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ТАВСИФИ  УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

 

Аҳамияти мавзӯи таҳқиқот. Дар асри 21, радикализми динӣ ба 

проблемаи мураккаби сиёсати байналхалқӣ ва муносибатҳои 
байналмилалӣ, яке аз тањдидњои ҷиддии тамаддуни муосир, ки дар он 
хатари азим барои субот ва рушди осоиштаи ҷомеаи инсонӣ нињон 
мебошад, табдил ёфтааст. Ќоидатан он дар шакли  нињоии амали 
деструктивии иҷтимоӣ  баромад карда, ба амнияти давлат, рушди 
босуботи  ҷомеа  таҳдид  мекунад. 

Тундгароии динӣ на танҳо бо тахриби  мустаќими объектњои 
иҷтимоӣ ва арзишҳо, қатлу террор, ки  василаи асосии амалисозии 
барномаи идеологиаш шудааст, хатар дорад, балки бо идеологияи    
ба љањонбинии шахсият зиёновар  ва  ба тахриби  љиддии психологии 
фард равонгардидааш,  хатари зиёдтаре  дорад. Тундгароии  динї 
гуруњњои  зиёди  одамонро љалб намуда,  ба тафаккур, психика ва 
шуури онњо таъсири  деструктивї мерасонад ва оќибат онҳоро ба 
гуруњњои муташакилонаи носуботкунандаи мањз ба анљоми амалњои 
таљовузкорона равонгардида, ки боиси тахриби системаи  
вуљуддоштаи иҷтимоию сиёсӣ  мегардад, табдил медињад. Аксар вақт 
риторикаи (суханпардозии) динӣ барои ифротгароии сиёсї ва  
терроризми  байналхалќї љињати татбиќи маќсадњои ѓаразнокашон, 
чун «пўшиши» муносиб мебошад. 

Проблемаи тундгароии  динї ва муќовимат ба он айни замон, 
њам барои  давлатҳои алоҳида ва њам ҷомеаи ҷаҳонӣ, як  масъалаи 
актуалї  шудааст. Ин ба миқёс ва хусусияти фаъолияти террористии 
ахири гурӯҳҳои муташаккил  вобастааст ва баёнгари он аст, ки 
терроризм бо роҳи эволюционӣ ташаккул ёфта, ба як падидаи глобалӣ 
табдил ёфтааст. Тундгароии  динӣ, ки табиатан як хориќаи  иљтимоии 
мураккаб аст, дарки амиќ ва илман объективиро дар бораи  моҳияти 
он  ва роњњои мубориза  бо  онро талаб мекунад. 

Дар муќовимат бо тундгароии  динї ва экстремизм давлатҳои 
ҷаҳон корњои зиёде анљом додаанд. Вале, ба аќидаи мо, бояд фаромўш 
накард, ки тундгароии  динӣ дар асл, яке аз шаклҳои муборизаи сиёсӣ 
аст, бинобар ин, ба ин падидаи  манфї, бояд чорабинињои љавобии 
воќеан муќовиматї: идеологӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ   муќобил 
гузошта  шаванд. 

Бешубҳа, барои пешгирӣ кардан ва муќовимати самаранок 
нишон додан ба тундгароии динӣ дар ҷаҳони муосир, бояд маданияти 
сиёсии шаҳрвандон ташаккул ва такмил дода шавад, хусусан ҷавонон, 
зеро ин қишри аҳолӣ дар муќобили таҳдидҳо ва паҳншавии онњо, хеле 
осебпазиранд. Насли ҷавон дар    њар ҷомеа, яке аз захираҳои 
пурарзиш аст  ва аз сафарбаркунии муассири он  ќобилияти зиндагї 
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ва ояндаи ин сотсиум  вобастааст. Бешубҳа, хусусиятҳои мушаххасоти 

иҷтимоию - психологии  ҷавонон ин гуруҳи демографиро,   субъекти  
асосии  муносибатҳои  сиёсї  мекунанд. 

Ҳамаи ин дар маҷмӯъ ва як қатор сабабҳои дигар, таҳќиќоти  
проблемаи  фарҳанги сиёсии ҷавононро, чун омили боздорандаи 
тундгароии динї дар даврони муосир, муњимноктар  мекунанд. 

Фарҳанги сиёси чун аломати системаи сиёсӣ нақши 
муттањидкунандаи  тамоми таҷрибаи сиёсӣ ва усулҳои интиқоли ин 
таҷрибаро аз гузашта ба њозира ва оянда иљро менамояд. Вазифаи 
асосии  маданияти фарҳанги сиёсӣ – ин љомеагардонии сиёсии фард  
мебошад. Шиносоӣ фард бо сиёсат, дарки  ѓояњои сиёсӣ, арзиш ва 

қоидаҳои рафтори сиёсӣ аз тарафи ў,  аз он вобастагї дорад. 
Ҷомеагардонии фард дар соҳаи сиёсӣ љараёни хеле тӯлонӣ ва 
диќќатталаб  аст. Ҷомеагардонии сиёсӣ ин усули азхудкунии фарҳанги 
сиёсӣ мебошад. Дар ҷаҳони имрӯза, тартиби ҷомеашиносии иҷтимоӣ - 
сиёсї, пеш аз ҳама, азхудкунии арзишҳои демократӣ, меъёрҳои 
умумидавлатӣ ва арзишҳои  мутараќќї  мебошад. 

Дараҷаи таҳқиқи илмии проблема. Бахшида ба проблемаҳои 
маданият/фарҳанги сиёсӣ ва тундгароии динї  адабиёти зиёд вуљуд 
дорад. Пас аз фоҷиаи 11-уми сентябри соли 2001-и Ню-Йорк, ба таври 

систиманок дар минтақаи Осиёи Марказӣ, Федератсияи Русия ва  
кишварҳои дигари ҷаҳон аз рўи ин проблема дар сатҳҳои гуногун  
конфронсҳои байналмилалӣ ва семинарҳо, баргузор  мешаванд. 
Чунончи,  корҳои  фундаменталии таҳқиқотчиён  ба  монанди К.В. 
Жаринов, Л.А. Моджарян, М.П. Требин, А.А. Игнатенко, И.П. 
Добаев, В.И. Немчина, Б. Миркасымов, В.Е. Петрищев, С.А. Ланцов, 
Ю. Иванич, А.В. Коровников, Н.В. Жданов, Л.И. Медведко, С.В. 
Дьяков, Ю.И. Авдеев, С.М. Ермаков, Н.Б. Лебедева, В.И. Василенко, 
Ю.М. Антонян, А.И. Гушер, А.Г. Косиченко, М.С. Ашимбаев, К.Н. 
Бурханов, М.С. Чаначев, А.К. Зайферт   и  А. Крайкемайер, Р. Ланд, 
Г.И. Мирский, С.У. Дикаев, Б. Хоффман, А.В. Малашенко, А.В. 
Дмитриев и И.Ю. Залысин, О.В. Зотов, Г. Ќурбанов, Е.Г. Ляхов, Л.Р.  
Полонская, Л.Р. Сюкияйнен, А.Ж. Шоманов, Б.Ж. Нурмухамедов, 
В.И. Пластун, А.Н. Мањмадов, Г.Н. Зокиров, С.С. Ятимов, М. У.  
Хидирзода, Л.Л. Хопёрская, С.И. Шарипов ва ѓайраро1 метавон  
ёдовар  шуд.   
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Муаллифони номбаршуда ба проблемаи фарҳанги сиёсӣ ва 

экстремизми динӣ даст зада, ин хориќањои иҷтимоӣ-сиёсиро ба таври 
муфассал тавсиф мекунанд, вале дар масъалаи муқобила ба он, дар 
баъзе мавридҳо, вариантњои  зуроваронаро тавсия медиҳанд. 
Чунончи, ба њайси шакли мубориза бо онњо мањви  љисмонии 
саркардагони созмонҳои террористӣ, гурӯҳҳо, ворид кардани 
зарбањои превентивї(пешгирикунанда) ба пойгоњњои гурўњњои 
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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; 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; Пластун В.И. Деятельность экстремистских  сил  и  организаций  в  странах  

Востока. – Новосибирск: ИД «Сова», 2005  и  другие. 
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террористї, истифодаи ќувва ва воситаҳои сохторњои ќудратї  ва  

ѓайраро  пешниҳод мекунанд.  
Вале, таҷриба нишон медиҳад, ки ба ѓайр аз усулњои ќудратии  

мубориза бо тундгароии динї ва экстремизм, роҳҳои дигари пешгирӣ 
ва бартараф кардани онҳо, ба  монанди ташаккули фарҳанги воќеии 
сиёсии  шаҳрвандон, хусусан  насли  ҷавон,  вуҷуд дорад. 

Объекти таҳқиқот маданият\фарҳанги сиёсӣ чун асоси муќовимат 
ба  тундгароии  динӣ  мебошад. 

Мавзуи (предмети) тањқиқот љараёни ташаккул ва хусусияти 
зуњури маданият/фарҳанги сиёсии ҷавонони муосир, ҳамчун омили 
огоҳсозӣ ва василаи  решакан  кардани  ѓояњои  тундгарої  дар ҷомеа  
мебошад. 

Њадафи таҳқиқоти диссертатсионӣ ин асосноккунии консепсияи 
наќши  муҳими фарҳанги сиёсӣ дар пешгирии тундгароии  динӣ ва 
бартараф кардани  омилҳои  пайдоиши он дар байни ҷавонон 
мебошад. 

Дастёбї ба ин њадаф њалли  вазифањои асосии зеринро  дар  назар 
дорад:  

  - таҳќиќ кардани  мундариҷаи мафҳуми «фарҳанги сиёсӣ», 
«тундгароии  динӣ», «ифротгароии динӣ» ва моњияти онҳо, муайян 
кардани сарчашмањои ѓоявї, стратегия ва тактикаи   тундгароии  
динї; 

- баррасї кардани масъалаҳои назариявӣ ва методологии 
омӯзиши фарҳанги сиёсӣ ва ба  ќайдгирии нақши он дар љараёни 
демократикунонии ҷомеа; 

- таҳия  кардани модели назариявии фарҳанги сиёсии ҷавонон  ва  
нишон  додани  ањамияти  амалии  он  дар пешгирӣ ва муќовимат ба  
тундгароии динї; 

- таъкид намудани љараёни ташаккул ва хусусиятҳои зуњури 
фарҳанги сиёсӣ - ҳуқуқии ҷавонони муосири Тоҷикистон  дар  давраи  

ҷаҳонишавӣ; 
- асоснок кардани чунин муќаррарот, ки баланд  бардоштани 

фарҳанги сиёсии ҷавонон  метавонад омили муассирноки муќовимат 
ба тундгароии динӣ  бошад; 

- нишон  додани нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳн кардани 
ѓояњои тундгароии  динӣ ва экстремизм ва коркарди тавсияҳои амалӣ 
барои муќовимат  ба он  дар  муњити ҷавонон. 

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот. Таҳқиқот, бо роњи 
муттањидкунии усулҳои фањмиши чунин илмҳо, ба монанди фалсафаи 
иҷтимоӣ, диншиносӣ, фалсафаи фарҳанг, сиёсатшиносии назариявї, 

равоншиносӣ, ҳуқуқшиносї, таърих ва ғайра, характери байнифаннї 
дорад. 

4



Дар методологияи таҳқиқот таҳлили муқоисавї, бо илова 
кардани тамоюлоти характери бадвоњиманок касб кардани 
тундгароии динӣ, мањвкунии психологии равонии љомеа афзалият 
дорад  ва дар баъзе ҳолатҳо усули муқоисавӣ бо принсипи таърихӣ дар 
тадқиқи проблемаи пайдоиш ва эволютсияи он илова  мегардад. 
Усулҳои тадқиқот инчунин таҳлили адабиёти илмию публицистӣ, 
маводи васоити ахбори омма ва ғайраро  дар бар мегиранд. Барои 
асоснок кардани натиҷаи кор, маълумоти оморӣ ва иҷтимоии аз 
ҷониби олимони номдори Русия ва Осиёи Марказӣ, инчунин 
мутахассисони марказҳои илмии  давлатҳои  дури хориҷӣ 
дастрасшуда, истифода бурда шуданд.  

Хулосањои назариявии ба масъалаҳои ташаккули фарҳанг 
маданияти сиёсии ҷавонон, мафњум, моњият ва сарчашмањои 
пайдошавии экстремизми динӣ, фундаментализм ва ваҳҳобизми 
навбаромад  вобастабуда, дар асоси корҳои  классикии  Л.Р. 
Сюкияйнен, Н.В. Коровников,  Д.В. Ольшанский,  Атийа Мустафо  
Машраф,  Ањмад Фатњи Бањнасї, Б.Ж. Нурмухамедов, М.П. Требин, 
В.Е. Петрищев, Х.У. Рахмон, А. Массэ, Ю. Иванич, С. Кутба, А.А. 
Игнатенко, Аль - Мавдудї, А. Малашенко, И.П. Добаев, С.У. Дикаев, 
В. Наумкин1  ва ѓайра  натиљагирї карда  шудаанд. 

Сарчашмаи эмпирикии таҳќиќотро корњои  классикони   фалсафа 
(Платон, Аристотель, Плутарх, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Ф. Ницше, М. Вебер, Э. Дюркгейм, А. Камю,  К.  Непот, 
А. Массэ, А. Мец, Н. Рерих и др.), нашрияњои илмии шаркшиносони 
машњур, диншиносон, њуќуќшиносон, таърихшиносон, 

                                                           
1
Сюкияйнен Л.Р. Религиозный  экстремизм: правовые, политические  и  идеологические  аспекты // 

Религиозный  экстремизм  в  Центральной  Азии.  – Душанбе: Деваштич, 2002. – С.22-42; Коровников А.В. 
Исламский  экстремизм  в  арабских  странах. – М.: Наука, 1990. – С.7-9; Ольшанский Д.В. Психология 

терроризма. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.; Атийа  Мустафа  Машрафа. Ал-Кадафил-ислам. – Бейрут, 1966; 

Ахмад  Фатхи Бахнаси. Ал-Джараимфил-ислам. – Каир, 1962; Нурмухамедов Б.Ж. Подходы  к  изучению  

сущности  современного  терроризма // Аналитик. – Алматы, 2002. - №3; Требин  М.П. Терроризм  в  XXI веке. 

– Минск: Харвест, 2004. – 816 с.; Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 288 с.;  

Рахман Х.У. Краткая  история  ислама. – М.: Имман, 2002. – 408 с.;  Массэ. Ислам. Очерки  истории. Издание 3-

е. – М.: Наука, 1982. – 191 с.; Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – М.: Вече, 2005. – 460 с.; Кутб С. Вехи  на  

пути  Аллаха. – Махачкала: Бадр, 1997; Игнатенко А.А. Эндогенный  радикализм  в  исламе // Центральная  

Азия  и Кавказ. –2000. - №2 (8). – С.116-126; Игнатенко А.А. Эпистемология исламского радикализма // Россия 

и мусульманский  мир: Бюллетень реф.-аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. 

– М., 2005. - №4 (154). – С.108-130;  Аль-Маудуди. Основы  ислама. – М.: Сантлада, 1993. – С.102-126;  

Малашенко А. Ислам: последнее предупреждение Западу // Россия и  мусульманский  мир: Бюллетень реф.-

аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. – М., 2005. - №2 (152). – С.83-98; 

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. Квазиисламские  

экстремизм  и  терроризм  на  Северном  Кавказе // Россия  и  мусульманский  мир: Бюллетень  реф.-аналит. 

информ. // РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. – М., 2003. - № 8(134). – С.39-48; Добаев И.П., 

Немчина В.И. Новый  терроризм  в мире  и  на  Юге  России / Под  ред. А.В.Малашенко. – Ростов-на-Дону, 

2005. – С.13-35, 66-83, 115-202; Дикаев С.У. Террор, терроризм  и  преступления террористического  характера. 

– СПб., 2006. – 464 с.; Наумкин В. В. Исламский  радикализм   в зеркале  новых  концепций  и  подходов // 

Россия и мусульманский  мир: Бюллетень реф.-аналит. информ. / РАН  ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. 

исслед. – М., 2006. - №7 (169). – С.182-215.   
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сиёсатшиносон, низоъшиносон, тадќиќотчиёни  соњаи терроризм 
(Ю.И. Авдеев, А.В. Авксентьев, С.Л. Агаев, И.А. Александров, М.Р. 
Алиева,  Ю.М. Антонян, Р. Арунова, С. Ахмедов, М.С. Ашимбаев,  
Б.М. Бабаджанов, А. Базаров, З. Бжезинский, Т.С. Бояр-Сазанович, Б. 
Бхутто, В.И. Василенко, А.М. Васильев, Л.С. Васильев, В.В. Витюк, 
Б.Г. Гафуров, Роен Гунаратна, А.Н. Гушер, М.И. Давлатов, С.У. 
Дикаев, И.П. Добаев, С.М. Ермаков, Н.В. Жданов, О.В. Зотов, Ю. 
Иванич, А.А. Игнатенко, Л.И. Климович, А.В. Коровников, А.В. 
Косиченко, Г. Курбанов, Р. Ланда, С.А. Ланцов, В.В. Лунеев, Е.Г. 
Ляхов, А.В. Малашенко,  Л.И. Медведко, Н. Меленитьева, Г.И. 
Мирский, Л.Н. Митрохин, В.В. Наумкин, Б.Ж. Нурмухамедов, В.Е. 
Петрищев,  В. Пластун, К.И. Поляков, В. Порохова, В.П. Сальников, 
А. Серафим, Л.Р. Сюкияйнен, Э. Фромм, С. Хантингтон, Б. Хоффман, 
Д.А. Шестаков, А.Ж. Шоманов, М. Юсуфов  ва  ѓайра)  ташкил  
медињад. 

Ба  њайси маводи  иловагии таҳќиќоти проблемањои 
ифротгароии  динї ва  тундгарої  гуфтањои идеологњои  онњо Ибн  
Њанбал, Ибн Тайимї,  Ал-Мавдудї, С.Ќутба,  Фаузан ал – Фаузан, 
Ал- Завоњирї, Ал-Умар, стенограммањо, мусоњибањои Асома Бин 
Ладен, В.Њаддод, С.Њавва, Сулаймон ат – Тамимї  ва  ѓайра, 
истифода  шудаанд. 

Асоси  сарчашмавии таҳќиќот  инчунин  бо санадњои  расмї ва 
маводи  зиёди интилоотию – тањлилии,  аз  љумла  дар  Интернет буда, 
нишон дода шудааст. 

Навоварии  илмии  диссертатсия  аз он иборат аст, ки дар он: 
      - аввалин  маротиба  дар илми иљтимої – сиёсї кўшиш  карда  

шудааст, ки проблемаи  ташаккули  маданияти  сиёсии љавонон  
њамчун  омили муќовимат  ба ифротгароии  динї  ва тундгарої  
мавриди  тањлили умумї ќарор гирад; 

      - масъалањои назариявї – методологии тањлили маданияти 
сиёсии  љавонон муайян ва омўхта шуда, наќши он дар љараёни 
демократикунонии  љамъият  нишон дода  шудааст;  

      - модели назариявии маданияти сиёсии  љавонон тањия  ва 
ањамияти амалии  он  дар пешгирї ва  муќовимат  ба ифротгароии  
динї асоснок гардидааст; 

     - љараёни  ташаккул  ва хусусияти зуњури маданияти  сиёсї-
њуќуќии љавонони  муосири  тољик  дар шароити љањонишавии тоталї  
мавриди омўзиш  ќарор  гирифтааст; 

     - муайян карда шуд, ки баландравии маданияти  сиёсии  
љавонон, бешак, метавонад омили муќовимати муассир  ба 
радикализми  динї  бошад; 

    - ба наќши шабакањои иљтимої дар пањнкунии ѓояњои 
радикализми  динї  ва ифротгарої  таваљљуњ гардида, тавсияњои 
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амалї  оид ба муќовимат (пешгирї) ба он дар муњити  љавонон, 
коркард гардидааст.       

Фарзияи таҳќиќот аз он  иборат аст, ки ташаккули маданияти бо 
таври илмӣ асоснокшудаи  љавонон дар  ќатори василањои  дигар,  
метавонад механизми муассири  пешгирикунандаи љараёни пайдоиш  
ва  пањншавии радикализми динӣ  дар  љомеаи анъанавї  бошад. 

 
Нуктањои асосии ба њимоя  пешнињодшаванда: 

 
1.Маданияти  сиёсї њамчун  маљмўи меъёр, ќоида, принсип ва 

одатњои сиёсии расман  ќабулшуда ва  ѓайрирасмї  дар  љомеа  
мављудбуда,  рафтори сиёсии њам ходимони  давлатї  ва њам 
шањрвандони оддиро муайян, роњнамої  ва мањдуд мекунанд, доимо  
дар  таѓйир ва рушд  буда, ба динамикаи љараёнњои дар  љањон  
рўйдињанда  вокуниши љавобї  нишон медињанд. 

Тањлили љараёнњои иљтимої – сиёсї нишон  медињад, ки 
маданияти  сиёсии  шањрвандон  кишварњои фазои пасошўравї  дар  
сатњи на он  ќадар хоста ва  талабшаванда,  ташаккул  ёфтааст.Ин  
баъзан сабабгори  дар  байни ањолї,  хусусан  љавонон, пайдоиши  
ѓояњои радикализми динї гардад  ва як  ќисми онро  ба амалњои  
деструктивї, зиддиљамъиятї сафарбар менамояд.Ба  ин  сабаб бояд аз  
тамоми  фишангњои  ба  шуур ва психологияи насли наврас 
таъсиррасон истифода намуд, то дар онњо маданияти  сиёсии комил ва 
илман асоснокшуда  њамчун василаи  муќовимат ба радикализми динї  
ташаккул дода шавад.  

2.Бешубња,  аз тариќи  маданияти  сиёсї  љалби  шахсият  ба  
системаи  сиёсї ва  фаъолияти сиёсї, ки дар байни онњо функсияи 
сотсиализатсияи (иљтимоигардонї) фард наќши муњим  дорад, амалї 
карда мешавад. Дар  љомеаи  муосир  дар  љараёни сотсиализатсияи  
сиёсии  фард ањзоб, созмон  ва њаракатњои љамъиятї,  инчунин ВАО, 
наќши  муњим мебозанд. Дар  чунин  шароит сотсиализатсияи  сиёсии  
љавонон, ки ќисми  таркибии  муњими љараёни  мазкур  мебошанд,  
дар  ќатори проблемањои  муњим  бароварда  шудааст.  

Сотсиализатсияи  сиёсии љавонон  дар  Тољикистон ѓолибан  
характери ѓайримуташаккилї дорад, зеро  дар  доираи системаи  
сиёсии мављуда  институтњои сотсиализатсияи сиёсї  дар  њолати 
мураккаб ва рушди (эволютсияи) ихтилофнок  ќарор доранд. Бо 
демократишавии љомеаи  тољик  дар  оянда, ки аз воќеияти љараёнњои 
љањонишавї  бармеояд, наќши онњо дар сотсиализатсияи  сиёсї рў  ба 
афзоиш  менињад  ва  ба он  бояд  тайёр  буд.       

Хусусияти сотсиализатсияи сиёсї аз он  иборат аст, ки  тавассути 
он фард  ѓолибан меъёр  ва арзишњои  маданияти  сиёсиро  азхуд 
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намояд ва он  барои арзёбии љавобї ва муќовимат ба тањдидњои  
радикализми динї  имконият медињад.  

3.Комилан равшан аст, ки маданияти сиёсї  њамчун  падидаи 
њаёти маънавии инсон ба љанбањои  мухталиф  њаёти  сиёсї таъсири 
муњим мерасонад  ва  аз рўи он  ба  сатњи камолоти  сиёсии аъзои 
љамъият бањо медињанд. Дар зимни рушди рўзафзуни таърихи  сиёсии 
љомеаи  одамї  - ин на танњо ташаккул  ва рушди давлат, тасдиќ ва 
ивазшавии ин  ё он шаклњои сохтор  ва  идоракунии  он, режимњои 
сиёсї  ва  системаи сиёсї,  балки рушди субъектњои иљтимоии сиёсии 
фард, гуруњњои  гуногуни ањолї ва дар  маљмуъ љомеа мебошад.  

Ташаккули маданияти сиёсї-њуќуќии  љавонони  муосири 
Тољикистон дар давраи  љањонишавї  бо типњои асосии  
сотсиализатсияи сиёсї  робитаи наздик  дорад  ва  ба ќатори онњо: 
типњои гармоникї, гегемонистї, муноќишадор  ва конъюктуриро 
метавон шомил намуд. 

Маънои омўзиши маданияти сиёсї  ва  типњои сотсиализатсияи  
сиёсї   муаяйн  кардани механизмњои тањкими  суботии системаи  
сиёсї, инчунин, элементњои эњтимолии  заиф ва деструктивї, 
муќаррар кардани мутобиќат  ё ихтилофи маданияти  сиёсии  дар  
љомеа  афзалиятдошта  ва таљрибаи  љории  сиёсї 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.Радикализми динии  бар  асосњои динї  ва этникї туфайлихўр, 
аз он  падидањои манфии иљтимої-сиёсии мебошад, ки ба  носубот  
гаштани њаёти  љомеа  мусоидат намуда, рушди  босуботи кишварњои  
муосирро барбод  медињад.Пайдоиши он бо якчанд сабабњо:иќтисодї, 
иљтимої, сиёсї, маънавї ва  ѓайра,  вобастагї  дорад. 

Дар  ќатори  омилњои радикализми  диниро  ба вуљудоваранда,  
њангоми тањлили  проблема даќиќ муайян кардани субъект-њомил ва  
объект  ањамияти муњим  дорад. Тавре таљриба  нишон медињад, ба 
сифати  чунинњо метавонанд давлатњо идеологияи динї – 
экстремистидошта, созмонњои байналмилалии  экстремистї, 
љараёнњои сиёсї  ва ањзоби экстремистї, гуруњи  шањрвандон  ва 
шахсони алоњида  баромад кунанд.  

Њамчун объекти радикализми динї метавонанд шахсони алоњида 
(лидерони  сиёсї, динї ва ашхоси мутлаќан  холис),  гуруњи  ашхоси  
тибќи аломатњои  умумї муттањидбуда, масалан, аз  рўи  мансубият  
ба консессияи  муайян; халќият  ва халќ; системаи  љамъият  дар  
маљмуъ ва  тамоми институтњои давлат, бошанд.  

Радикализми динӣ дастгирии  иљтимоиро аз  табаќањое  мегирад, 
ки дар он неруеро  мебинад, ки он ба табодули  воќеї  ќодир бошад  ё  
ба сохти мављуда муќобилат намояд. Дар  чунин  шароит бояд 
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маданияти  сиёсии  љавонон баланд  бардошта шавад ва он метавонад 
омили воќеии муќовимати бобарор  бар зидди  радикализми динї  
бошад. 

5.Муњимияти  проблемаи ташаккули маданияти  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  
беистисно тамоми  давлатњои  минтаќа,  таъсири  манфї  мерасонад. 
Ба ин  сабаб,  механизми  аз  њама  муассирноки   муќовимат  ба 
радикализми  динї  ва  терроризм, метавонад њамкории мутақобилан 

судманди маќомоти  салоњиятдор  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  назариявї ва амалии  таҳқиқоти диссертатсионї  аз он  
иборат аст, ки  дар он  проблемаи ташаккули  маданияти  сиёсии 
љавонон чун омили  боздорандаи  радикализми динї мавриди  
тадќиќот  ќарор гирифт, хусусиятњои  зуњурёбии  он  дар шароити  
кишварњои Осиёи  Марказї кушода дода шуд. 

Натиљањои  ба дастомадаи  тањлил  метавонанд  дар коркарди 
назариявии  минбаъдаи масоили  бо пешгирї  ва  муќовимат  ба 
радикализми динї, экстремизм ва терроризм  дар  љањони  муосири  
љањонишавї  вобастабуда,  фоидаовар  бошанд. 

  Маводи  диссертатсия  метавонанд њангоми коркарди 
наќшаю  барномањо, инчунин, курсњои  махсус  аз рўи  мазмунњои 
диншиносї, этнополитика, психологияи  њуќуќї, сиёсатшиносӣ,  
фалсафаи  иљтимої  ва ѓайра,  мавриди  истифода  ќарор гиранд. 

Нуктаҳои  асосии  таҳќиќот  то  њадди муайян, дар  фаъолияти 
хадамоти  оперативии маќомоти  њифзи  њуќуќ, сохторњои  ќудратї, 
инчунин,  њамчун  маводи  таълимї  барои  шунавандагони  
курсантњои академия, макотиби олї, омўзишгоњњои њарбї, органњои 
корњои  дохилї, кумитањо ва хадамоти амнияти  миллии ЉТ  ва  
давлатњои минтаќаи  Осиёи  Марказї, ќобили истифодаанд. 

Тасвиби кор. Диссертатсия  дар  шуъбаи сиёсатшиносии  
Институти фалсафа,сиёсатшиносӣ  ва  њуќуќи Академияи илмњои 
Љумњурии  Тољикистон 17 марти 2018, протоколи № 2  муњокима 
гардид  ва  ба  њимоя пешнињод карда шуд. Муќаррароти  умумии 
њангоми  таҳќиќот ба  дастомада  дар  5 маќолаи  илмї, гузоришњо,  
суханронињо  дар конфронсњои илмї  баён шудааст. Њаљми  умумии 
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нашрияњо  аз  рўи мавзўи  таҳќиқшуда  4,5 ҷузъи  чопиро  ташкил  
медињад.  

Сохтори  диссертатсия. Сохтори таҳќиќоти    диссертатсионии  
мазкур ба маќсади гузошташуда  ва вазифањои  илмии 
пешгузошташуда  мутобиќат  дорад.  Аз нигоњи   сохторї  кор  аз  
муќаддима, ду  фасл,  дорои панҷ боб, хулоса  ва рўйхати адабиёти 
истифодашуда,  иборат  мебошад.   

  
 

МУҲТАВОИ АСОСИИ  ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муқаддима аҳамияти мавзуи таҳқиқот асоснок шуда , 
дараҷаи таҳқиқоти илмӣ, объект ва мавзӯи таҳқиқот муайян гардида, 
ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот ошкор карда шуданд, навигарии илмӣ 
нишон дода шуда, фарзияи таҳқиқот, ҳамчунин, нуктаҳои 
пешниҳодшуда ба ҳимоя, аҳамияти назариявӣ ва амалии он ва 
маълумот дар бораи санҷиши кор зикр гардидааст.   

Фасли аввали диссертатсия – «Маданияти сиёсӣ ва нақши он дар 
раванди демократиякунонии ҷомеа» - аз нигоҳ сохторӣ аз ду боб 
иборат аст, ки дар он ҳимоягар масоили назариявӣ – методологии 
фарҳанги сиёсӣ, ҳамчунин, намуна (модел) ва аҳамияти маданияти 
сиёсиро мавриди баррасӣ қарор додааст.  

Дар боби дуввум – «Масоили назариявӣ – методологии омӯзиши 
маданияти сиёсӣ» муаллиф фаҳмиши назариявии истилоҳи 
маданияти сиёсиро баррасӣ мекунад.   

Ба асоси таҳқиқоти анҷомгирифта ҳимоягар таъкид менамояд, ки 
таҳти истилоҳи маданияти сиёсӣ бояд падидаи доиман 
тағйирёфтаистода ва рушдёфтаистодаро фаҳмид, ки ба динамикаи 
муҳити атроф бодиққат аксуламал нишон медиҳад. Маданияти сиёсӣ 
– маҷмӯи меъёрҳо, қоидаҳо, усулҳо ва одатҳои сиёсии расман 
қабулшуда ва ғайрирасмӣ маъмул дар кишвари мазкур мебошанд, ки 
рафтори сиёсии ҳам арбобони давлатӣ ва ҳам шаҳрвандони одиро 
муайян мекунанд, ҳидоят менамоянд ва маҳдуд месозанд.    

Дар дарку фаҳмиши маданияти сиёсӣ сиёсатшиносони амрикоӣ 
Г.Алмонд, С.Верба, С.Липсет, Л.Пай1 ва дигарон саҳми калон гузоштаанд. 

Муносибати онҳо бо омӯзиши ин проблема гуногун буд. Маданияти 
сиёсӣ гоҳе чун падидаи равонӣ (психологӣ), чун маҷмӯи самтгирии 
ботинии инсон ба объектҳои сиёсӣ ва гоҳҳо чун модели рафтори 
матлуб ва тафаккур тафсир мешуд. Ҷойгоҳи махсусро фаъолияти 

                                                           
1См.: Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии, /Политические исследования. 

1992. № 4. – С.128. 
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сиёсӣ ишғол мекунад, ки мазмуни асосии соҳаи сиёсии ҳаётро ташкил 
медиҳад.   

Ҳангоми баррасии проблемаи фаъолияти сиёсӣ ду равиши 
консептуалӣ имконпазиранд. Яке аз онҳо: фаъолият, қабл аз ҳама,  
чун худтанзимкунии низоми сиёсӣ дар ботини худ, ки организми 
мустақил мебошад, фаҳмида мешавад.Чун субъекти фаъолият 
гурӯҳҳои муташаккил ва ашхоси зерин  баромад мекунанд: гурӯҳҳои 
парламентӣ, гурӯҳҳои ҳизбӣ, гурӯҳҳои ҳукмрон (элита), ҳукумат, 
дигар мақомоти ҳокимият, лидерони бевосита фаъолияткунанда дар 
низоми сиёсӣ.    

Дар равиши дигар (бештар дар муаллифони марксистӣ дучор 
мешавад)  низоми сиёсӣ ба шакли ташкилоте фаҳмида мешавад, ки аз 
тарафи неруҳои нисбат ба ниҳодҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ  - табақаӣ, 
берунӣ идора карда мешавад. Мазмуни мушаххаси фаъолияти 
сиёсиро иштирок дар корҳои давлатӣ, муайян намудани шакл, 
вазифаҳо ва самти фаъолияти давлат, тақсими ҳокимият, назорат ба 
фаъолияти он, ҳамчунин дигар амалҳои таъсиррасон ба ниҳодҳои 
(институтҳои) сиёсӣ ташкил медиҳад. Моҳияти фаъолияти сиёсӣ дар 
махсусияти объектҳо ва унсурҳои сохтории он: субъект, ҳадаф, 
шароит, дониш, ангеза, меъёр ва ниҳоят, худи раванди фаъолмандӣ 
ошкор карда мешавад. Аломати асосии фаъолияти сиёсӣ ратсионалӣ 
будани он аст.    

 Ба ақидаи мо, фаъолияти сиёсӣ аз дигар намудҳои фаъолияти 
иҷтимоӣ бо он фарқ карда мешавад, ки барои субъекти ҳар гуна сатҳ 
он ба ин ё он навъ бо зиддият байни манфиатҳои умумӣ ва хусусии 
гурӯҳҳои ҷамъиятӣ алоқаманд аст ва дар ниҳоят, ба ҳаллу фасли ин 
зиддиятҳо тобеъ мебошад.  

Ақидаи сиёсатшиноси Полша Т.Бодио ҷалби таваҷҷуҳ мекунад, ки 
доир ба ин масъала се нуқтаи назарро зикр менамояд:  

1. Рафтор  зуҳури берунии амали сиёсӣ мебошад.  

2. Рафтори сиёсӣ ва амали сиёсӣ – мафҳумҳое ҳастанд, ки бо ҳам 
айният доранд.  

3. Амали сиёсӣ шакли махсуси рафтори сиёсӣ мебошад.2 

Мусалламан, маданияти сиёсӣ яке аз аломатҳои асосии сифатии 
субъекти сиёсӣ мебошад. Дар таркиби маданияти сиёсӣ тамоми 
маҷмӯи арзишҳо ва намунаҳои ҳам инфиродӣ ва ҳам дастаҷамъӣ 
(коллективӣ) – гурӯҳии рафтори иштирокчиёни низоми сиёсӣ дохил 
мешаванд.  

                                                           
2Бодио Т. Сознание и политическое поведение: ограничения рациональности политических действии. 

Элементы теории политики. - С.170. 
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Ба сурати умум, вазъи маданияти сиёсӣ ва сохтори он бо нуктаҳои 
зерин тавсиф карда мешавад:  

а) маҷмӯи падидаҳои фарҳангӣ – психологӣ, идеявӣ – назариявӣ 
ва рафтори татбиқшуда дар амалҳои сиёсӣ; 

б) натиҷаҳои объективишудаи фаъолият: арзишҳо, меъёрҳо, 
ниҳодҳо, аз ҷумла, таҷрибаи гузашта, ки ба субъектҳои сиёсӣ, аъзои 
ҷомеаи мазкур, кишварҳо самтгирӣ шудааст;  

в) намудҳои ташаккулёфтаи (ё ташаккулёфтаистодаи)  субъектҳои 

сиёсӣ (инфиродӣ, гурӯҳӣ, элитаҳо, ҳизбҳо ва ғайра) бо системаи 
рафтор ва фаъолияти хоси онҳо.     

Дар таҳқиқот асоснок шудааст, ки маданияти сиёсӣ – раванди 
фаъолияти мунтазами фикр, дарк ва фаҳмиши доимии далелҳо ва 
ҳодисаҳои нав мебошад.  

Дар асари классикии Г. Алмонд ва С. Верба «Маданияти 
шаҳрвандӣ (гражданӣ)» се намуди асосии маданияти сиёсӣ ҷудо карда 
шудааст: воридӣ, тобеӣ ва маданияти иштирок. Онҳо аломатҳои 
назарраси фарқкунанда доранд. 

Маданияти воридӣ мавҷудияти нақшҳои машаххаси сиёсиро 
истисно месозад. Дар ин ҷо самтгирии сиёсӣ мушаххас намешавад.  

Маданияти тобеӣ ба муносибати ғайрифаъоли (пассив) 
субъектҳо  нисбат ба низоми сиёсӣ асос меёбад. Фардҳо фақат чун 
тобеъ ба ниҳодҳои ҳокимият ва мавқеи онҳо  рафтор мекунанд. Ин 
мавқеи фармонбардорӣ, вобастагӣ, тобеӣ мебошад.  

Дар кори таҳқиқотӣ таъкид мешавад, ки маданияти иштирок 
шакли фаъол мебошад; субъекти он шаҳрванд мебошад, ки мунтазам 
дар сиёсат иштрок мекунад. Мавқеи вай фаъолона аст, нисбат ба 
ҷустуҷӯи роҳҳои эҳтимолӣ ва усулҳои иштирок дар тарҳрезии ин ё он 
қарор изҳори алоқамандӣ мекунад. Вай умуман ба низоми сиёсӣ 
алоқаманд аст.3 

Ҷомеашиноси полякӣ  Е. Вятр аз ҷумла чуни намуна (модел) - ро 
пешниҳод кардааст: 

1. Маданияти сиёсии анъанавии хоси ҷомеаи токапиталистӣ. 
Ҷанбаи қудсият доштани ҳокимиятро эътироф менамояд:  меъёрҳои 
анъанавӣ («ҳамеша ҳамин хел буд»), ки ҳуқуқи табаа ва ҳуқуқи 
ҳокимиятро танзим менамоянд; тағйиронопазирии низоми сиёсӣ ва 
меъёрҳои асосии онро эътироф мекунад.  

2. Маданияти сиёсии демократияи табақотӣ (ҳамчунин дар замони 

токапитаистӣ ташаккул ёфт): аксарият мардум аз иштирок дар низоми 
сиёсӣ комилан дар канор мемонад, вале ниҳодҳо ва меъёрҳои мавҷуда 
                                                           

3Алмонд Г.А.. Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии/Политические исследования. - 1992. 

- № 4. – С.132. 
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фақат барои ақаллияти имтиёзнок кафолати фаъолияти сиёсиро 
медиҳанд.  

3. Маданияти демократӣ ва яккасолорӣ (автократӣ) (дар ду 
намуди он – авторитарӣ ва тоталитарӣ), ки барои давраи 
капиталистӣ хос аст.  

4.  Маданияти сиёсии деократияи сотсиалистӣ, ки дар давраи 
гузариш ба сотсиализм ташаккул меёбад.   

Дар бораи маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан гуфта,  
самтгирии он ба ояндаро бояд таъкид кард.  

Ба асоси таҳлили мушаххаси таҷрибаи таърихӣ нишон дода 
мешавад, ки дар маданияти сиёсии муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчунин рушди риторикаи сиёсӣ мушоҳида мешавад. Он имрӯз на ба 
манфиати мушаххаси инсон, балки ба рӯҳияи наздик кадани одамони 
мавқеашон гуногун ва манфиаташон гуногун равона шудааст. Дар 
робита ба хусусиятҳои маданияти сиёсии мо бояд ёдовар шуд, ки 
ҳизбҳо имрӯз дар афкори ҷамъиятӣ ва пас, дар ҳаёти ҷамъиятӣ низ, 
ҳолати  ошкорои музофотӣ доранд.    

Дар боби дуввум – «Модели назариявӣ ва амалии аҳамияти 
маданияти сиёсӣ» моделҳои (намунаҳои) мавҷуда ва аҳамияти 
падидаи  мазкур дар ҳаёти ҷомеа таҳқиқ мешавад. Тавассути 
маданияти сиёсӣ пайванди шахсият бо низоми сиёсӣ ва фаъолияти 
сиёсӣ амалӣ мешавад, ки дар байни онҳо нақши муҳим ба вазифаи 
иҷтимоъсозӣ тааллуқ дорад. Хусусияти иҷтимоъсозии сиёсӣ дар он 
аст, ки ба воситаи он фард меъёр ва арзишҳои маданияти сиёсиро аз 
худ мекунад.    

Ба ақидаи мо, маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 
пайванди арзишҳои гуногуннавъи сиёсӣ, муқаррариҳо ва 
стандартҳои фаъолияти сиёсӣ мебошад. Дар шароити тағйирёбии 
низоми сиёсӣ дар Тоҷикистон, нақш ва аҳамияти иҷтимоъсозии сиёсӣ 
меафзояд, ки натиҷаи он бояд маданияти сиёсии нави шаҳрвандон 
гардад.  

Олими тоҷик Шарипов С.И. менависад: «Рисолати зиёиён «тарбия 

дар сиёсат», ворид кардани ҳақиқат ба шуури одамон аст»4. 

Мутаассифона, он вақт зиёиёни тоҷик натавонистанд вазифаи худро 
иҷро намоянд ва дар баробари масъулияти худ барои тарбияи сиёсии 
ҷавонон дастболо шаванд.  

Иҷтимоъсозии сиёсӣ дар навбати худ дар фаъолияи ҳокимият 
механизми муҳим буда, як сислила вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:  

а)Ҳадафҳо ва арзишҳои сиёсиро муайян менамояд, ки фард ба онҳо 

майл мекунад ва мехоҳад ба воситаи иштироки сиёсӣ онҳоро дарёбад. 
                                                           
4Шарипов С.И. Таджикистан: демократизация политических отношений. - Душанбе, 2000. – С.16. 
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б)Тасаввуротро дар бораи воситаҳои қобили қабули рафтори 
сиёсӣ, дар бораи бамавқеъ будани ин ё он амал дар вазъияти 
мушаххас ташаккул медиҳад. 

в)Муносибати фардро нисбат ба муҳити атроф ва низоми сиёсӣ 
муайян мекунад. 

г)Муносибати муайянро нисбат ба аломатҳои (символикаи) 
сиёсӣ ифода менамояд. 

д)Қобилиятро барои дарки муҳити атроф ташаккул медиҳад. 
е) Ақида ва муносибатро, ки «рамзи (коди)» ҳаёти сиёсӣ 

мебошад, ташаккул медиҳад 5. 
Ҳимоягар (диссертант) таъкид менамояд, ки дар ҷомеаи муосир дар 

раванди иҷтимоъсозии сиёсӣ ҷойгоҳи назаррасро ҳизбҳо, ҳаракатҳо 
ва созмонҳои ҷамъиятӣ ва воситаҳои ахбори омма ишғол мекунанд. 
Ба андозаи   демократикунонии минбаъдаи ҷомеаи Тоҷикистон, ки ба 
таври объективӣ аз равандҳои ҷории глобалӣ бармеояд, нақши онҳо 
дар иҷтимоъсоии сиёсӣ ҳар чи бештар меафзояд ва ба ин бояд омода 
буд.  

Тағйироти бунёдии баамаломадаи иҷтимоӣ – иқтисодӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси таҳаввулоти ҷиддӣ дар соҳаи сиёсӣ 
гардид: низоми сиёсӣ, ниҳодҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ  - сиёсӣ 
тағйир ёфтанд. Таҳаввулот  ба сохторҳои арзишӣ – меъёрии афкори 
оммавӣ, моделҳои рафтори сиёсӣ ва иҷтимоӣ – иқтисодии 
шаҳрвандони тоҷик низ дахл кард.     

Дар чунин шароит иҷтимосозии сиёсии ҷавонон, ки қисми 
муҳими раванди иҷтимоъсозӣ мебошад, дар радифи проблемаҳои 
муҳими иҷтимоӣ қарор гирифт. Иҷтимоъсозии ҷавонон дар 
Тоҷикистон бештар ҷанбаи номуташаккилона (стихиявӣ) дошта, 
онро ҳифз мекунад, чунки дар доираи низоми мавҷудаи сиёсӣ 
ниҳодҳои (институтҳои) иҷтимоъсозии сиёсӣ дар ҷараёни 
таҳаввулоти мураккаб ва зиддиятнок қарор доранд.  

Вазъияти ҷавонон чунин аст, ки аз як тараф, онҳо зарурати ба 
таври бунёдӣ иваз кардани тарзи ҳаёти мавҷударо намебинанд, аз 
ҷониби дигар, фаъолияти сиёсиро барои худ чандон аҳамиятнок 
намешуморанд ва ояндаи фаъолияти иҷтимоии худро дар 
худфаъолиятии  шахсӣ, масалан, дар соҳаи бизнес мебинанд.    

Таҳлили таъсироти ниҳодҳои иҷтимоъсозии сиёсӣ нишон 
медиҳад, ки давлат маҳз чунин ниҳоди низоми сиёсие мебошад, ки 
дар доираи он тамоми намудҳо ва марҳалаҳои иҷтимоъсозии сиёсӣ 
амалӣ мешаванд.  

                                                           
5Агафонов Ю.А., Визнер С.В., Самыгин С.И., Шило С.И., Щербакова Л.И. Основы политологии. – Ростов-на-

Дону, 2000. – С.238-239. 
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 Фасли дуввуми диссертатсия – «Хусусиятҳои маданияти 
сиёсии ҷавонони Тоҷикистон ва омилҳои зуҳури бунёдгароӣ» аз се боб 
иборат буда, ба маданияти сиёсӣ – ҳуқуқии ҷавонони муосири 
кишвар, маданияти сиёсӣ чун воситаи муассири муқобилият бо 
ифротгароии динӣ, ҳамчунин ба таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба 
афзоиши ифротгароии динӣ бахшида шудааст.    

Дар боби аввал – «Ташаккули маданияти сиёсӣ – ҳуқуқии 
ҷавонони муосири Тоҷикистон дар давраи ҷаҳонишавӣ» таъкид 
шудааст, ки маданияти сиёсӣ ба чунин   падидаи ҳаёти маънавии 
мардум тааллуқ дорад, ки ба ҷанбаҳои хеле гуногуни ҳаёти сиёсии он 
таъсири назаррас расонида, ба асоси он метавон дар бораи камолоти 
сиёсии ҷомеа қазоват кард. Рушди рӯзафзуни таърихи сиёсии ҷомеаи 
башарӣ – на танҳо шаклгирӣ ва рушди давлат, истиқрор ва 
ивазшавии ин ё он шакли сохтор ва идоракунии он, режимҳои сиёсӣ 
ва низоми сиёсӣ, балки  инкишофи субъектҳои иҷтимоии сиёсат – 
шахсият, гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ ва умуман ҷомеа низ мебошад.   

Ҳимоягар (диссертант) ба асоси таҳлили амиқи омилҳои иҷтимоӣ – 
сиёсӣ ва маънавӣ таъкид менамояд, ки маданияти сиёсӣ имконият 
медиҳад, ки ба вазъияти сиёсӣ хуб сарфаҳм рафт, ба ҳодисаҳои 
рӯйдода баҳои дуруст дод, бо кордонӣ мушахасс сохт, ки кӣ кӣ ҳаст ва 
интихоби дурустро кард.  

Умуман, маданияти сиёсӣ метвонад ба равандҳои сиёсӣ ва ба 
ниҳодҳо (институтҳо) таъсири сеҷониба расонад. Маданияти сиёсӣ 
тайи даҳсолаҳо ва ҳатто садсолаҳо ташаккул меёбад.  

Мазмуни намуди идеалии маданияти шаҳрвандиро Г. Алмонд ва 

С. Верба тавассути маҷмӯи сифатҳо ошкор намудаанд, ки соҳиби он 
дорад:  

1) арзёбии умумии мусбати аҳамияти фаъолияти ҳукумати миллӣ 
шахсан барои худ ва дарки маданияти сиёсӣ ва иҷтимоъсозии 
шахсият; 

2) сатҳи баланди алоқамандӣ ба фаъолияти ҳукумат ва огоҳии 
хуб дар ин соҳа; 

3) эҳсоси ифтихор барои ниҳодҳои сиёсӣ ва миллати худ; 
4) интизор доштани ин ки аз тарафи ашхоси расмӣ ба вай 

муносибати баробар ва ғамхорона карда хоҳад шуд; 
5) хоҳиши ошкоро ва ё дар доираи дӯстон ва шиносҳои худ 

баррасӣ кардани  масоили сиёсӣ; 
6) зуҳури ошкорои рӯҳияи мухолифӣ (оппозитсионӣ);  
7) эҳсоси қаноатмандӣ аз амалисозии тадбирҳои умумимиллӣ ва 

сиёсӣ, масалан, аз маъракаи интихоботӣ;  
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8) доштани салоҳияти мулоҳизаронӣ доир ба сиёсати ҳукумат ва 
эҳсоси баланди таъсиррасонии шахсан ё якҷо бо яке аз ҳамватанон  ба 
ин сиёсат; 

9)  доштани салоҳият барои истифодаи муқаррароти ҳуқуқӣ ба 
мақсадҳои муқобилият бо амалҳои худсарӣ; 

10) итминон доштан ба ин ки демократияи иштирок низоми 
(системаи) зарурӣ ва матлуби идоракунии давлат мебошад.  

Дар диссертатсия шаклҳои нисбатан муҳими иҷтимоъсозии 
сиёсӣ таҳқиқ мешаванд. Ба ҷумлаи онҳо инҳо дохил мешаванд:  

1)Шакли ҳамоҳангшудаи иҷтимоъсозии сиёсат бо истиқрори 
муносибати одии шахс бо ниҳодҳои ҳокимият, муносибати 
боэҳтиромона бо тартиботи мавҷуда дар ҷомеа ва сохтори давлатӣ 
тавсиф мешавад.  

2)Шакли гегемонии иҷтимоъсозии сиёсат бо муносибати 
шадиди танқидии шахс бо ҳар гуна тартиботи сиёсӣ, низомҳои сиёсӣ, 
ҳокимият, ба ғайр аз онҳое, ки ба  ӯ пешниҳод мекунанд, тавсиф 
мешавад. Ин шакл ба нақши махсуси шахси худ дар ҳаёти сиёсии 
ҷомеа ба арзёбии тамоми ҳодисаҳои рӯйдода иддаъо мекунад; шакли 
плюралистӣ.   Шахсияти демократӣ, ки баробарҳуқуқӣ дар ҷомеаро 
эътироф мекунад,  ақидаи дигар шаҳрвандонро ба эътибор мегирад 
ва омода аст, ки ақидаҳо ва арзёбии сиёсии худро тағйир диҳад, агар 
хато будани онҳо исбот карда шавад. 

3)Шакли ихтилофбарангез – ба барангехтани ихтилоф дар 
коллектив, ба таъсиси гурӯҳи муқобил бо он барои дастрасӣ ба 
манфиатҳо ва ҳадафҳои худ майл мекунад. 

4)Типи замонасозӣ (конъюнктурӣ) – ақидаҳо ва рафтори сиёсӣ, 
ки пурра аз вазъият вобаста аст, ки шахс барои таъмини манфиатҳои 
ғаразнокаш худро ба он мутобиқ мекунад. Хусусияти аз ҳама 
фарқкунандаи ин шакл – беусулӣ мебошад.      

Дар ниҳоят, маънои омӯзиши маданияти сиёсӣ ва шаклҳои 
иҷтимоъсозии сиёсӣ аз ошкор намудани механизмҳои иҷтимоӣ – 
сиёсии таҳкими суботи низоми сиёсӣ, ҳамчунин аз ошкор намудани 
унсурҳои эҳтимолии заиф ва харобиовари он ва аз ошкор намудани 
мутобиқат ё зиддияти маданияти сиёсии  ҷомеа ва амалияи ҷории 
сиёсӣ иборат аст.  

Боби дуввум – «Баланд бардоштани маданияти сиёсии ҷавонон 
чун кафили муқобилияти муваффақиятомез бо бунёдгароии динӣ» 
ном дорад. Худи  ифротгароии динӣ яке аз омилҳое мебошад, ки ҳаёти 
ҷомеаро бесубот месозад ва устувории рушди давлати муосирро бо 
суиистифода аз омилҳои динӣ ва қавмӣ баҳам мезанад. Бо 
назардошти ин, тадқиқоти объективии ифротгароии динӣ фақат дар 
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сурате имконпазир аст, ки агар манбаъҳо ва сабабҳои 
бавуҷудоварандаи ақидаҳои ифротӣ дар идеологияи динӣ мавриди 
таҳлили фалсафӣ қарор дода шавад.  

 Яке аз сабабҳои ифротгароӣ худи моҳияти зиддиятноки ҳар гуна 
дин мебошад, ки дар он як сисила фирқаҳо ва мазҳабҳо вуҷуд доранд, 
ки аксар вақт бо ҳам шадидан мухолифанд. Дар айни замон, ҷараёне, 
ки аз «марказ» ҷудо мешавад, ҷанбаи фирқаӣ дошта ва ғолибан ба 
риторикаи ифротӣ ва амали дахлдор даст мезанад.   

  Дар диссертатсия асоснок карда мешавад, ки дар байни 
сабабҳои асосии ифротгароии динӣ сабабҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва маънавӣ ҷудо карда мешаванд.  

Ба сабабҳои сиёсӣ шиддатгирии ихтилофоти миллӣ, минтақавӣ, 
динӣ ва ғайра дохил мешаванд, ки дар тамоми ҷаҳон барангехтани 
конуни (очаг) дарозмуддати шиддати иҷтимоӣ; амиқшавии 
таъсироти гурӯҳҳои этноқавмӣ ва ҷараёнҳои ортодоксалии динии 
майлдошта ба истифодаи идеяҳо ва амалҳои экстремистӣ ба 
манфиати ғаразнок ҷиҳати тақсими моликият ва ғасби ҳокимиятро 
ба ҳамроҳ доранд.  

Сабабҳои иқтисодӣ талаботи зиддиятноки гурӯҳҳои гуногуни 
ҷудошудаи инсоният (мардум, халқият, синфҳо, гурӯҳҳо, табақаҳо) 
мебошанд, ки метавонанд бунёдгароии диниро чун падидаи ҳаёти 
иҷтимоӣ ба вуҷуд оваранд.   

Сабабҳои иҷтимоии ифротгароии динӣ метавонад ҷанбаи 
миллигароӣ дошта бошад. Сарфи назар аз ҳадафҳо ва тааллуқият ба 
ҳаракатҳои гуногуни динӣ, тамоми ифротиҳоро диди аниқи симои 
душман муттаҳид месозад. 

Байни сабабҳои маънавӣ сабабҳои метафизикӣ ва фарҳангӣ зикр 

карда мешавад. Г. Ҷамол чунин мешуморад, ки иттиҳодияҳои динӣ 
(яъне рӯҳониён) паёми пайғамбарро таҳриф мекунанд ва бар он 
талош меварзанд, ки ба ном яҳудия ва масеҳияти «таърихӣ» бунёд 
намоянд, ки на бо ҳадафҳо, на бо тарҳе, ки паёмбарони Худо ба ҷаҳон 
овардаанд, ҳеҷ умумияте надорад.   

Зимни баррасии сабабҳои ифротгароии динӣ бояд ба таҳлили 
мазмуни он, яъне ба таҳлили субъект ва объекти ифротгароии динӣ, 
ангеза ва худи фаъолияти экстремистӣ пардохт. 

Муҳим аст дарк карда шавад, ки ба сифати субъект кӣ баромад 
мекунад, байни онҳо метавонанд давлат бо идеологияи динӣ – 
экстремистӣ, ташкилотҳои байналмилалии экстремистӣ, ҷараёнҳо 
ва ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳи шаҳрвандон ва ашхоси алоҳида бошанд.  

Объекти экстремизми динӣ метавонанд ашхоси алоҳида 
(пешвоёни сиёсӣ ва динӣ ва мутлақо ашхоси дахлнадошта); гурӯҳи 

17



одамони муттаҳидшуда бо аломатҳои умумӣ, масалан, тааллуқият ба 
дини муайян; халқиятҳо ва халқҳо; низоми ҷомеа умуман ва тамоми 
ниҳодҳои (институтҳои) давлат бошанд. Бадин тартиб, объекти 
ифротиҳо унсурҳои ҳаётан муҳим барои тамаддуни муосир – 
арзишҳои фарҳангӣ ва моддӣ мегарданд.  

Динамикаи амали ташкилотҳои ифротии динӣ дар давраҳои 
гуногун дар мисоли Тоҷикистон чунин аст: 

Давраи аввали фаъолшавии он бо амалисозии сиёсати бозсозӣ 
дар охири солҳои ҳаштодуми асри гузашта алоқаманд аст. 

Давраи дуввум фаъолшавӣ ва иштироки неруҳои гуногуни 
ифротӣ дар ҷанги дохилӣ. 

Даври севвум зуҳури чунин ҳаракати динӣ, монанди «Ҳизб – ут 
– таҳрир». 

Даври чаҳорум имрӯзаро фаро мегирад. Дар ҷумуҳурӣ ҳаракати 
нави динӣ бо номи «Салафия» зуҳур намуд. 

Ҳадафи ташкилотҳои исломӣ ғасби ҳокимият мебошад. Байни 
шаклҳои гуногуни он метавон инҳоро ном бурд:    

Аввалан, иваз намудани субъектҳои мусулмонӣ, яъне ба 
иттиҳодияҳои рӯҳониёни мавҷуд дар ҳар як кишвар ворид кардани 
унсурҳои исломии дилхоҳи худ, ё иваз кардани (пурра ё қисман) 
иттиҳодияи рӯҳониёни хайрхоҳ нисбат ба режимҳои дунявӣ ба 
рӯҳониёни ифротгаро.  

Сониян, таъсиси пойгоҳҳои оммавии исломӣ дар кишварҳои 
мусулмонӣ.  

Севвум, таъсиси ташкилотҳои динӣ- сиёсии мухолиф ҳам нисбат 
ба низоми мавҷудаи сиёсӣ ва ҳам нисбат ба тамоми рӯҳониёни 
маҳалӣ. Заминаи идеологии фаъолияти чунин ташкилотҳои 
сиёсишуда салафия мебошад.   

Чаҳорум, таъсиси пойгоҳҳои (такягоҳҳои) исломӣ дар ҳавзаҳои 
назорати заифшудаи давлатӣ ба ҳудуди миллӣ.  

Ба ақидаи бунёдгароёни исломӣ, Ислом ҳанӯз дар замони 
муассиси ин дин -Муҳаммад ва дар даврони хилофати чаҳор халифаи 
рошидин ҷомеаи идеалиро ба вуҷуд оварда буд.   

Ифротгароии динӣ дастгирии иҷтимоиро аз он табақаҳое дарёфт 

мекунад, ки дар он неруи дорои қобилияти тағйирдиҳии воқеият ё 

созмондиҳии муқовиматро мебинад. 

Дар Осиёи Марказӣ тамоми чор намуди  детерминанти 

“эътирофшудаи” ифротгароии динӣ чун падидаи иҷтимоӣ ҷой доранд: 

яъне ақибмонии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, бесуботии сиёсӣ, нотаҳаммулии 

идеологӣ, ҷаҳонишавии глобалӣ. 
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Ба ақидаи ҳимоятгар (диссертант) тадбирҳои нисбатан умумии 

муқобила бо ифротгароии динӣ дар сатҳи давлатӣ инҳо мебошанд:    

Аввалан, бояд худи мафҳуми ифротгароии динӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ 

муайян карда шавад ва маълум карда шавад, ки созмон додани кадом 

самтҳои муқобилият бо он имконпазир аст. Ва бояд мутобиқи ин амал 

онро бо кумаки меъёрҳои ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва ахлоқӣ арзёбӣ кард.  

Сониян, намояндагии дахлдори тамоми миллатҳо ва халқиятҳо дар 

мақомоти давлатӣ ва намояндагӣ таъмин карда шавад, ҳуқуқи ҳар як 

шаҳрванд, сарфи назар аз самтгирии фарҳангӣ – миллӣ ва эътиқоди вай, 

таъмин карда шавад.  

Севвум, бояд дар ҳеҷ гуна шароит роҳ дода нашавад, ки ин ё он 

шахс аз рӯи аломатҳои миллӣ, қавмӣ ва динӣ мавриди таъқиб қарор 

гирад. Ба табъизи ҳудудӣ нисбат ба як қисми аҳолӣ роҳ дода нашавад, 

ҳар гуна монеаи фарҳангӣ, динӣ дар муоширати байнимиллатҳо эҷод 

карда нашавад.   

Чаҳорум, роҳандозии  кори мунтазам оид ба истисно кардани 

фаъолияти ғайриқонунӣ ва харобкорона дар ташкилотҳои динӣ, роҳ 

надодан ба амалҳои ҷинояткорона. Ашхосе, ки кӯшиши содир кардани 

ҷиноят мекунанд, ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, аммо на барои эътиқоди 

динӣ, балки барои аъмоли мушаххас муҳокима шаванд ва дар зимн, 

эътиқод ва тааллуқияти қавмии онҳо зикр нагардад.  

Ҳимоягар (диссертант) таъкид менамояд, ки шарти муҳими 

муборизаи муваффақиятомез бо терроризм чун намуди экстремизм, 

ошкор намудани  нақше мебошад, ки дар он ҷанбаҳои миллӣ ва динӣ 

бозӣ мекунанд. Маълум аст, ки аксарият динҳои муосир худро бо ин ё он 

миллати мушаххас алоқаманд намешуморанд. Мутобиқати ҷанбаи динӣ 

ва миллӣ дар ҷамъияти қавмӣ – қабилавии инсоният ҷой дошт – ҳар як 

қавм, ҳар як қабила худои худро дошт.  

 Муқобилият бо терроризм чун яке аз хатарноктарин намуди 

ифротгароӣ муҳимтарин вазифаи тамоми инсонияти мутараққӣ дар 

шароити муосир мебошад.  

Боби севвум – “Нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳнкунии 

идеяҳои бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ: ҷанбаи байналмилалии 

он”. Ҷаҳонишавии равандҳои иттилоотӣ на танҳо имкониятҳои навро 

барои пешрафти инсоният боз кард, балки як силсила таҳдидҳои сифатан 

нави глобалӣ, аз ҷумла, осебпазирии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари 

тааррузи ҷинояткорона дар соҳаи амниятро ба вуҷуд овард.    

Ҳимоягар (диссертант) таъкид менамояд, ки аҳамияти баррасии 

проблемаҳои экстремизм дар фазои иттилоотии Осиёи Марказӣ аз он 

иборат аст, ки инкишофи эҳтимолии ҳодисаҳо, ки амалишавии онҳо ба 

низоми умумии амнияти тамоми давлатҳои минтақа бидуни истисно, 

таъсири манфӣ мерасонад, равшан мегардад. Воситаи нисбатан муассири 
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муқобила бо ифротгароӣ, бунёдгароӣ ва терроризмро метавон ҳамкории 

наздики мақомоти босалоҳияти давлатҳо дар тасфияи манбаъҳои 

иттилоотӣ шуморид.   

Терроризм дар шабакаи Интернет падидаи хеле пуртаҳаррук 

(динамикӣ ) мебошад. Шабакаҳои иҷтимоии иттилоотӣ ба ташкилотҳои 

террористӣ ва ифротӣ имконияти нодир медиҳанд, ки амалан доир ба ҳар 

як шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ маълумоти пурра дарёфт намоянд. Технологияи 

интернетӣ ба ташкилотҳои ифротӣ ва террористӣ имконияти васеи 

дастрасӣ ба маълумоти зарурӣ, ба шумораи зиёди одамон, махфӣ нигоҳ 

доштани номи худ, интиқоли зуди иттилоот, арзонии таъсиси сомона 

(сайт) ва баҳрабардорӣ аз он, имконияти истифодаи воситаҳои ахбори 

омма, имконияти таъсииси аудио ва видеоканалҳоро медиҳад.   

Технологияи иттилоотӣ – иртиботӣ василаи қавии “шустушӯи мағз” 

мебошад, он метавонад ба истифодабарандагони эҳтимолӣ таъсири 

назаррас расонида, ба самти дилхоҳ равона кунад. Зимни таҳлили 

сигменти тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ, истифодабарандагони рӯҳияи 

бунёдгароёна доштаро метавон ба гурӯҳҳои зерин табақабандӣ кард:  

Гурӯҳи аввалро ашхосе ташкил медиҳанд, ки маълумоти диниро 

берун аз ҳудуди Тоҷикистон гирифтаанд. Онҳо бештар ба масоили 

ақидатӣ ва амалияи динӣ таваҷҷуҳ мекунанд. Хусусияти хоси ин гурӯҳҳо 

беэътиноӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба шахсиятҳои динии анъанавии 

Тоҷикистони муосир мебошад. Ба ақидаи онҳо, рӯҳонияти анъанавӣ аз 

асли ислом “канор” рафта, дар амалияи худ аҳкоми асили исломиро 

истифода намебарад.  

Гурӯҳи дуввум – тарафдорони ҳаракатҳои динии ғайриқонунӣ 

мебошад. Фарқияти асосии онҳо дар ин аст, ки идеология ва нуфузи 

исломро барои дастёбӣ ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодии худ истифода 

мебаранд.  

Интернет барои бунёдгароёни исломӣ ҳатто нисбат ба матбуоти 

чопӣ воситаи нисбатан муносиб ва хеле арзони таблиғот гардидааст. Бояд 

хотиррасон намуд, ки шабакаҳо иҷтимоӣ дар Интернет дар вазифаҳои 

таблиғотӣ ва ҷалбкунандагиии худ ҳатто аз сомонаҳои (сайтҳои) 

муқаррарӣ дар фазои маҷозӣ пешӣ ҷустаанд. Бартарии асосии ин шакли 

робита нисбат ба Интернети анъанавӣ ва ВАО дар афзоиши шумораи 

истифодабарандагон, имконияти муколимаи фосилавии инфиродӣ ва 

боамн байни ҷалбкунанда ва ҷалбшаванда ва аксуламали зуд ба тағйироти 

иттилоотӣ мебошад.    

Дар ин иртибот, ҳимоягар (диссертант) ба асоси матлаби зикршуда 

ба чунин хулоса ва натиҷагирӣ расидааст: 

Аввалан, ҷанбаҳои иттилоотии таъмини амният ҷузъи муҳими рушди 

босуботи давлат мебошад. Дар шароити муосири рушдёбии контенти 
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миллии иттилоотӣ имконияти ҳамгироии фаъол бо ҷомеаи иттилоотӣ 

вуҷуд дорад. 

Сониян, дар таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамкории наздики 

давлатҳои минтақа дар мубориза бар зидди кибертерроризм метавонад 

нақши муҳим дошта бошад. Ин иқдом имконият медиҳад, ки талоши 

умумӣ барои мубориза бо ифротиҳо ва бунёдгароҳо, ки технологияи 

муосири иттилоотӣ, аз ҷумла, шабакаҳои иҷтимоиро барои тақвияти 

таъсироти худ фаъолона истифода мебаранд, тамаркуз ёбад.    

Севвум, бояд барои мубориза бар зидди ҷинояткории киберӣ ва 

пешгирии ҷинояткории иқтисодӣ ҳамкории наздик карда шавад. Чунки бо 

саъю талоши умумӣ метавон муассиртар мубориза бурд ва ин иқдом 

ҷавобгӯи манфиатҳои ҳаётан муҳими тамоми давлатҳои минтақа мебошад.   

Чорум, тарҳҳои муштараки иттилоотии равонашуда ба ташаккули 

маҳсули муосири иҷтимоӣ, ҳамчунин тақвияти сармояи дунявӣ дар 

кишварҳои минтақа ба нақша гирифта шуда, амалӣ гарданд. Ин иқдом 

имконият медиҳад, ки дар ояндаи кӯтоҳмуддат саъю талоши муштараки 

кишварҳои минтақа дар ташаккули фазои мусоиди иттилоотӣ муттаҳид 

карда шавад ва дар ояндаи дарозмуддат сифати контенти миллии зарурӣ 

барои таъмини амнияти иттилоотӣ беҳтар карда шавад.     

Панҷум, бо назардошти таҳдиду хатарҳои нави дорои ҷанбаи 

иттилоотӣ бояд робитаи мутақобила байни ВАО – и миллӣ ҷиҳати 

пешгирии бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ таҳким ёбад. Мубодилаи 

таҷриба байни журналистон имконият медиҳад, ки талоши муштарак 

барои коҳиши сатҳи бунёдгароӣ дар байни ҷавонон ва густариши 

ҷараёнҳои ифротӣ ҳамоҳанг карда шавад.    

Дар  хулосаи таҳқиқоти  диссертатсионӣ натиҷаи таҳлили 

гузаронидашуда ҷамъбаст шуда, хулоса, пешниҳодҳо ва тавсияҳо, барои 

такмили маданияти сиёсӣ ҷавонон бо мақсади муборизаи самаранок бар 

зидди ифротгароии динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳалаи муосир,  

пешниҳод гардидаанд.   
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АННОТАЦИЯ 
 

В данном научном исследовании изучен феномен  политической 
культуры современной молодежи как сдерживающего фактора 
религиозного экстремизма. Было проанализирована роль 
политической культуры в процессы демократизации общества в 
теоретическом и практическом контексте. В частности подробно 
исследованы теоретико-методологические вопросы и выявлено 
практическое значение политической культуры. Раскрыты 
особенности политической культуры молодежи Таджикистана. 
Определены  идеальные типы культуры гражданственности, а также 
наиболее существенные типы политической социализации. 
Обоснованы и выделены основные причины религиозного 
экстремизма, цели и формы экспансии религиозных экстремистских 
организаций. Большое внимание уделено роли социальных сетей в 
распространении  идей религиозного  радикализма и экстремизма. 
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АННОТАТСИЯ 

(Шарҳи мухтасар) 
 
Дар таҳқиқоти илмии мазкур падидаи фарҳанги сиёсии ҷавонони 

муосир чун омили боздорандаи ифротгароии динӣ мавриди таҳлилу 
омӯзиш қарор гирифтааст. Нақши фарҳанги сиёсӣ дар раванди 
демократикунонии ҷомеа аз нигоҳи назариявӣ ва амалӣ таҳлил карда 
шудааст. Аз ҷумла, масоили назариявӣ – методологӣ ба таври 
муфассал таҳқиқ шуда, аҳамияти амалии фарҳанги сиёсӣ ошкор карда 
шудааст. Хусусиятҳои маданияти\фарҳанги сиёсии ҷавонони 
Тоҷикистон кушода дода шудааст. Намудҳои идеалии фарҳанги 

шаҳрвандӣ, ҳамчунин шаклҳои нисбатан назарраси иҷтимоъсозии 
сиёсӣ муайян гардидааст. Сабабҳои асосии ифротгароии динӣ, 
ҳадафҳо ва шаклҳои фаъолияти ташкилотҳои динии ифротӣ асоснок 
ва ҷудо карда шудааст. Ба нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар паҳншавии 
идеяи бунёдгароӣ ва ифротгароии динӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда 
шудааст.     
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ANNOTATION 
 

In this scientific research, was the phenomenon of political culture of 
modern youth as a deterrent to religious extremism studied . The role of 
political culture in the processes of democratization of society in the 
theoretical and practical context was analyzed. In particular, the theoretical 
and methodological issues are studied in detail and the practical 
importance of political culture is revealed. The features of the political 
culture of the youth of Tajikistan are revealed. The ideally types of culture 
of citizenship, as well as the most significant types of political socialization. 
The main causes of religious extremism, the goals and forms of expansion 
of religious extremist organizations are substantiated and highlighted. 
Much attention is paid to the role of social networks in spreading the ideas 
of religious radicalism and extremism.  
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