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Мақола ба масъалаи нақш ва мақоми оила дар раванди иҷтимоисозии сиёсӣ бахшида 
шудааст. Дар он зарурати иҷтимоъгароии сиёсии наврасону ҷавонон дар шароити 
дигаргуниҳои ҷомеа, хосатан дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки ба фарҳангу маданияти аҳолӣ 
таъсири рӯзафзун дорад, асоснок карда шудааст. Мақоми оила ҳамчун институти 
муҳими иҷтимоъгароии сиёсӣ мавриди баррасӣ қарор ёфта, нақши падару модар дар 
инкишофи афкори иҷтимоиву сиёсии фарзанд, чигунагии таъсири онҳо дар раванди 
иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакону наврасон мавриди баррасӣ қарор ёфтааст. 

Муаллиф Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»-ро яке аз қонунҳои фавқулода муҳими миллӣ на танҳо дар 
роҳи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон мешуморад ва риояи онро аз тарафи 
масъулин, яъне волидон, муассисаҳои таълимӣ, давлат ва ҷомеа дар раванди иҷтимоъ-
гароии сиёсии дурусти насли наврас омили муассир меҳисобад. Аз ҷониби дигар бекор-
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шавии шумораи зиёди ақди никоҳ дар байни оилаҳои ҷавон на танҳо мушкилоти нави 
иҷтимоиро ба миён меорад, балки раванди иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакону наврасонро 
халадор менамояд. Барои боз ҳам беҳбуд бахшидани иҷтимоъгароии сиёсии наврасону 
ҷавонон пешниҳодњо манзур шудаанд. 

 
Ключевые слова: семейная среда, ответственность родителей, воспитание детей, 
политическая социализация, модели политической социализации, периоды полити-
ческой социализации, формирование политического сознания, политическая культура 
личности  

 

Рассматриваются роль и место семьи в процессе политической социализации. Обос-
нована необходимость политической социализации подрастающего поколения в условиях 
меняющегося общества, особенно в условиях глобализации, когда данный процесс значи-
тельно влияет на мышление и культуру населения. Изучена роль семьи как важного 
института политической социализации, место родителей в формировании и развитии 
социально-политического мышления детей, особенности их влияния на процесс полити-
ческой социализации подростков. Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей в воспитании детей» представляется одним из особо важных национальных 
законов не только в воспитании подростков и молодежи, и его соблюдение  ответствен-
ными субъектами, то есть родителями, образовательными учреждениями, государством 
и обществом, в процессе правильной политической социализации подрастающего 
поколения является  эффективным фактором. С другой стороны, большое количество 
разводов среди молодых семей не только создаёт новые социальные проблемы, но и  
мешает правильной политической социализации детей и подростков. После рассмот-
рения проблемы, с целью улучшения политической социализации подростков и молодежи, 
предложен ряд рекомендаций.     

 
Key words: family milieu, responsibility of parents, upbringing of children, political sociali-

zation, models of political socialization, period of political socialization, periods of political 
socialization, formation of political consciousness, political culture of an individual 

 

The article dwells on the role and place of family in the process of political socialization. 
The author substantiates a necessity of political socialization of the growing generation under 
the conditions of the changing society, especially in the context of globalization when the process 
in question influences considerably the population's thinking and culture. The author has studied 
the role of family as an important institute of political socialization, the place of parents in the 
formation and development of children's social-political thinking, peculiarities of their sway over 
the process of teenagers' political socialization. Tajikistan Republic Law "On Parents' 
Responsibility Concerned with Upbringing of Children" is one of the most significant national 
laws not only in upbringing of teenagers and adolescents and its observance by the subjects in 
charge, i.e. parents, educational institutions, state and society is an effective factor. On the other 
hand, a great quantum of divorces among young families is not only creates new social problems, 
but hinders a proper political socialization of children and teenagers either. On this account the 
author proposes a number of recommendations. 
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Оиларо ячейкаи хурди љамъият меноманд. Новобаста аз сохтори иљтимої ва 
низоми сиёсии давлат ташаккули љанбањои иљтимоиву сиёсии шахс аз оила сарчашма 
мегирад. Аксарияти падару модарон талош менамоянд, ки фарзандашон дар љомеа 
соҳиби маќому манзалати муайян гардида, чун субъекти фаъол дар њаёти давлат 
наќши муайяни худро гузоранд.  

Оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар ҷомеа мавқеи махсуси худро дошта, вазифаҳои 
муайянро иҷро мекунад. Иҷрои самараноки вазифаҳои тарбиявӣ, фарҳангӣ ва 
маърифатӣ, таъмини нуфузи аҳолӣ, робитаи наслҳо ва иҷтимоъгароӣ ба раванди 
рушди ҷомеа таъсири бевосита мерасонанд [6]. 

Муҳаққиқони соҳа бар он ақидаанд, ки ҳамаи хусусиятҳои равонию зеҳнии кӯдак, 
маҳз дар давраи аввали ҳаёт дар зери фаъолияти гуногун (муошират, бозӣ, меҳнат, 
таълим ва ғ.) инкишоф меёбанд [13, 98]. Хонавода аввалин муҳитест, ки кӯдак бо 
тақлид кардан ба шеваи рафтору гуфтори дигарон ба рафтору гуфтори худ шакл 
медиҳад [12, 119].   

Њеч кас аз ибтидо шахси комил ва рушдёфта ба дунё намеояд, мањз дар муњити 
оила аввалин тасаввурот оид ба давлат, президент, ќонун, рамзҳои сиёсӣ ва ѓ. ба 
вуљуд меояд, ки дар ин самт наќши волидон хеле назаррас мебошад. Ба андешаи 
муҳаққиқи тоҷик С.Ятимов муҳити оила на танҳо дар ташаккули шуури сиёсии кӯдак 
саҳми калон мегузорад, он ҳамчунин дар шуури инсон манзалати ватандорї ва 
мансубият ба миллати муайянро тавлид менамояд [14, 97]. Ин њолат вобастагї дорад 
ба он, ки маърифату маданияти сиёсии наздикони кӯдак, хосатан волидон дар кадом 
сатњ ќарор дорад ва шароити низоми сиёсї то кадом андоза дар интиќоли арзишњо ва 
меъёрњои сиёсї ва анъанањои насли пешина ба насли нав мусоидаткунанда мебошад.  

Чигунагии раванди иҷтимоъгароии сиёсии кӯдакон, хосатан аз муносибати байни 
падару модар, донишу маърифат ва рафтори онҳо зич вобаста мебошад. Оилаи 
устувор ниҳоди муҳими пешбарандаи ҷамъият аст. Аз ин рӯ мустаҳкамии оила, 
маърифату маданияти волидон дар инкишофи аввалин тасаввуроти кӯдак нисбат ба 
сиёсат таъсири назаррас мерасонад. Пойдевори оилаи бо муҳаббату меҳр, ҳамдигар-
фаҳмӣ, ахлоқи ҳамидаи инсонӣ бунёд гардида, устувор мебошад. Фарзанд дар чунин 
муҳит сарбаланд, қавиирода, босадоқат, боимон тарбия меёбад [2, 116].  

Дар баробари волидон давлат низ талош менамояд, ки институтњои иљтимої ва 
сиёсї он маърифатеро ба насли наврасу љавон таълим дињанд, ки ба њифзи суботу 
амният ва рушди минбаъдаи љомеа кўмак намояд. Мутобиқи моддаи 33-и 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: «Давлат оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя 
мекунад» [7, 12]. Давлат пуштибони чунин модели иҷтимоъгароии сиёсие мебошад, ки 
он ба тањкими суботу амният ва рушди давлат мусоидат намояд. 

Бояд гуфт, ки баъди барњам хўрдани Иттињоди Шўравї, ки Тољикистон љузъи ин 
иттињод ба њисоб мерафт, дар њаёти иљтимоиву иќтисодї ва сиёсиву фарњангии 
кишвар дигаргунињои назаррас ба вуљуд омаданд. Ин дигаргунї ќабл аз њама бо 
ивазшавии як низом ба низоми сиёсии дигар вобаста буд. Дар давраи шўравї раванди 
иҷтимоъгароии сиёсии шахс дар асоси низоми ягона, ки он ба идеология ягона такя 
кард. Тамоми институтњо ва воситањои иҷтимоъгароии сиёсї: оила, боѓча, мактаб, 
артиш, њизб ва ѓ. аз рўи низоми ягона дар ташаккули афкор ва фарҳанги сиёсии 
шањрванди давлати шўравї саҳм мегузоштанд. Бо шикаст хӯрдани ин давлати бузург, 
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идеологияи ягона низ аз байн рафт. Фаъолияти дар ин маврид фаъолияти  институтњо 
ва воситаҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ суст гардид, зеро зарурати аз рӯи модели қаблӣ 
бурдани иҷтимоъгароии сиёсӣ боқӣ намонд. 

Оила ба ҳайси яке аз институтҳои иҷтимоъгароии сиёсї дар шароити вазнини 
иҷтимоиву иќтисодї ва сар задани љанги шањрвандї ба мушкилӣ рӯ ба рӯ гардид. Аз 
таълиму тарбия дур мондани наврасону љавонон вазъияти оиларо мушкилтар 
гардонид. Шароити вазнини иҷтимоиву иќтисодӣ ва нооромии сиёсї таъсири худро 
ба њамаи соњањои њаёти љамъиятї, дар навбати аввал ба раванди иҷтимоъгароии 
сиёсии шахс расонид. Бо вуҷуди он ки Тоҷикситон аз соли аввали истиќлолият роњи 
бунёди љомеаи демократї ва дунявиро пеш гирифт, фазои сиёсии дохилї ва набудани 
таљрибаи деморкатия дар кишвар барои омода намудани насли нав дар рӯњияи 
озодандешї ва фаъолнокии сиёсї, ки  хоси низоми демократӣ ба њисоб меравад, 
монеа мегардид.  

Бо гузашти ду дањсола ва нисбатан бењтар гардидани шароити иљтимотиву 
иќтисодии мардум то њол на дар њамаи оилањо ба љињатњои сиёсии таълиму тарбияи 
фарзандон диќќати кофӣ медињанд.  

Аз тарафи инсон аз худ кардани арзишњои гуногун, тарзи рафтор, қоидаҳои 
рафтор дар њаёти сиёсї, таносуби манфиатњои иљтимоиву иќтисодии шахс, љомеа ва 
давлат ташаккули навъњои мухталифи иҷтимоъгароии сиёсии шахсро муайян 
менамояд. Навъи иҷтимоъгароии сиёсї маљмўи намунањои арзишњо ва таъсири 
мутақобилаи шахс ва институтњои сиёсии љомеа мебошад.  

Иҷтимоъгароии сиёсї вобаста аз низоми сиёсии љомеа, ки тарзи муайяни рафтор 
ва қоидаҳои муносибати шахсро талаб менамояд, ташаккул ва инкишоф меёбад. 
Дуруст шакли гирифтани иҷтимоъгароии сиёсӣ ба ҳифз ва таҳқими суботу оромии 
љомеа мусоидат менамояд. Чигунагии иҷтимоъгароии сиёсии шахс аз омилҳои 
гуногун, ба монанди низоми сиёсии ҷомеа, фарҳанги сиёсӣ, шароити иҷтимоиву сиёсӣ 
ва режими сиёсии давлат вобаста мебошад.  

Дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани модели иҷтимоъгароии сиёсӣ шаҳрванд ба яке 
аз субъектони фаъоли ҳаёти сиёсии ҷомеа табдил меёбад. Шахс ба ҳайси офарандаи 
сиёсат дар раванди сиёсӣ ҳамчун иштирокдори фаъол баромад менамояд. Дар чунин 
ҳолат шахс ва њокимият ҳамчун масъулони тақдири фардои давлат баромад намуда, 
бо масъулияти баланд  муносибат менамоянд.  

Чи қадаре ки байни ҷомеа ва ҳокимият фосила камтар бошад, ҳамон қадар 
имконияти инкишофи демократия ва ташаккули мақсади умумии рушди давлат 
бештар фароҳам мегардад. Маҳз дар чунин муҳит  тарзи муносибати байни 
субъектони сиёсӣ рушди устувори низоми сиёсї ва ҷиҳатҳои сиёсии шахсро таъмин 
менамояд. Дар модели беҳтарини иҷтимоъгароии сиёсӣ муносибати мутаќобилаи 
шахс ва низоми сиёсї, муносибати оќилона ва боэњтироми шахс ба тартиботи љомеа, 
умуман низоми сиёсї сурат мегирад. Мардум масъулияти худро дуруст дарк 
менамоянд ва њамчунин аз њуқуқи хеш низ дифоъ менамоянд. Дар чунин давлатњо њам 
мардум ва њам њокимияти сиёсї арзишњои умумии љомеаро ќабул менамояд ва 
раванди иҷтимоъгароии сиёсї бисёр хуб пеш меравад.  

Ҳоло чунин навъҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ маъмул мебошад: 
- навъи гегемонии иҷтимоъгароии сиёсї, ки он хоси низомњои авторитарї ва 
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пўшида мебошад. Мардум бештари ваќт арзишу муќаррароту меъёрҳои сиёсие, ки ба 
гурўњи худ хос нест, ќабул намекунанд. Мањз худмуайяннамоии шахс боиси хуб 
рафтани раванди иҷтимоъгароии сиёсї ё дуруст ќабул нашудани ин раванд мегардад. 
Бартарии низомњои демократї низ дар он аст, ки мардум ва њокимият арзишњои 
умумї ва тартиботи сиёсиро ќабул менамоянд ва барои пешрафти он њамагї 
масъулият нишон медињанд. Дар навъи гегемонии иҷтимоъгароии сиёсї шахс бештар 
на ба арзишњои умумии љомеа, балки ба гурўњи муайян рў меорад. Ва интиќоли 
таљрибаи фарњанги сиёсї аз як насл ба насли дигар хуб пеш намеравад.  

- модели иҷтимоъгароии сиёсии плюралистї нисбат ба арзишњо ва боварњои 
одамони дигар муносибати тањаммулпазирона дошта, тарзи рафтори онњоро баробар 
эътироф менамояд. Чунин навъи иҷтимоъгароии сиёсї хоси давлатњои либералию 
демократї мебошад. Дар чунин низомњо тарбияи сиёсии шахс аз рўи фарҳанги 
баробарї, эњтироми њуќуќу озодї ва масъулиятшиносии ў дар назди ҷомеа ва давлат 
сурат мегирад. Махсусан ҳуќуќ ва озодињои шахс дар давлат аз њама арзиши олї 
эътироф карда мешавад. Чунин навъи иҷтимоъгароии сиёсї дар Аврупои Ѓарбї 
маъмул буда, он ба ташаккули шахсияте, ки мустаќилона арзишњои сиёсї ќабул 
намуда, ба самти инкишофи сиёсии љомеа рў меоварад, мусоидат менамояд. 
Иҷтимоъгароии сиёсӣ дар доираи фарњангу оин ва арзишњои милливу диние, ки 
миллат онҳоро эътироф ва пазируфтааст, ташаккул меёбад. Дар давлатњои дорои 
низоми либерал-демократї арзишњое бештар маъмул ва эътироф мешаванд, ки ба 
баробарии гурўњњои дигар монеа эљод накарда, онњоро њамчун субъектони 
баробарҳуқуқ эътироф менамояд.  

- шакли иҷтимоъгароии сиёсии «мољарогарона» аз рўи мавҷуд будани зиддият 
дар байни гурўњњои сиёсӣ муайян карда мешавад. Дар ин навъ иҷтимоъгароии сиёсї 
њувияти гурўњї бисёр ќавї буда, шахс барои пешбурди фаъолияти сиёсии худ маљбур 
аст, ба ин ё он гурўњ њамроњ гардад. Дар давлатњои ќафомонда ва низоми сиёсиашон 
ташаккул наёфта аз сабаби муайян набудани арзишњои умумї њувияти гурўњї бештар 
рушд намудааст. Мољарои сиёсї низ бинобар набудани арзишњои умумї дар љомеа ба 
миён меояд. Мушкилоти иљтимоиву иќтисодї ба ташаккул ва инкишофи шароити 
сиёсии давлат таъсири манфӣ мерасонад. Њамчунин ќавї будани ин ё он навъи 
њувияти гурўњӣ, на умуммиллӣ мољарои байни гурўњњои љомеаро боз њам шиддатнок 
менамояд. Дар чунин муҳит низои сиёсї бисёр пуршиддат сурат мегирад ва њар 
субъект барои манфиати гурўњи худ мубориза мебарад.  

Дар шароити гузариш аз як низом ба низоми дигари сиёсї, интиќоли арзишњо, 
меъёрњо ва институтњои сиёсї аз як насл ба насли дигар бисёр мушкил мебошад. 
Наслњои наврасу љавон низ ба шароити нави сиёсї бинобар набудани арзишҳои 
ташаккулёфта ба душворӣ одат менамоянд. Аз байн рафтани идеология ва ба холигии 
идеологї дучор гардидани љомеа, шароити вазнини иљтимоиву иќтисодї раванди 
иҷтимоъгароии сиёсиро душвор менамояд. Сатњи пасти зиндагии мардум, вақте ки 
таќрибан зиёда аз 80%-и ањолии кишвар дар сатњи камбизоатї зиндагї доштанд, то 
солњои 2000-ум идома намуд ва ба имзо расидани «Созишномаи истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї» марњилаи вазнини иќтисодї ва аз љињати сиёсї ноустуворро ба охир 
расонид.  

Баъди солњои 2000-ум Њукумати Тољикистон барномаи «Паст намудани сатњи 
камбизоатї»-ро ќабул намуд, ки дар натиља сатњи камбизоатї дар кишвар  ба 35% 
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расид. Аксарияти ањолї ба шароити нисбатан хуби иљтимоиву иќтисодї расиданд. 
Институтњои иҷтимоъгароии сиёсї, ба монанди оила, мактаб, њизбњои сиёсї ва 
ташкилотњои љамъиятї нисбат ба даврањои пеш имконияти бењтари анљом додани 
кори худро пайдо карданд. 

Иҷтимоъгароии сиёсии шахс аз давраи таваллуд оѓоз карда, то охири умри инсон 
давом мекунад. Вобаста ба дараҷаи фарҳангу маданияти муносибати байни аъзои 
оила, дар шахсияти кӯдак тарзи муайяни рафтор, аз ҷумла рафтори сиёсӣ: «тобеияти 
пурра, гуфтугӯӣ, иштироки фаъолона, муқобилат нишон додан» ташаккул меёбад[5, 
32]. Дар оянда ин хусусият дар рафтори сиёсии шахс зоҳир мегардад. Таҷрибаи хуби 
иҷтимоъгароии сиёсӣ дар оила заминаи муҳиммеро барои аз худ намудани донишҳо, 
меъёру арзишҳои сиёсӣ, рафтори сиёсӣ, ташаккули маданияти сиёсии шахс ба миён 
оварда, минбаъд кори дигар институтҳо ва воситаҳои иҷтимоъгароии сиёсӣ (мактаб, 
ҳизби сиёсӣ, ВАО, муҳити дӯстон ва ғ.)-ро осон менамояд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди оила ҳамчун институти муҳимми ташаккул‐
диҳандаи шахс таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. Дар ин самт барномаҳои махсус қабул 
карда шудаанд. Низоми сиёсиро лозим аст, ки чунин шароитеро фароҳам оварад, ки 
волидон  ба насли наврас донишҳо ва арзишҳои бунёдии сиёсиро интиқол дода 
тавонанд. Агар дар инкишофи оилаи солим заминаи кофии моддиву маънавии рушд  
фароҳам нагардида бошад, он аз ӯҳдаи анҷоми вазифаи муҳимми тарбияи сиёсӣ 
баромада наметавонад. Ба ибораи дигар, давлат бояд шароитеро фароҳам орад, ки 
дар оила наслҳои аз лиҳози иҷтимоиву сиёсӣ бомаърифат тарбият ёбанд.  

Дар замони муосир оилаҳо ҳадди аксари кӯшишро ба харҷ медиҳанд, ки 
фарзандони мустақил ва аз ҷиҳати моддӣ ҳаматарафа қонеъ  ба воя расанд. Дар самти 
таълиму тарбияи дурусти фарзандони худ аз воситаҳои гуногуни интернетӣ, 
шабакаҳои иҷтимоӣ, барномаҳои телевизионӣ истифода намуда, аз қафои иҷрои 
вазифаи муқаддаси хеш мебошанд. Бо гузашти вақт, баробари ба камол расидани 
фарзанд нақш ва таъсири оила ба сифати сарчашмаи иҷтимоъгроии сиёсӣ поён 
меравад [9, 127] Яъне, дар ташаккули ҷиҳатҳои сиёсии кӯдак таъсири мактаб ва 
муҳити ҷомеа (ҳамсолон) зиёдтар гардида, нақши қаблии муҳити хонавода дар 
иҷтимоъгароии сиёсии ӯ камтар мегардад. Дар ин давра кӯдак ба муқоиса кардани 
тарзи гуфтор ва рафтори сиёсии волидон бо дигар субъектони тарбияткунанда оғоз 
менамояд.  

Барои муайян намудани хусусияти иҷтимоъгароии сиёсӣ онро муњаќќиќон ба ду 
давраи асосї људо намудаанд. Таснифи мазкур аз рўи синну сол, таљрибаи сиёсї, 
маърифати сиёсї ва дараљаи  худмуайяннамоии шахс сурат гирифтааст.  

Сиёсатшиносони амрикої Д.Истон ва Ҷ.Деннис чунин мешуморанд, ки давраи 
аввали иҷтимоъгароӣ аз 3–солагї оѓоз мегардад. Мањз тасаввуроти ибтидоии кўдак 
ба давраи минбаъдаи иҷтимоъгароӣ таъсири назаррас мерасонад. Дар ин давра дар 
хотираи кўдак таассуроти бисёр наќш мебанданд ва инсон дар марҳилаи 
худмуайяннамоӣ, ба ибораи дигар марҳилаи ташаккули ҳувияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ба 
њамон давраи хурдсолӣ ва хотироташ такя менамояд. 

Даври аввали иҷтимоъгароии кўдак, ки он аз 3 то 13-солагиро дар бар мегирад, 
аз чор марњилаи асосї иборат аст:  
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1. Сиёсатгароӣ – бевоситаи дарк кардани њаёти сиёсї аз љониби кўдак, ки онро за 
рўи арзёбӣ, вокуниш, њиссиёт ва тарзи бархўрди падару модар ва наздикон бо сиёсат 
муайян мекунанд. Рафтору кирдори аҳли оила дар ташаккули шахсияти кӯдак, яъне 
«Ман»-и ӯ мусоидат менамояд[4, 84];  

2. Шахсикунонии сиёсат, яъне ваќте, ки кўдак сиёсатро дар симои ягон шахси 
сиёсї ба монанди президент, парламент ва ѓ. таљассум менамояд. Яъне, низоми сиёсї 
тавассути ягон шахсияти алоњида дарк карда мешавад. Онро бештар тавассути 
телевизион ва ё зиёд шунидан аз дањони њамсолон дар зењни худ ташаккул медињад. 
Шахсиятњои калидиеро, ки дар њокимият фаъолият доранд, њамчун таљассуми низоми 
сиёсї ќабул менамояд. Дар натиљаи иҷтимоъгароии сиёсї дар ин марњила дар 
шахсияти кўдак намунаи чи тавр муносибат намудан бо њокимияти сиёсї ва низоми 
сиёсї ба вуљуд меояд. Лекин ӯ мањорати ташхис намудан ва бањо додан ба фаъолияти 
симоњои сиёсии давлатро надорад, онњоро њамчун шахсони идеалї ќабул менамояд. 
Гузашта аз ин, кўдакону наврасон бештар ба њаёти сиёсї ва раванди сиёсї ба таври 
эњсосӣ муносибат менамоянд. Тасмиму ќарорњо ва муносибатњои сиёсии онњо дар ин 
марњила санљидашуда намебошад ва асосан аз рўи хаёлу эњсосот ва тасаввуроти худ 
муносибат мекунанд.  

3. Ниҳодгароӣ. Бо гузашти ваќт ва ташаккул ёфтани фањмишу маърифати шахс, 
манзараи ягонаи сиёсї ва ё худ тасаввуроти яклухт нисбат ба олами сиёсат ба вуљуд 
меояд. Дар ин марњила муносибату фањмиши сиёсии шахс аз доираи симои сиёсї 
берун гардида, ба дараљаи институтсоналї ташаккул меёбад. Дарки огоњона ва 
шаффоф оид ба низоми сиёсї, њизби сиёсї, давлат ва дигар институтњои сиёсї 
ташаккул меёбад. Муаллифони консепсияи мазкур олимони амрикої Д.Истон ва 
Љ.Денис [4,79] дар сиёсатшиносии Ѓарб нињодгароиро њамчун усули пуштибонии 
низоми сиёсї аз тарафи мардум ва нигоњ доштани устувории системаи сиёсї 
маънидод намудаанд. Дар ин модели иҷтимоъгароии сиёсӣ ташаккули кўдак тавре 
сурат мегирад, ки ў барои низоми сиёсї на ба ҳайси субъекти мушкилиофар, балки 
чун субъекти ба низоми сиёсӣ мутобиқшуда, инкишоф меёбад. 

Лекин чунин тарзи ташаккули шахс аз чигунагии низоми сиёсї ва режими сиёсї 
вобастагии зиёд дорад. Дар низоми сиёсии устувор ва муњити фарњангии якранг ин 
равандњо бештар имконпазир аст.   

Ќобили зикр аст, ки раванди иҷтимоъгароии сиёсӣ на танњо дар низоми устувору 
босубот, њамчунин, дар низомњои ноустувор ва дар шароити наќду баррасии низоми 
сиёсї низ имконпазир мебошад. Дар чунин низомњо иҷтимоъгароӣ, асосан, тавассути 
оила ва одамони наздики шахс сурат гирифта, байни ҷомеа ва низоми сиёсӣ фосила 
ба вуҷуд меояд. Ноустувор ва ноором будани низомњои сиёсї сабаби сиёсї, 
иљтимоиву иќтисодї, динї, этникї ва ѓ. дорад.  

Дар умум давраи аввали иҷтимоъгароии сиёсї аз он иборат аст, ки шахс низоми 
сиёсиро дуруст дарк накарда, ба он мутобиќ мегардад. Бинобар ин хуб мешавад, ки 
дар ин давра раванди иҷтимоъгароӣ ва маълумотгирї тавассути падару модар ва 
шахсони соњибтаљриба сурат гирад. Пурра аз рӯи ягон идеология сурат гирифтани 
иҷтимоъгароӣ ба ташаккули минбаъдаи ҷиҳатҳои сиёсии шахс монеа мегардад. 
Тарафи дигари масъала ин аст, ки дуруст аз тарафи падару модар сурат нагирифтани 
иҷтимоъгароии сиёсии фарзандон эњтимоли ташаккул наёфтан ва ё худ нодуруст 
инкишоф намудани донишњо ва арзишњои сиёсї, фањмиши сиёсии онњоро ба миён 
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меорад. Чунин њолат дар оянда на танҳо ба фаъолнокии шахс, њамчунин ба рушди 
давлату ҷомеа низ монеа мегардад.  

Агар ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» дар ќаринаи иҷтимоъгароии сиёсии наврасону љавонон 
назар намоем, метавон пай бурд, ки он як навъ талош барои таќвият бахшидан ва 
боло бурдани масъулияти волидон дар ташаккули шахсияти кўдакон ва омода 
намудани онњо ба сифати субъекти мустақили сиёсӣ дар ҳаёти ҷомеа мебошад.  

Дар моддаи 8 ќонуни мазкур дар мавриди ўњдадорињои падару модар дар 
тарбияи фарзанд чунин ќайд гардидааст: «Фарзандро дар рӯњияи эњтиром ба Ватан, 
ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия намоянд». Њамчунин дар њамин 
модда омадааст: «Ба фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гузоранд; барои њифзи 
саломатї, ташаккули љисмони, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит муњайё намоянд» 
(8). Волидон на танњо дар таъминоти моддиву молиявї, њамчунин, дар ташаккули 
маънавї, яъне иҷтимоъгароии онњо, инкишоф додани арзишњои миллї ва 
умумибашарї ўњдадор мебошанд. Падару модар ба фарзанд он донишу таљрибаеро 
интиќол медињанд, ки худ дар раванди таълиму тарбия ва аз таљрибаи зиндагї касб 
карда бошанд. Таҷрибаи андӯхтаи хешро ба фарзандон меомўзонанд ва бо ин роњ 
фарзандро ба муњити љомеа вобаста ба урфу одат, арзишњо ва ќонунњои навишта ва 
нонавишта мутобиќ месозанд. Оила мањз бо њамин роњ дар раванди иҷтимоисозии 
сиёсии шахс сањмгузор мешавад.  Ин масъаларо моддаи 5 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару мордар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
тақвият мебахшад: «Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омӯзгор, 
давлат ва љомеа мебошад»[8]. Аз рӯи ин мантиқ дар иҷтимоъгароии сиёсии њар шахс 
дар баробари оила, њамчунин давлат ва љомеа низ вазифадор мебошанд. Зеро дар 
њолати ба таълиму тарбияи дуруст фаро гирифта нашудани шахс ва аз ҷиҳати сиёсӣ 
рушд наёфтани ӯ, метавонад он на танҳо бар зарари падару модар ва ҳамчунин 
давлату ҷомеа гардад. Зеро, фаъол набудан ва ё  муқобили қоидаву арзишҳои сиёсии 
ҷомеа мавқеъ гирифтани шахс боиси суст шудани раванди рушди ҷомеа мегардад.  

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару мордар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»  замоне ќабул гардид, ки љомеа рў ба рўи раванди 
љањонишавї ва зери таъсири манфии рӯзафзуни он ќарор дошт, ки бетаваљљўњї 
нисбат ба таълиму тарбияи фарзандон, коста гардидани ахлоќ ва пањн шудани 
тамоюли бетарафии сиёсии наврасону љавонон ба заиф гардидани арзишњои миллї ва 
маданияти онњо оварда расонида, дар оянда барои тањкими истиқлолияти давлатӣ ва 
рушди кишвар монеа мегардад. 

Солҳои охир яке аз масъалаҳои ҳассос дар байни ҷавонон, ки он дар навбати худ 
ба раванди иҷтимоисозии сиёсии насли наврас таъсири манфии худро расонида 
истодааст, ҷудошавии оилаҳои ҷавон мебошад. Мутаассифона солҳои охир бо 
сабабҳои гуногун вайроншавии оилаҳои ҷавон ба мушоҳида мерасад, ки дар ниҳоят 
мушкилоти нави иҷтимоиро ба вуҷуд хоҳад овард. Барои муайян кардани сабабҳои 
ҷудошавии оилаҳо дар сатҳҳои гуногун тадқиқоти сотсиологӣ гузаронида шудааст. 
Мисол, соли 2017 дар ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров бахшида ба «Соли љавонон» 
ва «Рўзи оила» байни донишљўён пурсиши афкор дар мавзўи «Сабабњои пошхўрии 
оилањои љавон аз нигоњи љавонон» гузаронида шуд ва љавобњои онњо аз тарафи 
мутахассисон – равоншиносон тањлил карда шуд. Натиљаи тањлилњои 



Саидзода Ш.Ш. Мақоми оила дар раванди иҷтимоъгароии сиёсӣ 

 

 
 

 - 133 -

гузаронидашуда дар факултетњои геоэкология, филологияи тољик ва забонњои Шарќ 
оид ба сабабњои пошхўрии оилањо чунин буд: хонадоршавии барваќт – 26%; 
муносибати тарафайн – 18,75%; носозишї бо хушдоман – 22%; тафаккури пасти 
љавонон – 9%; шабакаи интернет ва телефони мобилї – 5,6%; зўроварї дар оила – 
6,7%; шароити иќтисодї – иљтимої – 3,8%; маљбуран хонадоршавї – 5,8%; 
муњољирати мењнатї – 1,9%; хиёнат – 2% [14, 217]. Агар ба нишондиҳандаҳои оморӣ 
назар намоем, ин тамоюл сол аз сол зиёд шуда истодааст.  Масалан, соли 2004 - 2606, 
2005 – 2907, 2006 – 2448, 2007 – 3447, 2008 – 5379, 2009 – 5841, 2010 – 6125, 2011 – 7456, 
2012 – 7608, 2013 – 8194, 2014 – 9132, 2015 – 8256 ақди никоҳ бекор шудааст[13, 122].  

  Бо дарназардошти вазъи баамаломада соли 2015 «Консепсияи рушди оила дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (минбаъд - Консепсия) таҳия карда шуда, ки он дурнамои 
сиёсати давлатро дар самти таҳкими оила ҳамчун ниҳоди муҳими иҷтимоӣ ва асоси 
ҷомеа муайян месозад. Қабули Консепсия ифодакунандаи ҳолати кунунӣ ва дурнамои 
сиёсати давлат дар самти таҳкими мақоми оила мебошад. Асоси ин ҳуҷҷати муҳимро, 
ки оила дар он ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва макони тарбияи фарзанд эътироф 
мегардад, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, солимии занон ва танзими оила 
ташкил медиҳад [12].  

Консепсияи мазкур масъалаҳои заминаи қонунгузории ҳифзи манфиатҳои оила 
ва такмили он бо дарназардошти замони муосир, оила ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ ва 
макони тарбияи фарзанд, заминаҳои иқтисодию иҷтимоии таҳкими оила, баланд 
бардоштани маърифати оиладорӣ ва таҳкими пояҳои оиладорӣ, инчунин танзими 
оила ва солимии репродуктивиро дар бар мегирад.  

Барои рушди ҷомеаи демократӣ ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ фароҳам овардани 
шароити лозимаи рушди сиёсии шаҳрвандон нисбат ба ҳар давраи пеш муҳим ба 
назар мерасад. Муҳайё намудани шароити мусоид барои инкишофи фаъолнокии 
шаҳрвандон иштироки аҳолиро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа асоснок менамояд, зеро маҳз 
аҳолии фаъол қодир аст, ба рафтори ҷараёнҳои сиёсӣ, хусусан ислоҳоти иҷтимоӣ-
сиёсии ҷомеа, ки дар давраи гузариш ба миён меояд, таъсир расонад [11, 82]. 

Ба иттилои идораи Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ (САҲШ), пошхӯрии 
оилаҳо дар ду соли охир агар дар ҷамъбасти соли 2018 11013 адад, ки нисбат ба соли 
2017 913 ҳолат зиёд ба қайд гирифта шуда бошад, дар семоҳаи соли 2019  3191 ададро 
ташкил медиҳад, ки нисбат ба семоҳаи соли 2018 148 адад зиёд аст. Ба андешаи раиси 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Идигул 
Қосимзода «кам андар кам чунин оилаҳо ба назар мерасанд, ки ба талботи меъёрҳои 
оила ва оиладорӣ ҷавобгӯ бошанд»1. Ў сабаби вайроншавии оиларо вазъи душвори 
иқтисодӣ, омода набудани ҷавонон ба оиладорӣ, зӯроварии хонаводагӣ, никоҳи 
хешутаборӣ ва тавлиди фарзанди заъиф, муҳоҷирати меҳнатӣ, дахолати шахсони 
сеюм ва ҳоказо арзёбӣ мекунад. 

Ба андешаи мо, наќши оила њамчун нињоди муњими иљтимої дар раванди 
                                                 
1 Идигул Қосимзода зарурати даст кашидан  аз урфу одатҳо, расму ойинҳои костаю шахшуда 
ва кӯҳнашудаи гузашта, аз ҷумла дар самти  оиладориро ба маврид меҳисобад. Суроғаи эл.:  
https://sputnik-tj.com/culture/20190515/1028916565/Raisi-Kumitai-kor-ba-zanon-az-baze-urfu-
odatohi-kuhnashuda-meboyad-dast-kashid.html. (Санаи муроҷиат 7.10.2019). 
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иҷтимоисозии сиёсї он ваќт самарбахш мегардад, ки њалли масъалањои зерин 
мавриди таваљљўњи ҳамешагии волидон, љомеа ва давлат ќарор гирад: 

1. Дарки масъулияти баланд аз љониби волидон нисбат ба таълиму тарбияи 
фарзандон; 

2. Боло бардоштани масъулияти љомеа нисбат ба тарбияи наврасону љавонон ва 
аз байн бурдани њисси бетарафӣ дар байни ањолї; 

3. Муќаддас донистани оила ва баланд бардоштани маърифати оиладорї; 
4. Ҷорӣ намудани шартномаи ақди никоҳ ва ташкил намудани курсҳои омӯзишӣ 

барои навхонадоршавандагон;  
5. Боз њам бењтар намудани шароити иљтимоии ҷавонон, хосатан таъмини 

мутахассисони ҷавонон бо љои кори арзанда дар дохили кишвар; 
6. Аз ҷониби волидон дар вуҷуди кӯдакону наврасон бедор намудани ҳисси 

ғурури миллӣ ва соҳибватанӣ. 
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