешниҳод менамояд: «бакоргирии 

муҷозоти дипломатӣ, иқтисодӣ ва ҳарбӣ ба муқобили давлатҳои 

дастгирикунандаи экстремизми динӣ ва терроризм (Эрон, Судон, Сурия 

ва ғайра). Аз байн бурдани минтақаҳои (анклавҳои) террористии 

хизматрасон ба экстремистҳои динӣ ва террористҳо, ки дар он ҷо 

мақомоти маҳалӣ қудрати монеа расонидан ба террористон дар анҷоми 

амалашонро надоранд (дар ҷануби Лубнон – «Ҳизбуллоҳ», дар борикаи 

Газ – ҲАМОС, дар дараи Панкиски Гурҷистон – ваҳҳобиҳо, дар 

қаламрави Осиёи Миёна – муҷоҳидин ва ғайра). 

Таъқиби ҷиддии террористон, гурӯҳҳо ва гурӯҳакҳои онҳо, 

омӯхтани манбаъҳои эҳтимолии террор, нуфуз кардан ба ташкилотҳои 

таблиғкунандаи зӯроварӣ, тартиб додани феҳристи аъзои онҳо, нобуд 

кардани гурӯҳҳои омодакнунандаи амалҳои террористӣ. Аз маҳбас озод 

накардани террористон, чунки озод кардан ба онҳо фақат ҷуръати 

бештар мебахшад ва терористони дигар низ чунин фикр мекунанд, ки 

агар дастгир шаванд ҳам, ҷазо кӯтоҳмуддат хоҳад буд. Гузаронидани 

корҳои маърифатӣ бо оммаи васеи аҳолӣ, ки дар ҷараёни он дақиқан 

гуфта шавад, ки террористон чи қасд доранд, нишон додани чеҳраи 

воқеӣ ва усулҳои ахлоқии онҳо ва асоснок ардани зарурати мубориза бо 

онҳо. Дар айни замон, таҳлили мунтазами қонунгузории мавҷуда зарур 

                                                            
1Кравченко И.Н. Дипломатические аспекты противодействия транснациональному 
терроризму [электронный ресурс]. URL: http://www.ipma.ru/publikazii/ terrorizm/315.html 
(дата обращения: 14.09.2018 г.)  
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аст, то ин ки ба поймол шудани озодиҳои шаҳрвандон роҳ дода 

нашавад»1. 

Усулҳои дигари ҳалли масъалаҳои экстремизми динӣ дар сатҳи 

глобалӣ маҷуд аст. Дар байни онҳо идеяи таъсиси субъекти 

байналмилалӣ доир ба мубориза бо терроризм вуҷуд дорад. 

Сиёсатшинос Е.В. Ихлов чунин мешуморад, ки «зарурати ҷиддии 

таъсиси «жандармерияи ҷаҳонӣ» - и мутлақо қонунӣ ба вуҷуд омадааст, 

ки ҳар гуна террор, ҳар гуна муҷозоти дастаҷамъии бегуноҳонро 

пешгирӣ хоҳад кард. Аммо иҷрои чунин вазифа аз тарафи эътилофи 

амрикоӣ – англисӣ, тавре ки дар Ироқ рӯй дод, дар назари бисёриҳо 

мусобиқаи ғайриахлоқии ду гурӯҳи ҷинояткор менамояд»2. 

 Бояд таъкид намуд, ки муқобилат бо экстремизми динӣ дар сатҳи 

глобалӣ мувофиқати байналмилалӣ ва иродаи қатъии сиёсии роҳбарони 

кишварҳо ва талоши онҳо барои мубориза бо ин падидаро талаб 

менамояд. Агар ба экстремизми динӣ чун ба падидаи манфӣ нигоҳ карда 

шавад, бояд дарк намуд, ки нотаҳаммулии диниро бояд раҳо кард. 

Масалан:  

- дохил кардани намояндагони мазҳабҳои асосии кишвар ба ҳайати 

намояндагии давлатӣ;  

-ташкил намудани намояндагии динӣ дар таркиби СММ;  

- ба таври мунтазам ташкил намудани конфронс ва симпозиумҳои 

байналмилалии динӣ доир ба пешгирии экстремизм ва ихтилофоти динӣ; 

- аз байн будани ташкилотҳои шубҳаноки динӣ, ки барои «покии 

эътиқод» ва паҳнкунии он мубориза мебаранд; 

- роҳ надодан ба барафрӯхтани ҷанг, таблиғоти низои 

байналмилалӣ ва байнидинӣ таҳти пӯшиши мубориза барои эътиқод.  

                                                            
1 Нетаньяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести поражение сети 
международного терроризма. – М., 2002. – С.180-196. 
2Ихлов Е.В. Мировая фундаменталистская революция и как с ней бороться [электронный 
носитель]. URL: http://www.islaminfo.ru/cgi-bin/anaIitic/ (дата обращения: 25.06.2019 г.) 
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Таъсиси низоми комплексии мубориза бо экстремизми динӣ дар 

сатҳи минтақавӣ дар замони мо ҳаётан зарур аст. Маблағ зарур аст, то ин 

ки ин низом дар ҷомеа бо назардошти менталитети аҳолӣ истифода 

бурда шавад. Аз 21 июни соли 2000 чунин сохтор, яъне Маркази 

зиддитеррористии давлатҳои аъзои ИДМ, дар таркиби ИДМ фаъолият 

мекунад. Кишварҳои аъзои ИДМ дар қаламрави Иттиҳоди Шӯравии 

собиқ амали худро дар мубориза бо терроризми байналмилалӣ ҳамоҳанг 

месозанд. Маркази зиддитеррористии давлатҳои аъзои ИДМ дар соли 

2001 гурӯҳи оперативӣ доир ба Осиёи Марказиро дар Ҷумҳурии 

Қирғизистон таъсис дод. Ин гурӯҳ дар сарҳадҳои ҷанубии ИДМ 

мониторинг мегузаронад. Ҳамин тарз ҳамкорӣ дар мубориза бо 

экстремизми динӣ дар сатҳи минтақавӣ низ зарур аст. Чунин ҳамкорӣ 

дар навбати худ шарикӣ, муносибати боэътимод ва гузашти сиёсиро 

талаб мекунад.  

Дар сатҳи давлат мубориза бо экстремизми диниро метавон дар 

якчанд шакл  баррасӣ кард. Яке аз чунин вариантро Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико пешниҳод карда, он аз тарафи кишварҳои пешбари Паймони 

Атлантики Шимолӣ дастгирӣ шуд. Алҳол ин вариант дар Ироқ ва 

Афғонистон дучори нокомӣ шудааст. Он варианти «ҷанги бе охир» ном 

гирифт. Боз як варианти дигарро Федератсияи Русия пешниҳод кард, ки 

он ду марҳалаи мустақилро дарбар мегирад: то соли 1998 ва баъд аз ин 

сол. Бо назардошти таърих, марҳалаи дуввум алҳол самараноктар ва 

афзалиятноктар ба назар мерасад. Ҳам кишварҳое, ки ҳоло даргири ҷанг 

бо экстремизми динӣ ҳастанд ва ҳам кишварҳои бетараф вариантҳои 

худро барои мубориза бо ин падидаи манфӣ пешниҳод менамоянд.  

Проблемаҳои аксуламал ва ҷустуҷӯи усулҳои аз байн бурдани 

экстремизми динӣ аз тарафи давлат мисли худи экстремизми динӣ 

мушкил мебошад. Равиши системӣ зарур аст, то ин ки муқобилати зидди 

экстремистӣ дар сатҳи давлат роҳандозӣ шавад. Ҷузъҳои ин система 
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метавонанд фаъолияти сохторҳои гуногуни давлатӣ бошанд. Масалан, 

мақомоти ҳифзи тартиботу ҳуқуқ, неруҳои мусаллаҳ, хадамоти махсус ва 

ғайра.  

Меъёрҳои нисбатан умумии мубориза бо экстремизми динӣ дар 

сатҳи давлатро номбар мекунем:  

Бояд истилоҳи «экстремизми динӣ» ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам 

дар сатҳи ҳуқуқӣ, ҳамчунин тақсимбандии он муайян карда шавад. 

Баъдан, аз нигоҳи чунин муайянкунӣ ба он баҳои сиёсӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ 

дода шавад. 

Дар сатҳи давлатӣ барои ҳар як шаҳрванд арзишҳои фарҳангӣ ва 

миллии вай, сарфи назар аз тааллуқияти ӯ ба ин ё он дин, таъмин карда 

шавад.  

Дар сатҳи давлатӣ додани тобиши миллӣ, қавмӣ ва динӣ ба 

экстремизм қатъиян манъ карда шавад. Марзбандии фарҳангӣ ва динӣ, 

поймол кардани ҳуқуқи аҳолӣ ва ғаразнокии қавмӣ манъ карда шавад. 

Мунтазам гузаронидани чорабиниҳо барои аз байн бурдани 

фаъолияти пинҳонкоронаи ташкилотҳои динӣ ва шахсоне, ки фаъолияти 

ҷинояткорона мебаранд, истисноан ба хотири фаъолияти 

ҷиояткоронаашон ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, на ба хотири 

тааллуқияти динӣ.  

Мисоли ин таҷрибаи Федератсияи Русия дар мубориза бо 

ифротиҳои динии чечен дар солҳои 90 шуда метавонад. Ҳатто Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико нозирони худро барои омӯхтани таҷрибаи Русия 

фиристода буд. Дуруст аст, ки солҳои охир дар Федератсияи Русия аз 

тариқи телевизион дар бораи боздошт шудани ҷинояткорон (махсусан, 

агар ҷинояткор муҳоҷир бошад) нақл карда, аксар вақт тааллуқияти динӣ 

ва миллии онҳоро зикр мекунанд, ки ин бадбиниро (ксенофобия) ба 

вуҷуд меоварад.  
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Ба ғалаба бар экстремизми динӣ метавон на бо роҳи саркуб 

кардани террористон, балки ба воситаи фароҳам овардани шароите ноил 

шудан мумкин аст, ки террористон фурсати дастёбӣ ба мақсадҳои худро 

надошта бошанд. Дар ин иртибот, лозим мешуморем, ки татбиқи 

минбаъдаи амалҳои зиддитеррористӣ метавонад ба амалисозии 

мақсадҳои зерин таъсири ҷиддӣ расонад:  

- дар сатҳи давлатӣ ташаккул додани комиссияи махсуси арзёбии 

вазъияти террористӣ ва динӣ – экстремистӣ ва таҳдидҳои эҳтимолӣ дар 

кишвар, ҳамчунин тарҳрезии тадбирҳои ҷавобӣ аз тарафи хадамоти 

махсус. Дар таркиби ин ҳайат бояд намояндагони илм, фарҳанг, 

мақомоти қонунгузорӣ ва иҷроия, ҳизбҳои сиёсӣ, намояндагони 

мазҳабҳо, хадамоти махсус ва ҳарбиён шомил бошанд;  

- таҳияи консепсияи мушаххаси мубориза бо экстремизми динӣ; 

- ташаккули гурӯҳҳои муассири мобилии неруҳои мусаллаҳи дорои 

хусусиятҳои бисёрҷонибаи мустақилона амалкунанда. Вазифаи онҳо 

саркуб кардани қиём ё ихтилофи динӣ дар ҳар як нуқтаи кишвар 

мебошад; 

- баланд бардоштани имкониятҳои сохторҳои иктишофӣ (разведка) 

бо кумаки технологияи муосир барои муайян намудани ҳадафҳо. Чунки 

ҳамлаи кӯркӯронаи бе мақсади мушаххас ба террористон боиси талафоти 

зиёд дар байни ҳарбиён ва аҳолии осоишта мегардад.  

Ҳамчунин муҳим аст бояд аниқ карда шавад, ки бе муборизаи 

равонӣ (психологӣ) муқобилат бо экстремизми динӣ имконнопазир аст. 

Дарку фаҳми намуд ва воситаҳо, вазифаҳо, мақом ва нақши муборизаи 

психологӣ, ҳамчунин баланд бардоштани таъсироти амалиёти иттилоотӣ 

- психологӣ чун қисми тадбирҳои зидитеррористӣ бояд мунтазам ва ба 

таври муносиб амалӣ шаванд. 3 стратегияи асосии муқовимат бо 

зуроварӣ ба таври зерин ҷудо карда мешаванд: 

Ғайрифаъол (пассивӣ) – набудани муқовимат; 
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Муқовимат бо тамоми неру ва воситаҳо; 

Муқовимати фаъол (активӣ), қабл аз ҳама, бо воситаҳои 

ғайризӯроварона.  

Алҳол дар ҷаҳон якчанд Ташкилоти ғайриҳукуматӣ фаъолият 

мекунанд, ки моҳият ва сабаби бавуҷудоӣ ва оқибати терроризми 

муосирро таҳқиқ мекунанд ва усулҳои навтарини ҳалли ин масъаларо 

пешниҳод менамоянд. Фонди амнияти миллӣ ва байналхалқӣ, ки дар 

соли 1990 дар Москва барои ҳимояи манфиатҳои тамаддунӣ ва 

муқобилат бо таҳдидҳои байналхалқӣ таъсис ёфт, пешниҳод кардааст, ки 

Шӯрои Амнияти СММ ба Шӯрои Тамаддуни Муттаҳида табдил ёбад. 

Ин Фонд ҳамчунин пешниҳод мекунад, ки дар сатҳи минтақавӣ 

Иттиҳоди тамаддунии Русия – Ҳиндустон- Хитой – Эрон, яъне 

кишварҳое, ки аҳолии онҳо ҷаҳонбинии мушобеҳи иҷтимоӣ – фалсафии 

ҳаёти ҷамъиятӣ, тарзи ҳастии дастаҷамъӣ дар шароити фавқулода 

доранд, таъсис ёбад. «Ин иттиҳод бояд созмони ғайрисиёсии устувор ба 

асоси ҳамкорӣ, ҳамгироии фарҳангӣ, динӣ гардад ва барои рушди 

муштараки тавонмандии тамаддунии давлатҳои шомил дар он, таъмини 

амнияти онҳо ва иштирок дар таъсиси тартиботи одилонаи ҷаҳонӣ 

таъйин гардад»1.  

Ю. Левитский чунин мешуморад, ки «иштироки сохторҳои 

муҳофизатӣ дар дастгирии қудратӣ ҳангоми гузаронидани тадбирҳои 

оперативии миқёснок аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот 

(боздошт, ҳабс, кофтуков, мусодира ва ғайра); нашри мақолаҳо ва 

суханрониҳою гузоришҳо дар конфаронсҳо, семинарҳо, баромадҳо аз 

тариқи телевизион, радио ба сифати коршиносони собиқи 

зиддиэкстремизм ва зиддитерроризм; ҷалби кормандони муассисаҳои 

                                                            
1 Шершнев Л.И. Контуры нового мироустройства [электронный ресурс]. URL: 
https://scicenter.online/vneshnyaya-politika-scicenter/konturyi-novogo-miroporyadka-36713.html 
(дата обращения: 29.07.2019 г.)  
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муҳофизатӣ барои навбатдорӣ дар манзилҳои маскунӣ дар шаҳрҳои 

бузург ҳангоми вазъияти буҳронӣ аҳамият хоҳад дошт»1. 

Ташкилотҳои ғайри ҳукуматӣ ба ҳамин тарз роҳҳои мубориза бо 

терроризм ва экстремизмро дар нашрияҳои илмӣ, дар шабакаҳои 

иҷтимоӣ - Интернет ошкоро баррасӣ менамоянд, роҳҳои смарабахши 

тадбирҳои башарии муқобилат бо терроризмро ҷустуҷӯ менамоянд, 

машқҳои хадамои махсуси зиддитеррористиро мегузаронанд ва онҳоро 

ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд. «Аммо на муборизаи давлатӣ бар 

зидди экстремизм, на фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ, на суғурта аз 

амали террористӣ чун аз фалокат, барои шаҳрвандон кафолати мутлақи 

амниятиро дода наметавонад»2. 

4 сатҳи мубориза бо экстремизм вуҷуд дорад: 

Сатҳи шахсӣ. 

Сатҳи давлатӣ. 

Сатҳи минтақавӣ. 

Сатҳи байналхалқӣ.  

Экстремизми динии асри XXI ҷанбаи байналхалқӣ дорад. 

Ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ ҳамкории наздик мекунанд ва 

маркази идоркунии ягона доранд. Дар ин маврид инҳо нақши муҳимро 

бозӣ мекунанд:  

- молия; 

- тахассуснокӣ; 

- анборҳо ва пойгоҳҳои машқдиҳии муштарак; 

-муҷаҳҳаз будан бо технологияи муосири иртиботӣ; 

- муҷаҳҳаз будан бо системаи аслиҳа.  

Тавре ки дар боло зикр гардид, муқобила бо экстремизми динӣ дар 

сатҳи глобалӣ на танҳо мувофиқати байналхалқӣ, балки иродаи қавии 
                                                            
1 Левицкий Ю.В. Роль негосударственных предприятий безопасности в федеральной системе 
мер борьбы с терроризмом // Мировое сообщество против глобализации преступности и 
терроризма. – М., 2002. – С.25-27. 
2Шестоперова Ю. Личный счет // Московский комсомолец. – 2004. – 17 февраля. 
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сиёсии роҳбарони давлатро талаб менамояд. Чун вариант барои ҳалли 

проблемаи суитафоҳум дар музокироти байналхалқӣ метавон аз 

намояндагони мазҳабҳои гуногуни динӣ истифода бурд. Масалан, бо ин 

метавон ба натиҷаҳои зерин даст ёфт:  

- ба ақидаи ягона расидан доир ба таърифи терроризм, 

экстремизми динӣ ва дигар намудҳои онҳо. 

- такмили ҳайати байниҳукуматӣ, ба он дохил кардани 

намояндагони мазҳабҳои асосии динӣ; 

- таъсис додани иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои динии ҳам 

байниқораӣ ва ҳам қораӣ дар доираи Созмони Милали Муттаҳид;  

- дар таркиби Шӯрои Амнияти СММ дохил намудани 

намояндагони динҳои асосии ҷаҳонӣ ба асоси доимӣ ҷиҳати вокуниши 

бамавқеъ ба ихтилофоти динӣ; 

- мунтазам баргузор кардани конфаронсҳо, форумҳо ва 

симпозиумҳои динӣ барои пешгирии экстремизми динӣ, бадбинии динӣ 

ва миллӣ, паҳншавии маводи мухаддир дар сатҳи байналхалқӣ; 

- аз байн бурдани ташкилотҳои шубҳаноки динӣ, ки барои «покии 

эътиқод» ва паҳнкунии он мубориза мебаранд;  

- роҳ надодан ба барафӯхтани оташи ҷанг, таблиғоти низои 

байнимиллатҳо ва байнидинҳо таҳти пӯшиши мубориза барои эътиқод; 

- ҷиҳати таъмини сулҳу субот байни диндорон, миёни ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва динӣ барқарор намудани робитаҳои байналхалқӣ.  

Дар минтақаи Осиёи Марказӣ экстремизми динӣ чун падидаи 

иҷтимоӣ 4 омил дорад:  

Рушди нокомили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ. 

Набудани суботи сиёсӣ. 

Набудани таҳаммулпазирии идеологӣ. 

Ҷаҳонишавии глобалӣ.  
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Ҷавоби давлат ба терроризм ва экстремизми динӣ на танҳо қатъи 

таҳдидҳо, балки бартараф намудани сабабҳои терроризм ва экстремизм 

мебошад. Шарти муҳими муборизаи муваффақона бо терроризм, чун 

намуди экстремизм, ошкор намудани нақше, мебошад ки дар он ҷанбаи 

миллӣ ва динӣ бозӣ мекунад. Маълум аст, ки аксарият динҳои муосир 

худро бо ягон миллати мушаххас алоқаманд намедонанд. Ҷанбаи динӣ ва 

миллӣ дар ҷамъияти қабилаи  башарият вуҷуд дошт: яъне ҳар як қавм ва 

ҳар қабила худои худро дошт.  

 Муқобилат бо терроризм чун яке аз намудҳои хатарноктарини 

экстремизм – муҳимтарин вазифаи тамоми башарияти пешқадам дар 

шароити муосир мебошад. Муқобила бо терроризм фақат бо қабули 

маҷмӯи тадбирҳои амилишаванда аз тарафи тамоми сохторҳои қудратӣ 

дар сартосари қаламрави давлат ба даст омада метавонад. Дар доктрини 

ҳарбӣ муайян карда шудааст, ки Неруҳои Мусаллаҳ ва дигар неруҳо 

метавонанд барои иштирок дар мубориза бо терроризм, аз ҷумла, барои 

гузаронидани амалиёти террористӣ ҷалб карда шаванд. Вазифаи асосии 

онҳо саркуб кардан ва аз байн бурдани гурӯҳҳои мусаллаҳи 

ғайриқонунӣ, гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ, аз байн бурдани 

пойгоҳҳо, анборҳо, марказҳои тайёркунӣ ва анҷом додани тадбирҳо оид 

ба пешгирии харобкорӣ ва амалҳои террористӣ мебошад.  
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ХУЛОСА 

Тундгароии  динӣ  таҳти  номи гуногун ва  дар  шакли мухталиф 

дар ҷомеа инсонӣ аз замонҳои қадим вуҷуд доштааст. Проблемаи 

муосири тундгароии динӣ ҷамъбасти таърихи маданияти башарият 

мебошад, ки аз хушунати бераҳмона гузаштааст: қиёмҳо; ҷангҳои шадид; 

зулму шиканҷа;  инқилобҳо; куштани подшоҳон; куфр ва ғайра.  

Тундгароии динӣ чун даҳшатафканӣ истифода бурда мешавад, то 

ин ки инсоният ба амали фоидаовар барои террористон маҷбур карда 

шавад. Фақат маҷбуркунӣ ва тарсонидан мақсади террористонро ташкил 

медиҳад. 

Дар замони мо, ба сабаби ин ки дар инсоният тарс дар баробари 

қонун аз байн рафтааст, тундгароёни динӣ ба назорати одамон бо ҳар 

гуна усули ҳаросатафканӣ даст мезанананд.  

Дар марҳалаи кунунӣ афзоиши тундгароии динӣ дар зери таъсири 

ҷаҳонишавӣ ба амал омада истодааст. Аз ин рў, љаҳонишавӣ барои баъзе 

кишварњои олам сабаби бесуботии љомеа ба шумор меравад.  

Аммо љаҳони ислом дар раванди ҷаҳонишавӣ таҳдидњоро дар 

симои Ғарб мебинад, ки арзишҳои худро таҳмил мекунад. Бинобар ин, 

љаҳонишавӣ то андозае экстремизми диниро низ таҳрик кардааст.  

Таҳти таъсири Ғарб дар қаламрави ИДМ чунин ҷараёнҳои 

бунёдгароёна, монанди навваҳҳобия ва салафия паҳн шудан гирифтанд.  

Зимни баррасии фаъолнокии марказҳои исломии ифротӣ метавон 

чунин натиҷагирӣ кард, ки онҳо қасд доранд ҷомеа ва давлатро бо 

якдигар барангезанд. Таҳти пӯшиши чунин ибораҳо, монанди «эҳёи 

арзишҳои фарҳангӣ – таърихӣ ва ахлоқии ислом» ташкилотҳои ифротӣ 

қароргоҳҳои худро дар баъзе давлатҳои ғарбӣ боз мекунанд ва пулро 

барои таҳкими мавқеи сиёсӣ ва иқтисодии худ дар ИДМ дареғ 

намедоранд, бо эҳсосоти диндорон бозӣ карда, ба онҳо ҷанбаи 

зиддидавлатӣ медиҳанд, ҳамчунин мусулмононро барои барафрӯхтани 
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ихтилоф ва мудохилаи баъдӣ дар ин ихтилоф бар зидди якдигар 

бармеангезанд.  

Исломиҳо бовар доранд, ки ИМА такягоҳи Исроил, яъне «шарри 

ҷаҳонӣ» ва бехудоӣ мебошад на масеҳӣ. Ҳадафи исломиҳо кишварҳои 

зерин мебошанд:  

- дар Русия – Чеченистон; 

- дар Эфиопия – Эритрея; 

- дар Сербия – Босни; 

- дар Ҳиндустон – Кашмир. 

Нодуруст мебуд тасдиқ кард, ки исломиҳо ва террористон аз рӯи 

эҳсоси ҳасад амал мекунанд. Дар симои Ғарб онҳо бехудоён, кофаронро 

мебинанд, ки ба ақидаи онҳо, пасттар аз мусулмонҳо мебошанд. Бисёр 

террористон таҳти ақидаҳо ва шиорҳои чунин саркардагони террористӣ, 

монанди Бен Лодан, ал Бағдодӣ, Умар Абдулраҳмон, ал Мисрӣ, Тоҳир 

Юлдошев, аз Завоҳирӣ, Абуаббос, Муҳаммад Умар амал мекунанд. 

Бинобар ин, бояд дарк кард, ки проблемаи экстремизми динӣ падидаи 

дарозмуддати сиёсати ҷаҳонӣ аст, ки барои решакан кардани он саъю 

талоши беназири ҷомеаи ҷаҳонӣ зарур аст.  

Тадқиқот ҳамчунин нишон медиҳад, ки дар баъзе мавридҳо ба 

терроризм барои он даст мезананд, ки барои ҳалли мушкилот интихоби 

дигар вуҷуд надошта бошад. Дар айни замон, мақомоти ҳукуматӣ дар 

мубориза бо террористон аввал кӯшиши муколима бо онҳоро накарда, 

қудратро ба кор мебаранд.  

Усулҳои мубориза бо терроризм дар Ироқ, Чеченистон ва 

Афғонистон аз амали худи террористон ҳеҷ фарқе намекунад, чунки ҳам 

аз амали террористон ва ҳам аз амали онҳое, ки бо террористон 

мубориза мебаранд, одамони бегуноҳ кушта шуданд.  

Ба ҳама маълум аст, ки дини Ислом бо экстремизм ва терроризм 

ҳеҷ гуна муносибат надорад, чунки моҳияти он даъват ба сулҳ ва 

сабурию таҳаммулпазирӣ аст. Бо вуҷуди ин, таърих гувоҳ аст, ки пас аз 
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реҳлати Пайғамбар Муҳаммад, дар мубориза барои ҳокимият 

мусулмонҳо ҷудо шуда, таҳти пӯшиши ғояҳои динӣ аз усули террор кор 

гирифтанд.  

Дар робита ба тундгароии исломӣ бояд гуфт, ки ин ҳаракат бар 

зидди идеологияи секулярӣ (дунявӣ) шакл гирифтааст. Тундгароҳо худро 

муҳофизи асосҳо ва арзишҳои таърихии ислом мешуморанд, бинобар ин, 

ба усули террор бар зидди секуляризм даст мезананад ва худро бо он 

сафед мекунанд, ки мусулмонони ҳақиқӣ мебошанд.  

Ва боз як далел ин аст, ки кишварҳои ғарбӣ дар ҳудуди худ сиёсати 

«дин аз давлат ҷудо» – ро пеш мебаранд, вале дар айни замон, Исломро 

бо роҳи эътирофи он чун таҳдиди миллӣ ба дигар давлатҳо идеологӣ 

мекунанд.  

Дар охири садаи гузашта, баъд аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ, 

дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия ҷараёни тундгарои 

исломӣ – ваҳҳобия зуҳур намуда, тақвият ёфт, ки муродифи терроризм ва 

экстремизм гардид. Дар охири солҳои 90 – уми асри ХХ тундгароии 

исломиро метавон чун вокуниш ба раванди ҷаҳонишавӣ баррасӣ кард, 

яъне бавуҷудоии терроризм ва экстремизми динӣ ҷавоб ба ҷаҳонишавии 

Ғарб, қабл аз ҳама, дар сатҳи идеология гардид. Ба ибораи дигар, 

идеологияи ислом барои марказҳои ҷаҳонӣ як навъ воситае гардид, ки бо 

кумакаш онҳо ба ҳадафҳои геополитикии худ мерасанд.  

Масъалаи густариши терроризм ва экстремизми исломӣ ба ҳаёти 

ҷамъиятӣ бо хислати мураккаби худи дини Ислом алоқаманд аст, ки 

инро бояд дар мадди назар дошт.  

Дар робита ба мубориза бо терроризм ва ифртгароии динӣ ба 

ақидаи мо, ба масъалаҳои пешгирӣ, бартарф кардан ва ошкору огоҳсозӣ 

аз ин падидаҳои манфӣ таваҷҷуҳи кофӣ зоҳир карда намешавад ва 

корҳои пешгирикунандаи давлат ғайрисамарабахш ва ғайрифаъол 

мебошанд.  
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Ба назари мо, барои муборизаи идеологӣ бо экстремизми динӣ ва 

терроризм ба ғайр аз хадамоти махсус, бояд ба аҳли ҷомеа такя кард, то 

ин ки экстремистҳо ва террористҳо имкону фурсати пинҳон шудан дар 

ҳеҷ як нуқтаи ҷаҳонро надошта бошанд.  

Бояд фаромӯш накард, ки давлат ва ҳокимият дар мубориза бо 

террористон ва экстремистҳо масъули асосӣ мебошанд ва маҳз ҳокимият 

бояд барои ҳимояи аҳолӣ тамоми тадбирҳоро андешад.  

Ҷузъи муҳими мубориза бо терроризм ва тундгароӣ тарҳрезии 

сиёсати давлатӣ доир ба муқобила бо ин падидаи манфӣ бо роҳи ошкор 

намудани сабабҳо ва падидаҳои офарандаи терроризм ва экстремизм 

мебошад. Хеле муҳим аст, ки аҳли ҷомеа муштаракан амал карда, 

неруҳои худро барои мубориза бо терроризм ҳамоҳанг созанд.  

Вазифаи асосии мо имрӯз – муқобила бо терроризм ва экстремизм 

ва ҳифзи ин ҷаҳони нозук мебошад. 

Мо итминон дорем, ки терроризм ва экстремизм наметавонанд 

динӣ бошанд ва фақат таҳти пӯшиши ин ё он догмаи динӣ амал 

мекунанд. Ва вақте сухан дар бораи экстремизми динӣ меравад, ин чиз 

дар назар аст, ки экстремистҳо ва террористҳо худро бо идеологияи динӣ 

пӯшиш мекунанд.  

Дар робита ба нуктаҳои дар боло зикршуда, ҷиҳати мубориза бо 

терроризм ва экстремизми динӣ, ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам дар сатҳи 

ҷаҳонӣ, мо тавсияҳои зеринро пешниҳод менамоем:  

1.Баргузории озмунҳои бадеӣ, намоишгоҳҳо, форумҳо, мизи гирд, 

мусобиқаҳо варзишӣ таҳти шиори «Ҷавонон бар зидди экстремизм ва 

терроризм», таҳияи наворҳои видеоӣ доир ба ин мавзӯъ, ки метавонанд 

дар пешгирии пайвастани ҷавонон ба сафи ташкилотҳои террорисӣ ва 

экстремистӣ нақши муҳим бозӣ намоянд. Бояд корҳои таблиғотӣ дар 

байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолии кишвар тақвият дода шавад. 

2.Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия дода мешавад, ки ба 

амалисозии Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқобила 
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бо экстремизм ва терроризм дар давраи солҳои 2016 – 2020 таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намояд. Дар муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ намудани дарсҳо 

оид ба таърихи дин, таҳаммулпазирӣ ва саводнокии сиёсӣ.  

3.Бо ибтикори Кумитаи ҷавонон таъсис додани интернет – сайтҳои 

дастрас, ки дар саҳифаҳои онҳо мавод оид ба проблемаи мазкур ҷой дода 

шавад.  

4.Тайёр намудани журналистони баландихтисос, ки тавонанд 

мавод дар бораи фаҳмонидани идеологияи тахрибгар ва фалокатбори 

экстремизм ва терроризмро дар сатҳи касбӣ омода ва нашр намоянд.  

5.Кумита оид ба дин, Шӯрои Уламо, Донишкадаи исломӣ, Маркази 

исломшиносии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ҳамкорӣ 

дар доираи мазҳаби ҳанафӣ ваъзи имом – хатибонро дар намозҳои ҷумъа 

роҳандозӣ намоянд.  

6.Кумита оид ба дин, Шӯрои Уламо, Донишкадаи исломӣ, Маркази 

исломшиносии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар таҳия 

ва чопи нашрияҳо оид ба мавзӯъҳои таҳаммулпазирӣ, таърихи дин, 

бархӯрди тамаддунҳо ва ғайра саҳм гиранд. Ҷиҳати пешгириии 

густариши ғояҳои экстремистӣ ва террористӣ, маводи зикршуда бояд 

барои табақаҳои осебпазири ҷомеа, дар навбати аввал барои ҷавонон 

дастрас бошанд.  

Тақвияти корҳои иҷтимоӣ – фарҳангӣ дар маҳалҳо чун омили 

пешгирикунандаи густариши экстремизм ва тундгароӣ.  

Унсури хоси маданияти сиёсӣ омили динӣ мебошад. Он бояд дар 

фарҳанг ҷойгоҳи махсусро ишғол карда, барои таҳкими арзишҳо ва 

усулҳои таҳаммулпазирӣ чун асос хизмат намояд.  

Маданияти сиёсӣ усули зарурӣ ва табии ҳамкорӣ дар соҳаи 

иҷтимоӣ – сиёсӣ мебошад. Маҳз маданияти сиёсӣ имконияти ҳамзистии 

осоишта ва таҳаммулпазирӣ дар ҷомеаи дорои анъанаҳои гуногуни 

миллӣ, эътиқоди динӣ ва идеяҳои сиёсиро фароҳам меоварад.  
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Экстремизми динӣ барои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 

барои соҳаи маънавии он таҳдиди ҷиддӣ мекунад. Ин омил аз мо 

тақвияти маданияти сиёсии шаҳрвандон чун монеаи қавӣ дар роҳи 

густариши ғояҳои тундгароӣ дар ҷомеа, қабл аз ҳама, дар байни 

ҷавонони кишварро талаб мекунад.  
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