
1 

 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ                                           

“ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД  

ба номи академик БОБОҶОН ҒАФУРОВ” 

 

 

Ба  ҳукми дастнавис 

 

ТОШХОҶАЕВА СУРАЙЁ АКРАМҶОНОВНА 

 

МЕТОДЊОИ ТАКМИЛИ МАЗМУНИ ТАЪЛИМИ ФАННИ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДАР АСОСИ КОРБАСТИ ГУЛДЎЗИИ ОРОИШЇ-

МИЛЛИИ ТОЉИКЇ 

 

Ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омўзишу парвариш  
(технология-таълими меҳнат) 

(илмҳои педагогӣ) 
 
 
 
 

Диссертатсия  
барои дарѐфти дараҷаи илмии  

номзади илмҳои педагогї 
 
 

 

                                                                        Роњбари илмї: 

доктори илмњои педагогї, 

профессор Исломов О.А. 

 

 

 

 

 

ХУҶАНД -2019 



2 

 

САРСУХАН 3 

БОБИ I. ЗАМИНАИ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ГУЛДӮЗИИ 

ОРОИШЇ-МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 

ТАШАККУЛИ МАЪРИФАТИ ЗЕБОИПАРАСТИИ 

ХОНАНДАГОН 

14 

1.1. Заминаҳои иҷтимоӣ - фарҳангии рушди гулдўзии ороишӣ- 

миллии тољикї 

14 

1.2. Ташаккули  анъанаҳои фарҳангӣ-зебоипарастии хонандагон 

дар мисоли гулдўзии ороишӣ-миллии тољикӣ 

59 

1.3. Асосњои равонии  ташаккули муносибатҳои зебоипарастӣ  

нисбат ба меҳнат дар системаи муассисаҳои таҳсилоти  

миѐнаи  умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

76 

ХУЛОСАҲО ОИД БА БОБИ ЯКУМ 84 

БОБИ II. РОҲ, УСУЛ ВА ШАКЛҲОИ КОРБАСТИ 

ГУЛДӮЗИИ ОРОИШЇ-МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ДАР ТАЪЛИМИ 

ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ) 

85 

2.1. Асосњои педагогии ташаккули шахсият ва маърифати 

бадеӣ-зебоипарастии хонандагон тавассути гулдўзии 

ороишї-миллии тољикӣ 

85 

2.2. Корњои илмї-таҳќиќотӣ барои  баланд бардоштани 

қобилияти эҷодии хонандагон тавассути гулдӯзии ороишї-

миллии тољикӣ 

96 

2.3. Тањлили натиҷањои корњои таҳќиќотї дар такмили 

мазмуни таълими фанни технология (таълими мењнат) дар 

асоси корбасти  гулдӯзии ороишї-миллии тоҷикӣ 

116 

ХУЛОСАҲО ОИД БА БОБИ ДУЮМ 134 

ХУЛОСАИ УМУМЇ 136 

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТ 138 

ЗАМИМА 151 



3 

 

САРСУХАН 

Мубрамї ва зарурати баргузории мавзӯи тањқиқот. Муҳимияти 

мавзӯи тањқиқот дарѐфти сарчашмаҳои ороишоти гулдўзии миллии 

тоҷикӣ, муайян кардани сабабҳои маъруфияти чандинасраи он ва огоњии 

комил пайдо намудан аз ҷаҳони эљодии њунармандони халќи тољик яке аз 

проблемањои мубрам дар илми  педагогика мањсуб меѐбад. Дар замони 

Истиқлолияти ҷумҳурӣ зарурат ва ањамияти рўй овардан ба манбаъњои 

муњими миллӣ хеле  актуалї мебошад. 

Президенти мамлакат, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 

муаззами миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2018 

пешнињод намуда буданд, ки «Солњои 2019-2021- Солњои рушди дењот, 

сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шаванд [91]. 

Мусаллам аст, ки анъанаҳои миллии тоҷикон таърихи қадима 

дошта, њанўз ҳазорҳо сол ќабл пайдо шудаанд. Мутаассифона, осори 

бисѐре аз ҳунармандони мардумӣ таназзул ѐфта, имрӯзњо дар ҷумҳурӣ 

эҳѐи ин талафот шурӯъ шуда, он дар якчанд самтҳо сурат мегирад: 

таърихӣ, бостоншиносї (археологӣ), санъатшиносӣ, тањсилот ва ғайра. 

Дар марҳилаи кунунии рушд масъалаи барқарорсозии анъанаҳои 

санъат ва фарњанг, тақвият додани худшиносии миллӣ, муҳим буда,  

халқи тоҷик, ки яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон мањсуб меѐбад, дар 

таърихи тўлонии хеш њуҷуми зиѐди ҷангљўѐну торољгаронро аз сар 

гузаронидааст. Дар натиља, ѐдгорињои таърихии халќи мењнатдўст ва 

эљодкору боистеъдод несту нобуд гаштанд, ки ин боиси аз байн рафтани 

воситаи беназири миллии тарбиявї ва таълимї низ мањсуб меѐбад.   

Бо вуҷуди ин, хушбахтона, комилан ҳамаи онҳо аз даст 

нарафтаанд. Қисме аз осори табоњшударо мардум барқарор карда, 

қисмеро аз ѓоратгарон пинҳон карда буданд ва ашѐе, ки барои ворисон 

нигаҳдорї мешуданд, сарвати таърихӣ ва фарҳангии кишвар буда, яке аз 

он суннати миллии халќи тоҷик гулдўзї мебошад. 
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Дар солҳои бунѐди истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо 

ташаббуси  Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон барои эҳѐи ҳунарҳои мардумї 

такони зиѐд  дода шуда истодааст, зеро њунарњои мардумї њамчун 

ганҷинаи бебањо дорои арзиши баланди тарбиявї буда,  воситаи 

тавоноии тарбияи ѓоявї, миллї ва зебоипарастї мебошанд. Масалан, 

иншоотҳои «Кохи Рӯдакӣ», «Наврӯзгоҳ»-и шаҳри Душанбе, «Қасри 

Арбоб»-и Хуҷанд ва ғайра. 

Имрӯз дар назди ҷомеаи мо вазифаи муҳим - эҳѐи мероси 

азбайнрафтаи аҷдодӣ  ва  роњу усулњои самаранок омўзонидани он ба 

насли наврас  меистад. Илова бар ин, ҷавобгарии имрӯза ва ояндаи 

кишвар бањри истиқлолият ва амният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва 

бунѐди давлатдорӣ дар назди соњаи маорифи ҷумҳурӣ вазифаи хеле 

муҳим, яъне таълиму тарбияи насли наврас дар рўҳияи анъанаҳои миллӣ 

ва идроки масъулият барои ояндаи кишвар ќарор дорад. 

Дар ташаккули њисси хештаншиносӣ роли омўзгорони ояндаи 

мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї, ки он масъулият бар дўши 

муассисањои тањсилоти олист,  аз ҳама бештар мебошад. Мањз онҳо 

тарбияи ѓоявї, миллї ва зебоипарастии насли наврасро, ки ояндаи 

кишвар мебошанд, ба зимма доранд. 

Дар ин самт асарњои санъати миллї, аз ҷумла, гулдўзии ороишї-

миллии тоҷикї  дар ташаккули њамаҷонибаи ҷавонон чун ѓизои маънавї-

миллї хизмат менамояд, ки он  онњоро ба  фаъолияти эҷодӣ,  сањм 

гузоштан барои пешрафти давлати пурќудрату рушдѐбанда омода 

менамояд. Бинобар ин, донишгоҳҳое, ки мутахассисонро барои 

муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ тайѐр менамоянд, бояд доимо дар 

ҷустуҷӯи шаклу восита, усулҳои таърихї ва нави омодасозии таълиму 

тарбияи донишҷӯѐн - омўзгорони оянда бошанд. Мутахассисонро 

мутобиқ ба талаботи замон тайѐр кунанд ва барои мунтазам баланд 



5 

 

бардоштани мањорати касбӣ, ташкили бозомӯзии кадрҳо ва шиносоии 

онҳо бо дастовардҳои муосири соҳаи маориф тавассути ташкили  курсҳо, 

факултативҳо, семинарҳо ва монанди инҳо роњандозї намоянд. 

Ба роњ мондани анъанањои миллї, аз ҷумла, гулдўзї дар раванди 

таълим дар МТМУ дар шароити њозира хеле муњим ва зарур мебошад.  

Ҳанӯз дар даврони гузашта ба рушди эҷодиѐти халқӣ диққати 

махсус дода мешуд. Ин нукта дар ѐддоштҳои С.Айнӣ низ тазаккур 

ѐфтааст: «Ҳукумату давлат ба рушди муназзами соњаи маданият, хусусан, 

масъалаҳои баланд бардоштани фарҳанги ҷомеа, арзишҳои миллӣ ва 

фарҳангӣ, эҳѐи анъанањои ҳунарҳои мардумӣ, санъати мусиқӣ ва театр 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд» [1, с.773]. 

Санъати халқии тоҷик аз аҷдодони хеш мероси хеле бою ѓаниро 

соњиб гаштааст, ки дар тӯли асрҳо бунѐд ѐфта, анъанаҳои миллї ва завќу 

мањорати нотакрори ҳунармандони қадимро мањфуз доштааст. Он 

мавзӯи омӯзиши муњаќќиќон дар замони муосир буда, барои аз худ 

намудани роњу усулњои истеҳсоли ин навъ шоҳкориҳо имкон фароњам 

меорад. 

Ҳанўз дар замони пеш аз милод истеҳсоли либосҳои пуробуранг бо 

ороишоти гуногун, асбобњои мунаќќаши сафолї, хотамкорї аз навъњои 

гуногуни филиз ва монанди инњо ташаккул ѐфта буд. Санъати ҳар як 

халқ вижагињои  худро дорад, ки ба хусусиятҳои миллии халқ алоқаманд 

аст. 

Дар њамаи давру замонњо устодони санъати халќї ва њунармандони 

мардумї, санъати халќї ва њунарњои мардумиро ба насли наврас 

меомўзонанд ва бо њамин роњ алоќаи ногусастании байни наслњо ба роњ 

монда мешавад. Асарњои санъати халќї ва мањсулоти њунармандони 

мардумї чун воситаи нотакрори тарбияи мењнатї ва зебоипарастї 

хизмат менамуданд.  

Бояд таъкид намуд, ки аз замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ сар 

карда, дар Тоҷикистон навъҳои муосири санъати ороишӣ пайдо шуда, 
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онњо ривољу равнаќ ѐфта истодаанд. Бинобар ин, теъдоди зиѐди насли 

ҷавон аз ин њисоб њунармандони гулдўзии ороишӣ анъанавии миллии 

тоҷикӣ ба майдони њунар ворид гаштаанд. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмї ва заминањои назариявию 

методологии тањќиќот. Имкониятҳои равониву педагогии санъати 

ороишиву дастии халқӣ дар таълим ва тарбияи насли наврас дар  

тањќиќотҳои Г.Н. Волков, Л.C. Виготский, А.Э. Измайлов, И.С. Кон, 

В.А. Разумного, Р.Н. Фрис, П.М. Якобсон ва дигарон баррасӣ гаштаанд. 

Афкори педагогњои рус В.Г. Белинский, К.Д. Ушинский, Л.H. Толстой 

доир ба масъалаи тарбияи зебоипарастӣ тавассути асарњои санъати 

халқӣ дар тарбияи хонандагон ѐрӣ мерасонанд ва барои риояи принсипи 

айѐниятнокї дар таълим ва тарбияи  хонандагон мусоидат менамоянд.  

Дар асарњои Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Б.Т. Лихачев, В.А. 

Сухомлинский, К.Д. Ушинский, М.Орифӣ, М.Ф. Шабаева ва дигарон 

самтњои гуногуни тарбияи рўҳӣ, меҳнатӣ, ахлоқӣ ва зебоипарастии 

хонандагон таҷассум гардидаанд. Воқеан, инкишофи ҳаматарафаи 

ақливу ҷисмонӣ, маънавӣ ва муносибати фаъол нисбат ба ҳаѐт аз бисѐр 

ҷиҳат ба тарбияи зебоипарастӣ вобаста аст.  

Ҷанбаҳои гуногуни тайѐрии касбиву педагогии  муаллимони оянда 

дар корҳои олимон ва педагогњои Ҷумҳурии Тоҷикистон: А.А.Азизов, 

А.Асроров, М.Д.Ашӯров, Ш.А. Шаропов, Х.М. Сабуров, О.А.Исломов, 

Ш.Рӯзиев, М.Д.Рўзиева,  С.Раҳимов, М.Н. Дадобоева, Х.А.Ҷалилова, 

М.Қӯзиев, С.Ҳасанов ва дигарон инъикос ѐфтааст. 

Таҳлили адабиѐти илмӣ ва педагогӣ, ки ба тарбияи зебоипарастии 

хонандагон дар раванди омӯзиш бахшида шудааст, аз норасоии 

тањқиқотњо доир ба мањфилњои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва 

асарњои санъати гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї  чун воситаи тарбияи 

зебоипарастии хонандагон дарак медиҳанд. 
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пажўњиши комиле оид ба истифодаи 

гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ бо маќсади баланд бардоштани 

фарҳанги зебоипарастии хонандагон ва истифодаи онҳо дар раванди 

таълими фанни технология (таълими меҳнат) мавриди таҳќиќ ќарор 

гирифтааст.  

Аз ин љо, зарурати интихоби мавзӯи методҳои такмили мазмуни 

таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти 

гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ ба миѐн омадааст, ки масоили 

љойдошта дар муқоиса бо талаботи ҷомеа, таъсири омилҳои иҷтимоию 

фарҳангӣ оид ба нигаҳдорӣ ва рушди гулдўзии ороишӣ-миллї ва 

тарбияи он дар амалия барои педагогика ва методикаи таълим хеле 

мубрам аст. 

Омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар шакли мањфил бо 

истифода аз анъанаҳои миллӣ дорои якчанд афзалиятҳо дар муқоиса бо 

дигар шаклҳои тарбияи меҳнатї, ки љињати зебоипарастӣ доранд, 

мебошад. Онњо аз лињози мазмун ва шакл хеле густурда ҳастанд: 

- аввалан, насли наврас ба анъанаҳои халқи худ пайванд гашта, 

ифтихори миллӣ ва эҳтироми онҳо нисбат ба мероси таърихӣ ва 

фарҳангии аҷдодони хеш баланд мегардад; 

- дуввум, тавассути омўзиши гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ дар 

онњо њисси  эҷодкорї ташаккул меѐбад; 

- сеюм, онҳо барои инкишофи хусусиятњои равониву љисмонии 

насли наврас - малакаҳои ҷустучолокӣ, ҳисси рангинтихобкунї ва  

шинохти шаклу таркиби мањсулоти кашидадўзї ва ғайра мусоидат 

менамоянд; 

Њадафи тањқиқот омўзиш ва тањќиќи имкониятњои таълимї, 

тарбиявї ва инкишофдињандагии санъати гулдўзии ороишї-миллии  

тоҷикї ва дар ин замина такмили самаранокии мазмун, ташаккули 
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ќобилияти эҷодии хонандагон  ва методњои таълими фанни технология 

(таълими мењнат) аст. 

Объекти тањқиқот раванди таълим, ташаккули фарњанги 

зебоипарастии хонандагон дар дарсњои фанни технология (таълими 

мењнат) тавассути  гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї ва таълими 

омўзгорони оянда мебошад. 

Мавзўи тањқиқот  ташаккул ва инкишофи методњои такмили 

мазмуни таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси 

корбасти гулдўзии ороишї-миллии  тоҷикї мебошад. 

Фарзияи тањқиқот ин аст, ки таълими гулдўзии ороишї-миллии 

тоҷикї ба хонандагон  њамчун  унсури таркибии системаи анъанаҳои 

миллӣ, ва педагогикаи халќӣ ба маърифати бадеї ва маънавиву ахлоқии 

онњо таъсири пурсамар расонида, ба технологияи махсуси методӣ барои 

амалї гаштани он истифода шавад, аз ҷумла: 

- муайян намудани мақсад ва мазмуни омӯзиши гулдўзии ороишї-

миллии тоҷикї; 

- принсипҳо, шаклҳо, усулҳо, равишҳои методӣ; 

- таъмин намудан бо маводҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва равандњои 

инкишофдињанда (тахтаҳои электронии интерактивӣ, воситаҳои аѐнӣ ва 

ғайра); 

- ташаккули малакаҳои гулдўзӣ дар марҳилаи ибтидоии омўзиши 

гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї дар раванди таълим бо истифода аз 

усулҳои фаъол нигаронида шавад; 

- амалӣ намудани тарбияи хонандагон дар раванди  таълими фанни 

технология (таълими мењнат) дар асоси ташаккулдињии фарҳангӣ, 

зебоипарастї, принсипҳои ахлоқӣ ва мењнатдўстї; 

- истифодаи восита ва технологияҳои замонавї,  психологию 

педагогӣ  дар тарбияи зебоипарастии хонандагон; 
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- таҳия ва татбиқи раванди таълим бо комплекси таълимӣ - методӣ, 

ки ба тарбияи зебоипарастӣ ва омӯзиши амалии хонандагон, ташкили 

меҳнат, ташаккули хислатҳои ахлоќӣ ва ватанпарварӣ равона шуда 

бошанд. 

Тибқи мақсад, объект ва фарзияҳои тањқиқот њаллу фасли 

вазифаҳои зерин гузошта шудаанд: 

1) омӯзиши хусусиятҳои гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї, таърихи 

пайдоиш ва зарфияту имконоти таълимиву тарбиявии он; 

2) муайян кардани механизм ва технологияи муносибатҳои 

зебоипарастї дар мактабҳои тањсилоти миѐнаи умумї дар заминаи 

таҷрибаи таърихии анъанаҳои мењнатии мардумї дар асоси гулдўзии 

ороишї-миллии тоҷикї (сӯзанидўзї); 

3) таҳияи барномаҳо дар соњаи таълими гулдўзии ороишї-миллии 

тоҷикї,  муайян кардани шакл ва усулҳои таълиму тарбияи хонандагон  

бо назардошти ташаккули њисси зебоипарастї ва самти фаъолияти 

мењнатии онҳо; 

4) таҳияи тавсияҳо барои муаллимон ва роњбарони мањфил оид ба 

ташкили самараноки раванди таълими мањфилњо аз  фанни технология 

(таълими мењнат) тавассути гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї 

(сӯзанидўзї) дар байни хонандагон; 

5) дар асоси таҷриба мусоидат намудан ба ташаккули маърифати 

зебоипарастии хонандагон дар мисоли анъанаҳои гулдўзии ороишї-

миллии тоҷикї (сӯзанидўзї). 

Масъалањои тањқиқот ба чунин принсипҳо, амсоли объективӣ, 

мутобиқшавӣ, ҳамбастагии методҳои тањқиқотӣ ва созандагӣ асос 

ѐфтааст. 

Барои ҳалли вазифаҳо методҳои тањқиқотии зерин истифода 

шудаанд: 
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- омӯзиш ва таҳлили адабиѐти психологию педагогӣ ва соњавї оид 

ба мавзўи тањқиқот; 

- омӯзиш, ҷамъбаст ва такмили таҷрибаи пешќадами кашидадўзон, 

устодони гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї; 

- коркарди маълумотҳои назариявӣ, усулҳои оморӣ, пурсишнома 

(анкета), натиљагирии корњои амалї, таҳлили муқоисавӣ ва синтези 

маълумот, фаъолияти озмоишї-таҷрибавӣ, тањияи назарияҳои илмӣ ва 

фарзияҳо, тасниф ва технологияи хулосаҳои тањқиқот. 

Соњаи тањќиќот пажўњишот ва ѓояҳои классикон, файласуфони 

замони муосир, педагог-равоншиносони соҳаи этнопедагогӣ, инчунин, 

мардумшиносї, санъатшиносї, таҳқиќотҳои олимони классикии 

педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ оид ба тарбияи зебоипарастӣ ва 

меҳнатдўстиро ташкил медињад. 

Марҳилаҳои тањқиқот. Тањқиқот тӯли 4 сол гузаронида шуда, се 

марҳиларо дар бар мегирад. 

Дар марҳилаи аввали тањќиќот (солҳои 2015-2016) ҳолати илмии 

тањқиқот муайян гардида, заминаҳои таърихи пайдоиши гулдӯзии 

ороишї-миллии тоҷикӣ ва таъсири он ба ташаккули маърифати 

зебоипарастии хонандагон, заминаҳои иҷтимоӣ, ташаккули анъанаҳои 

фарҳангӣ-зебоипарастї, педагогикаи халқї  дар илм омӯхта шудаанд ва 

асосҳои равонии ташаккули муносибати зебоипарастӣ нисбат ба меҳнат 

ва методњои омўзиши фанни технология (таълими мењнат) дар вилоят ва  

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ гардидаанд. 

Дар марҳилаи дувум (солҳои 2016-2017) роҳ, усул ва шаклҳои 

корбасти гулдӯзии ороишии миллї-тоҷикӣ дар таълими фанни 

технология (таълими меҳнат) муайян ва асоснок карда шуданд. Асосҳои 

педагогии  ташаккули шахсият ва маърифати бадеӣ-зебоипарастии 

хонандагон, корҳои илмӣ-тањқиқотӣ барои баланд бардоштани 

қобилияти эҷодии хонандагон, таҳлили натиҷаҳои корҳои тањқиқотӣ дар 
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такмили мазмуни таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси 

гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ, методикаи омўзиши он дар МТМУ, 

муассисањо ва мањфилњои вилоят тањќиќ гардидаанд. 

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2017-2019) бо мақсади ошкор намудани 

самаронокии методҳои такмили фанни технология (таълими меҳнат) 

озмоиш доир ба мавзӯи тањқиқот анҷом дода шуда, тањқиқот 

натиҷабардорӣ гардид ва татбиқи  коркарди он дар амал ба иҷро расид. 

Пойгоҳи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот факултети 

санъати тасвирї ва технологияи  муассисаи давлатии таълимии 

«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров», 

муассисаҳои тањсилоти миѐнаи умумии № 23, № 19, № 9-и шањри Хуҷанд, 

Мактаби рассомии хонандагонаи шањри Хуҷанд,  Маркази тањсилоти 

иловагии вилоят, мањфилњо дар Маркази гулдўзии ороишї-миллии 

тоҷикї - сўзанидўзии ба номи Зулфия Баҳриддинова мебошанд. 

Эътимоднокии натиҷањои диссертатсия - натиҷањои озмоиш бо 

тањлили тањќиќоти муосири психологию педагогї, дидгоњи системавї 

нисбат ба омўзиши объекти тањќиќот, татбиќи маҷмўи методњои 

тањќиќоти илмию педагогї, ки ба њадаф, объект, мавзўъ ва вазифањои 

тањќиќот мувофиқанд, санҷиши оморї-статикї ва мутобиќгардонии 

озмоишї ва амалии матлабњои асосии тањќиќот, ки дурустии фарзияи 

пешнињодшударо тасдиќ менамоянд, муайян мекунад. 

Навгонињои илмии тањқиқот:  

1. Зарурати омӯзиши фанни технология  (таълими мењнат) бо 

роњу методњои корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) 

аз ҷињати назариявї ва амалї асоснок карда шуд; 

2. Роњу усулњои ташаккули  ќобилияти эҷодии хонандагони 

МТМУ дар асоси корбасти гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї 

(сўзанидўзї)  тањќиќи худро ѐфтаанд; 
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3. Методњо ва услубњои гуногуни њавасмандгардонии 

хонандагон њангоми омўзиши фанни технология  (таълими мењнат) дар 

асоси гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї (сўзанидўзї) дарѐфт гардиданд. 

Ањамияти назариявии тањќиќот:  

- асосњои назарияи таълими гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар 

заминаи педагогикаи халќӣ таҳияи худро ѐфтанд; 

- маълумотҳои назариявӣ доир ба истифодаи имкониятҳои 

тарбиявии асарњои санъати гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї васеъ ва 

чуќур баррасї  гардидаанд; 

- баъзе унсурњои назариявии ташаккули ќобилияти эҷодии 

хонандагон њангоми омўзиши гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї аниќу 

даќиќ њалли худро ѐфтанд. 

Аҳамияти амалии тањқиқот дар он аст, ки роњу усулҳо, тарз ва 

методњои инкишофи шахсият ба воситаи гулдўзии ороишӣ-миллии 

тоҷикї дар раванди таълими фанни технология (таълими мењнат) дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва манзур карда шуданд. 

Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия: 

1. Коркард намудани методикаи ташаккул ва рушди шахсият ва 

фарҳанги тавассути гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ. 

2. Хусусиятњои гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар заминаи педагогикаи халќӣ ошкор ва роҳу усулњои 

баланд бардоштани самаранокии ташаккули кашидадӯзӣ тавассути онњо 

тањия гардидаанд; 

3. Методњои ташаккул, рушди шахсият ва маърифати 

зебоипарастии хонандагон тавассути гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї 

муайян ва омўхта шудаанд; 

4. Методњои омодасозии омўзгорони оянда барои тарбияи 

зебоипарастии хонандагон дар асоси анъанаҳои гулдўзии ороишӣ-

миллии тоҷикї (дар мисоли сўзанидӯзӣ) нишон дода шудаанд. 
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Саҳми шахсии диссертант. Натиҷаҳои асосии тањқиқот дар корҳои 

чопӣ нашр гардидаанд. Саҳми шахсии муаллиф  дар  тањлили адабиѐт 

вобаста ба кори диссертатсия, гузориши масъалаи таҳќиќот, иштироки 

новобаста дар гузаронидани таҷрибаҳо, коркард, муҳокима ва таҳлили 

натиҷаҳои бадастомада ба назар мерасад. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он. 

Натиҷаҳои асосии таҳќиќот дар шакли чопӣ интишор карда шуда, он дар  

Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявї «Проблемаҳои физикаи 

ҳозиразамон»  бахшида ба 75-солагии профессор Хуршед Абдуллозода» 

дар муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуҷанд ба 

номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар мавзӯи «Традиции и 

преемственность декоративной  вышивки таджикского народа» 

пешнињод  гашта, њамчунин, дар маводи њамин конфронс ба чоп 

расидааст. Инчунин, мақола дар мавзӯи «Социально-культурные 

предпосылки развития декоративной вышивки в Таджикистане» дар 

маҷмӯаи мақолаҳои маҷаллаи «Масъалаҳои таърих, назария ва 

методикаи таълими фанҳои графикӣ» интишор ѐфтааст. 

Интишори натиҷањои диссертатсия. Натиҷањои асосии диссертатсия  

дар 13 кори илмї, аз ҷумла, 6 маќола дар нашрияи аз тарафи КОА-и 

Ҷумњурии Тоҷикистон тавсияшуда чоп гардидаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз сарсухан, ду боб, 

хулоса ва фењрасти адабиѐт иборат аст. Њаҷми умумии диссертатсия 155 

саҳифаро ташкил медињад, ки он 142 номгўи адабиѐти истифодашуда, 2 

ҷадвал ва замимаро дар бар мегирад. 
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БОБИ I. ЗАМИНАИ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ГУЛДӮЗИИ 

ОРОИШЇ-МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАШАККУЛИ 

МАЪРИФАТИ ЗЕБОИПАРАСТИИ ХОНАНДАГОН  

1.1. Заминаҳои иҷтимоӣ - фарҳангии рушди гулдўзии ороишї-миллии 

тољикї 

Асосҳои методологии таҳқиқотро пажўњишот ва ѓояҳои классикон, 

файласуфони замони муосир, педагог-равоншиносон дар соҳаи этно-

педагогӣ, инчунин мардумшиносї, санъатшиносї, таҳќиќотҳои олимони 

классики педагогикаи ватанӣ ва хориҷӣ оид ба тарбияи зебоипарастӣ ва 

меҳнатӣ ташкил медињад. Дар ҳалли проблемаҳо аз афкору баррасињои 

К.Д. Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, М.Ф. Шабаева, 

М.Орифӣ, Х.Раҳимов ва дигарон истифода шуданд. Арзиши баланд ва 

махсус иборат аз он аст, ки дар осори адабии тоҷикон ѓановати малакаи 

ҳунарҳои мардумӣ ва эљодиѐти ороишї-амалї тавсиф гаштаанд. Бисѐре 

аз классикони адабиѐти форсу тоҷик ба мавзӯи мазкур асарњои алоњидаи 

худро бахшидаанд, аз ҷумла, шоир Сайидои Насафї дар манзумаии 

«Шаҳрошўб» ҳаѐти ҳаррӯзаи шаҳрро инъикос намудааст. Дар он 

муаллиф мењнати њунармандон - кулолон, дўзандагон, устодони 

сангтарош, дуредгарону гаљкорон, кандакорони рўйи сафолро ба ќалам 

овардааст. Аз тарафи дигар, санъати ҳунарҳои ороишї - амалї худ 

дорои фолклор: шеърҳо, ҳикояҳо, афсонањо, зарбулмасалҳо маќолҳо 

буда, њам дар бораи устодони ҳунарманд ва ҳам дар бораи худи ҳунар 

осори адабї эљод гаштаанд. Чунин асарҳои адабӣ ва фолклорї 

қобилияти зебоипарастӣ ва бадеии эљодиѐти ороишї – амалии халќиро 

равшану муассир тасвир карда, истеъдоди ҳунармандони воќеиро 

ситоиш мекунанд ва ањамияти маишӣ, бадеї ва ахлоќиву зебоипарастии 

мањсулоти ороиширо бозгў менамоянд. Мањз дар њамин таъсири адабиѐт 

ва санъат ба тарбияи насли наврас ва ҷалби онњо дар раванди њифз ва 
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такмил додани таҷрибаи гузаштагон ва анъанаҳои халќии санъати 

ороишӣ – амалї зуњур меѐбад. 

Тарбияи завќи бадеии насли оянда раванди мураккаб ва 

бисѐрҷабҳа мебошад. Аљоиботи иҷтимоию фарҳангӣ гулдўзии ороишӣ- 

миллии тоҷикист, ки тақвият додани анъанаҳои љамъомадаро тақозо 

мекунад ва ин танҳо дар шакли њамгиро корбаст намудани шаклу 

усулњои мазмунњои тарбиявии таълим муяссар мегардад. Дар рафти 

таҳқиқот муаллиф ба чунин хулоса омад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сарфи назар аз фаъолияти корхонањои бисѐри эҷодӣ, ҳалли масъалаҳои 

дар назди ҷомеа ќарордошта барои рушди минбаъда ва паҳнкунии 

санъати ороишӣ - амалї кофӣ нестанд. Бояд қайд кард, ки дар маҳалҳои 

алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе навъҳои санъати ороишї - амалии 

мардумӣ маъруфанд. 

Дар 72% нуктаҳои аҳолинишин мактабҳои эљодиѐти ороишї- 

амалии анъанавї дар самтҳои гуногун фаъолият мебаранд ва бештари 

онҳо номуташаккилона таъсис дода шудаанд. Мањорати њунармандони 

алоњида дар баландкӯҳҳои ҷанубӣ дар муқоиса бо водиҳои шимолї 

камтар паҳн мешаванд, ки дорои иќлими нисбатан мулоим ва зиѐдии 

аҳолӣ ба одамон имкони фаъолона муошират кардан ва ташкили 

коргоњҳои эҷодї – њам оилавї ва њам шогирдони барои омўзиш омадаро 

фароњам меорад. Бо ин сабаб алоқаи байни одамон ва љомеа ҳамчун 

падидаи иҷтимоиву фарҳангӣ, ки дар он омӯзиш ва интиқоли таҷрибаи 

ҷамъоваришуда сурат мегирад, барои њифз ва афзудани малакаи бойи 

санъати ороишї – амалӣ таъсири љиддї мерасонад. 

Дар раванди таълими бисѐр наслҳо системаи ягонаи тарбияи 

наврасону љавонон бо роњи омўзиши санъати ороишї - амалии халќӣ 

танзим гардида, вазифаи асосии он бо назардошти воқеиятҳои кунунӣ, 

истифодаи бештари имкониятњои техникї ва технологияҳои муосир  ба 

шумор меравад. Дар љараѐни мусоҳибаҳои ташкилгардида, дарсҳои 
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таҷрибавӣ, саволномаҳо шиносої бо шароитњои кории 50 коргоҳи эҷодӣ, 

ки дар роњу усулҳои истифодашаванда фарқияти назаррас ба мушоњида 

мерасад, даст дод. Дар рафти таҳқиқот, муаллиф таъсири муассисаи 

таҳсилоти миѐнаи умумиро ба масъалаи ташаккули муносибати 

ҳавасмандона ба фанни технология (таълими меҳнат) - омўзиши асосњои 

санъати кашидадўзӣ дар хонандагон эњсос намуд. 

Таҳлили натиҷаҳои ассотсиатсияи ҷустуҷӯї дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ нишон дод, ки шумораи зиѐди њунармандон 

мављуданд, ки эътибори оммавї пайдо накардаанд, вале ҳунарњои 

аҷдодони худ, усулҳо ва анъанаҳое, ки волидони онҳо њанўз дар давраи 

кӯдакӣ гирифтаанд, нигоҳ медоранд. Зимни вохӯриву мусоҳибаҳо бо 

ҳунармандони ороишї – амалии эљодиѐти халќї муайян карда шуд, ки 

бинобар тақрибан 56%-и онҳо  проблемаи асосии инкишофи сусти 

ҳунарњо дастрас набудани адабиѐти методӣ, 13% аз набудани воситаҳои 

таълимӣ ва 31% мављуд набудани маълумот дар бораи таҷрибаи 

устодони машҳур мебошад. То имрӯз 63%-и мактаб, муассисаҳои 

фароғатӣ, фарҳангӣ ва истироҳатии Тоҷикистон дорои мањфилҳои 

ороишӣ - амалии эљодиѐти халќї мебошанд, ки дар он коркарди бадеии 

маводҳои гуногуни табиӣ анҷом дода мешавад. Бинобар ба аќидаи мо, 

барои афзудани ҷолибияти машѓулиятњои кашидадўзї  таҳияи мавзўъҳои 

таълимӣ дар соҳаи ороишї - амалии эљодиѐти мардумӣ, ки  ба анъанаҳои 

ҳунармандони мањаллӣ асос ѐфтаанд, зарур аст. Ин ба хонандагон имкон 

медиҳад, ки анъанаҳои қадимтаринро дар мањфилу машѓулиятњои 

мактаб, дар коргоњњои эљодие, ки дар наздикии муассисаи таълимї 

ҷойгиранд, аз худ намоянд. Ин бояд ба инкишофи ҳавасмандии бадеии 

хонандагон таъсир расонад. Омўзиши хонандагон ба мењнат хеле 

барвақт шурӯъ мешавад ва ќобилиятњои эҷодии онњо минбаъд бештар 

ошкор мегардад [49,с.13]. 
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Ҳамчунин дар фаъолиятҳои фарҳангиву фароѓатии хонандагон 

шаклҳои гуногуни корҳои беруназсинфӣ, аз қабили: экскурсияҳо ба 

осорхонањо, ба галереяҳои рассомон, ба намудҳои мухталифи санъати 

бадеї, фестивалҳо, мусобиқаҳо, вохӯриҳои эҷодӣ, бозї - сӯҳбатњо ва 

монанди онҳо таъсири мусбат доранд. 

Шиносоии хонандагон бо санъати воќеан њаќиќӣ, бо мањорати 

баланд иљронамудаи намунањои ороишї-амалии эљодиѐти халќї барои 

инкишофи завќи бадеї, зебоипарастї, тасаввурот дар бораи ҷаҳони 

зебоӣ, дар бораи муҳити атроф, њосил намудани маърифати 

ҷаҳоншиносї сазовор аст. Омӯзиши асосҳои санъати ороишї – амалии 

эљодиѐти мардумї барои шинохти худ чун шахсияти эљодкор ба 

хонандагон имкон медиҳад, ки бо ҷаҳони беруна мувофиқ бошанд. 

Албатта, он таъсири бузурге барои ҳифз ва рушди санъати ороишї - 

амалии эљодиѐти халќї ҳамчун омили иҷтимоию фарҳангӣ, ҳамчун 

анъана, ки барои нигањдорї ва инкишофи эљодиѐти ороишї - амалии 

мардумӣ дар Тоҷикистон равона гаштааст. 

Дар замони муосир вақте тањаввулоти демократӣ дар ҷомеа 

густариш ѐфта ва истиќлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият меѐбад, 

барои ҷомеа дарки арзишҳои умумибашарӣ ва миллӣ, таъмини 

шароитњои нигаҳдории осори фарњангиву таърихӣ ва эњѐи мероси 

аздастдода муњим мебошад. Дар асоси ин, низоми маорифи ҷумҳурӣ 

бояд ба истифодаи мероси таърихиву фарҳангии аҷдодон дар раванди 

таълим, ошкор намудани анъанаҳои маънавӣ ва бадеии мардумї, идроки 

санъати воқеии халқї ва ҷустуҷӯи робитаҳои мустаҳками байни наслҳо 

равона карда шавад. Ҳамаи вазифаҳои назди таълим гузошташуда дар 

ин самт, дар маҷмӯъ, мушкилоти воқеии фарҳангӣ ва педагогӣ 

мебошанд. 

Бозѐфтҳои археологӣ ва аломатӣ имконияти васеъ кардани 

донишњоро оид ба соњаи санъату фарњанг фароҳам меорад. Масалан, аз 
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Балалиќ-теппа се намунаи матоъ: пашмини алоча (бо рахњои зард ва 

сурх), пашмини мунаќќаш (ороишот бо ранги кабуд дар рўйи матоъи 

сафед), абрешимї (рангҳои кабуд ва сабз) пайдо шудаанд. Санади мазкур 

шањодат бар он медињад, ки матоъҳои пахтагї ва пашмин дар худи 

Тахористон (минтақаи таърихию фарҳангӣ дар ҳудуди Ӯзбекистон, 

Тоҷикистон ва Афғонистони имрўза) истеҳсол карда мешудаанд. Ин 

далели таърихӣ собит месозад,  ки дар ҳудуди Тахористон шумораи 

зиѐди риштаҳо (чархњои аз гил ѐ санг сохташуда), ки дар дуки чӯбї 

гузошта шудаанд, мављуд будаанд. 

Зимнан бояд ќайд кард, ки дар қисматҳои гуногуни Тоҷикистон 

ресандагии дастї то замони муосир маъмул буда, матоъҳои хонабофт 

танњо баъди истењсоли матоъњои фабрикї ба охир расиданд. Гарчанде, 

ки аз ковишҳои археологӣ ќисмњои алоњидаи чарху риштањо пайдо 

нагаштаанд, вале бо боварии комил метавон гуфт, ки асбобњои 

ресандагї барои истењсоли матоъҳои пахта ва пашм корбаст 

мегардиданд. Матоъњои абрешимї бошанд, бори аввал дар Чин истењсол 

гардида, ба дигар кишварҳо дастрас гардидаанд. 

Бозѐфтҳои нави археологӣ нишон медиҳанд, ки саноати абрешим 

ва бешубҳа санъати либосдӯзӣ дар Осиѐи Миѐна ҳанӯз дар замонҳои 

гузашта ташаккул ѐфта буд. Дар боби ҳунармандони Суғд ба ин масъала 

бармегардем. Ҳоло мо танҳо қайд мекунем, ки дар қаламрави Занг-теппа 

(Сурхондарѐ) дар ҳудуди асрҳои VIII-VI пиллаи кирми абрешим ѐфт 

шудаанд [10,с.68-81]. 

Мањсулоти мунаќќаши аз Балалиќ-теппа пайдошуда шаҳодат 

медиҳанд, ки акобиру сарватмандони тохирї дар он замон либосҳои 

зебои гаронбањо бо ороишот ва рангњои гуногуни банур мепўшиданд. 

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи тасвири либосҳо дар он зоњир 

мегардад, ки наќшҳои матоъҳо иборат аз унсурҳои нотакрор буда, 

баъзан тамоми матоъро фаро мегирифтанд. Дар байни онҳо намунаҳои 
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одии шаклњои ҳандасӣ ороишӣ (дар шакли ромбҳои муттасил 

љойгирифта), рустанињо (гулҳои себарга ва садбаргҳо) ва ғайра ба 

мушоҳида мерасанд. Майдони матоъ, баъзан, бо тасвирҳои геометрии 

моҳишакл, тасвирҳо бо шохҳои архар матрањгардида ва монанди инњо 

пур карда шудаанд. Матоъе дастрас гардидааст, ки аз доираҳо иборат 

буда, сари ҳайвони ҳайратангези асотирї бо забони берун баромада ва 

дандонњои намоѐнгашта тасвир шудааст. Дигар матоъ аз доираҳои ба 

њам пайваст, ки дар ҳар яке сари марди нимрух (намуд аз пањлў) ҷойгир 

аст, фароњам омадааст.  

Ҳар касе ки амиќтар назар кунад, метавонад фарқи байни либосҳои 

сарватмандон ва либоси хизматгоронро дарк кунад, ки маъмулан аз 

матоъҳои содабофт ва беороя дўхта шудаанд. Ин ба мо имконият 

медиҳад, ки на фақат дар бораи рушди баланди њунари бофандагї дар 

намунањои беҳтарини маҳсулот бо санъати воќеї, балки дар бораи 

дастовардҳои дӯзандагӣ мулоњиза кунем. Бофандагї ба таври назаррас 

инкишоф ѐфта, аз ҷињати ҳаҷми  истеҳсол, навъҳои гуногуни матоъ ва 

сифат низ мухталиф мебошад. Матоъҳо аз абрешим, пахта ва нахи 

заѓирпоя тањия шудаанд. Дар Осиѐи Миѐна бисѐр навъҳои матоъҳои зебо 

буд. Баъзе навъҳои матоъҳои хориҷӣ низ аз ҷониби ҳунармандони 

мањаллї аз худ карда шуда буданд. Дар байни навъњои матоъњои 

маҳаллї навъҳои пахтагии ведарї бењтарин ба ҳисоб мерафтанд. Ин 

навъи матоъ аз номи деҳаи Ведар, ки аз Самарқанд начандон дуртар 

ҷойгир аст, гирифта шуда, вале дар минтаќаҳои дигари Осиѐи Миѐна низ 

онро истењсол мекарданд. На танҳо дар Осиѐи Миѐна, балки берун аз 

сарҳадоти он низ талабот ба ин навъи матоъ  хеле зиѐд буд. Бинобар 

ќайди Ибни Ҳавкал, «порчаи онро ба пуррагї, нобурида ба бар 

мекарданд; Ва дар Хуросон на ҳукмрон, на қозӣ, на марди сарватманд, 

на халќи оддї, на низомие нест, ки матоъњои ведариро дар фасли сармо 

напўшида бошад; он инъикоскунандаи шукўњу шањомати онњо мебошад, 
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зеро ранги либосҳо зардтоб буда, хусусияти нармиву форамї доранд; Ин 

матоъҳо ѓафсу назиф (мулоим) мебошанд, нархи порчаи матоъ аз ду 

динор то бист динор арзиш дошт; Ман муддати панљ сол ягон маротиба 

ин матоъро ба бар накардаам. Аз Ироқ (Вавилон) барои ин матоъ 

харидорон фиристода мешаванд ва дар он ҷо бо ифтихор онҳоро 

мепӯшанд» [53, с.403]. Матоъи сурх, сабз ва сафед хеле маъруфият пайдо 

карда буд,  маҳсулоти коргоњи махсус дар наздикии арки Бухоро ҷойгир 

шудааст. Ањолии деҳаи Зандани наздикии Бухоро ба як навъи зебои 

матоъ занданї номгузорї карда буданд, ки дар бисѐр мањалҳо истеҳсол 

шуда, ба таври васеъ содир мешуд. Ќаблан матоъи зандан абрешимї буд, 

порчаҳои он, ки бо истифодаи нахњои абрешимї хеле пештар истењсол 

шудаанд, дар баъзе осорхонаҳои ҷаҳон мавҷуданд. Дар ќафои яке аз 

порчаҳои он навиштаҷоти Суғд мавҷуд аст. Усули истењсол, рангҳо ва 

ороишҳои он матоъи занданї ба асрҳои VII ва VIII тааллуќ доранд. 

[21,с.15].  

Ин матоъ дар асрҳои IX—X мавќеъро соњиб буд, ҳанӯз маълум 

нест, гарчанде доир ба он баъзе фарзияњо аз љониби Наршахї пешнињод 

шудаанд, ки «он на дертар аз охирњои асри Х аз пахта истењсол карда 

мешудааст» [84, с.17]. Дар сарчашмаҳо бисѐр намудҳои матоъњо ќайд 

гаштаанд (катонї, абрешимии навъи порча ва ғайра). «Байни онҳо 

матоъҳо дар Марв истењсолшуда дорои арзиши баланд буданд» [60, с.4]. 

Ба матоъњои дар Марв истењсолшуда, махсусан, абрешимӣ косибони 

мањалҳои дигар низ пайравӣ мекарданд ва он ба таври васеъ содир карда 

мешуд. Миќдори ками порчаи матоъњои дар Осиѐи Миѐна, ки асрҳои 

IX—X истењсол шудаанд, то ба замони мо мањфуз мондаанд. Аз 

оромгоњњои асримиѐнагии Миср дар байни матоъҳои қадима чанд порча 

матоъи аз нахњои заѓирпоя дар Марв асрњои IX  истењолшуда пайдо 

гаштааст. Дар порчањои матоъ навиштаҷот ва ороишот низ мавҷуд 

мебошанд. Љолиби диќќат аст, ки дар порчаи матоъи асри Х номи 
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соҳиби матоъ - яке аз сарлашкарони Сомонї дарљ гардидааст. Дар 

маркази майдон ду фил ва байни пойҳои ҳар яке аз онњо грифонҳои 

болдор таљассум ѐфтаанд. Њошияи он аз якчанд рахҳои ороишӣ - баъзе 

бо катибањо ва баъзе бо тасвири уштурњои раванда иборат аст. Тамоми 

сужети инъикосѐфта ва ҷузъиѐти ороишї бо каме тағйирот аз наќшҳои 

замонҳои қаблӣ такрор карда шудаанд [86]. 

«Беҳтарин кашидадўзии Осиѐи Миѐна кашидадўзї аз пашм дар 

порчањои матоъи ороишѐфта аз Ноин-Ула (ҳавзаи рӯдхонаи Селенга), ки 

дар њангоми кофтуковњои бостоншиносон солҳои 1924-1925 пайдо шуда 

буданд, ҳисобида мешавад. Аз натиҷаи бозѐфтњо намунаи қадимтарини 

санъати кашидадўзї (бо роњи бахиядўзӣ) бо тасвирҳои ба шакли давра 

мудаввар ҷойгирбуда: шаклҳои инсон дар либосҳо бо ороишоти зебо 

дўхташуда; намудҳои гуногуни наќшњо дар шакли ромб ва салиб, 

«мавҷҳо» ва ғайраҳо, тасвирҳои парандагони асотирї ва нимпайкараҳои 

кӯдакон; роњпаймоии савора њамчун мењвари наќшњо љолиби диќќат 

аст». 

Намунањои беҳтарин ва нодири усулњои иҷрои тасвироти ин 

кашидадўзї аз корбасти услуби санъати баланд ва анъанаи чандинасра  

шаҳодат медиҳанд. Аз замонҳои қадим тоҷикон бо гулдўзї на танҳо 

либос, балки ҳамчунин маҳсулоти дигар, масалан, зинаи асп ва 

таљњизоти рўзгорро оро медоданд. Маҳсулоти тоҷикӣ, одатан, аз рӯйи 

намудҳои гуногуни тарроҳии ороишӣ фарқ мекарданд. 

Бояд қайд кард, ки табиати Тоҷикистон бо манзараҳои зебову 

дилфиреб шуњрат дошта, дар сабку услуби гулдўзї ба шакли баландї 

(кӯҳ) ва нишебї (пастї) инъикос ѐфтааст. Аҷдодони мо дар таҳияи наќшу 

нигорњо, чун қоида, аз унсурњои рустанї ва ҳайвонот истифода 

намудаанд, ки минбаъд ин аносир аз қисматҳои нишебу фароз фарқ 

карданд ва он ба намуди зоњири наќшњои дорои бадеияти баланд 
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таъсири худро гузоштааст. Аммо, дар айни замон, њунари минтақаҳои 

мухталиф таҳти таъсири мутақобила инкишоф ѐфтаанд.  

Мисоли сўзанї, ки њамчун як навъи гулдўзї дар саросари 

Тољикистон маъруф аст.  

Сўзанї - ин навъи аз љињати њаљму андоза калони кашидадўзї буда, 

аз љињати бадеият на камтар аз ќолинњо аст. Онро дар матои абрешимї, 

сатин, барќут (бархат),  лас  бо астар ва њошия аз матои сиѐҳ ѐ шероза 

медўзанд. Ѓайр аз ин, дар Тоҷикистон гулдўзињо дар мањсулоти нисбатан 

хурдтар низ маъмул аст. Услуби бадеии ин гуна гулдўзињо аз рўйи 

хусусияти худ ба мактабҳои њунармандии маҳаллӣ, ки дорои анъанаҳои 

хос ва сохту таркиби муайян мебошанд, алоқамандӣ дошта, он сабкро 

идома бахшидаанд. Дар айни замон, дар Истаравшан вилояти Суғд 

коргоњи  маркази ҳунармандӣ «Меҳнати сурх» фаъолият дорад, ки бо 

истеҳсоли сўзанї машѓул мебошад. Дўзандагон дар мањсулоти хеш 

анъанаи устодони қадимтарини шаҳр, наќшњои мушаххас ва хоси ин 

мањалро корбаст менамоянд. Бояд иќрор шуд, ки баъзе аз наќшњои 

пурдабдабаву рангоранг боиси заъфи мањсулот гаштаанд. Лозим ба 

ѐдоварист, ки устодони муосири кашидадўзї дар ҷустуҷӯи доимии эљодї, 

омўзиши роњњои бењтарини ифодаи тасвирҳои бадеъи бо мавзуъњои нав 

дар сўзанї, намудњои нави гулдўзї бо хатҳои ифодакунандаи тобиши 

расмњои асосї мебошанд. Дар коргоњҳои њунармандї истеҳсоли 

сўзанињои њаљман калон бо назардошти андозаи наќшњои миллї ба роњ 

монда шудааст, ки дар маркази онњо расми олимони шинохта, 

нависандагон, сиѐсатмадорон ва баъзан ҳатто бо инъикоси намуди 

комили манзараву сањнањо маъмул гаштаанд. Баъзан, ин таҷрибањо 

бемуваффаќият анљом меѐбанд, аммо ҷустуҷӯҳои эљодии бардавом дар 

ин самт натиҷаҳои мусбат ба бор меоранд.  

Дар Дањаи адабиѐт ва санъати тољик, ки соли 1957-ум дар Москва 

доир гардид, сўзании аз рўйи наќши тањиянамудаи ҳунарманди мардумї 

Баҳриддин Нуриддинов ва дигар намудҳои гулдўзињои бадеии бо 
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мањорати баланд дўхтаи Њунарманди шоистаи Тоҷикистон Зулфия 

Баҳриддинова (таваллуд 1922-2013) ба намоиш гузошта шуда буд. 

Умуман, шумораи корҳои дастидӯхти ин сӯзанидӯзи машҳур зиѐда аз 100 

номгӯй мебошад. Мисол: расми В.И.Ленин, Ю.А.Гагарин, Исмоили 

Сомонӣ, Бобоҷон Ғафуров, Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон, 

сӯзании 15 давлати Иттиҳоди Шӯравӣ бо гербҳо ва ороишҳои миллӣ   

тайѐр карда шуда буд.  

 Анъанаҳои бадеии санъати гулдўзӣ дар ҷумҳурӣ дар рушду 

такомули доимї ќарор дошта, дар истеҳсоли ќолинҳо, матоъҳо, 

тӯҳфаҳои гуногун ва ороиши либосҳо ба таври васеъ истифода 

мешаванд. Дар асоси ин санъати анъанавӣ дар ҷумҳурӣ истеҳсоли 

маҳсулоти гулдўзишуда ва зардўзишуда маъмул њастанд. Аќидае мављуд 

аст, ки «санъати ҳақиқӣ, новобаста аз макон ва замони истењсол ҳамеша 

фаҳмо ва наздик ба инсон аст». Ин афкори пешнињодгашта ба санъати 

мардумӣ дар ҳама шаклҳо ва зуҳуроти он тааллуќ дорад.  

Хусусияти асосї ва фарқкунандаи санъати мардумӣ – муносибати 

амиќ бо кишвар, бо табиатест, ки барои ҳар гуна намудҳо ва шаклҳои 

эљодкорї ѓизои худшиносӣ медиҳад. Санъати амалии писандидаи 

мардуми тољик санъати гулдўзии ороишї мебошад, ки аз замонҳои 

қадим паҳн шудааст. Гулдўзии маќбули мардумї дар тахайюлоти эҷодии 

њунармандон имкониятҳои маҳдуд надоранд. Санъати ороиши матоъњо 

дар байни халқи тоҷик таърихи хеле зиѐд дорад. Аз кофтуковҳои 

археологии кӯҳҳои Муѓи вилояти Суғд байни асарҳои ѐфтшуда миқдори 

зиѐди матоъҳои асрҳои VII-VIII пайдо шуданд, ки бо баъзе порчаҳо ва 

хусусиятҳои зоњирӣ бо кашидадўзињои асрҳои VII ва XX умумият доранд 

[36, с.128]. Сабаби асосии хусусияти оммавӣ касб кардан ва маъруфияти 

гулдўзиҳо дўхти нисбатан осонтари он ва мављуд будани маснуоти 

дастрас мањсуб меѐбад. Дар гулдўзї чун дар оина рўњи шоиронаи одамон 

инъикос меѐбад, дар он тахайюли бадеї, идеалҳои зебоипарастӣ ва 
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љањоншиносии мардум ба њам меояд. Ба туфайли зебоӣ ва мунаќќашї 

гулдўзињоро аксарияти тоҷикон имрӯзҳо низ барои зинати либосҳои 

мардону занон ва дар таљњизоти манзилҳои истиқоматӣ истифода 

мебаранд. Маъмулан, дар ҳар хона чизҳои зебои гулдўзишуда дар њаљму 

андозаи гуногун бо муҳаббат аз љониби ањли оила нигоҳ дошта 

мешаванд. Таљњизоти манзилњои истиқоматии тоҷиконе, ки дар 

нишебињо зиндагӣ мекунанд, аз љињати зебу ороиш нисбатан бою 

рангинтар аст (ороишоти хонањои тоҷикони дар баландињо ҷойгирифта 

нисбатан заифтаранд). Дар ин њавлиҳо мењмонхонаҳо (ҳуҷра барои 

меҳмон) аксар вақт бо љилову дурахши љолиб, тасвирњои воќеӣ, рангу 

шаклҳои нозук оро дода мешаванд. Анъанаҳои миллии тоҷикон дар 

замони муосир низ идома ѐфта истодаанд. 

Дар хонаҳои муосири тоҷикї чун анъана унсурҳои зинатдињии 

аврупоӣ дар тарҳрезии биноњои истиқоматӣ истифода мешаванд, аммо 

бо вуҷуди ин, дар ҳар хона ақаллан як ҳуҷра аз рўйи анъанаҳои қадимаи 

шарқї, ки мањсулоти дастї гулдўзишуда, ашѐи рўзгор бо њаккокиву 

наќќошї дар рўйи тахта ѐ гаљ, њамчунин асбобњои ороишии эљодї: 

маснуоти гуногуни сафолї, асбобҳои маишӣ, лаълиҳои металлӣ, 

сандуќҳои мурассаъ, баъзан нонњои хушки бо хамирњо орододашуда; 

кўрпачаҳои рангин, ки болои њам бо тартиб гузошта шудаанд, 

таљњизонида мешавад. Деворҳои чунин утоқҳо бо пардаҳои махсус 

рўйпўш карда мешаванд. Фаршњоро пурра ранг дода бо ќолинҳо 

мепӯшонанд. Саќфи баъзе хонаҳо бо навъҳои гуногуни наќшњои миллӣ 

фаро гирифта шудаанд. Деворҳои холимонда бо маснуоти аз њар гуна 

порчаи матоъњо дўхташуда (халтачањо барои нигањдорї шона), оинаҳо 

(оинахалта), чой (чойхалта), ѐ мањсулоти нисбатан калонтар, ки дастї 

дар шакли ќолин дўхта шудаанд ва бо номи сўзанї маъмул њастанд, пур 

карда мешаванд. Сўзанї дар девори рў ба рўйи даромадгоњи ҳуҷра 

овехта мешавад ва қисми болоии се тарафи боқимонда бо њошия – 
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зардевор ороста мегардад. Дар рўзњои маросими тӯю љашнҳо дар 

деворњои ҳуҷраи меҳмонон, тўппињои дўхташуда ва либосҳои арӯсӣ 

меовезанд, ки ороиши иловагии анъанавӣ мањсуб меѐбанд. Метавон 

истифодаи миѐнбандњо - рўймолњои мардонро бо ин маќсад низ ба 

мушоњида гирифт, ки онҳо ба деворҳо ҳамчун далели таваҷҷуҳ ва 

эҳтироми арӯс ба домод ба шумор мераванд, ки бо дастони худ онҳоро 

тайѐр кардаанд. Мебелҳо дар таљњизоти миллї мавќеъ надоранд (ба 

истиснои сандуќњо ва мизњои дар фарши хона љойгиркарда – сандалї). 

Бо вуҷуди он ки гумон меравад ҳуҷра холї аст, вале он ба назар холї 

намерасад. Таљњизоти рангини дохили манзилҳо хеле гуногун мебошанд, 

ки дар назари аввал, онњо гўѐ ифодакунандаи завќи паст мебошанд, вале 

халќи дорои салиќа ва њиссиѐти баланди бадеї дар ҳар ҳолат ҳалли 

муамморо бо тасниф ва љойгузории мувофиќи ороишот пайдо мекунад. 

Ба шарте, ки маҳсулоти кашидадўзии аз љињати шакл, ранг ва мазмун 

наздик ба њамдигар ҷой дода шаванд, њарчанд ин гўѐ ѓайримаќбул аст, 

аммо ба бинанда таассуроти  безавќї ва саргумї намебахшад. Таљњизот 

бо риояи рангҳои мувофиќ гузошта мешавад. Инро ба туфайли љойгузин 

кардани унсурњои мувофиќи гулдўзиҳои њаљман калон ба даст овардан 

мумкин аст. Масалан, калонтарини онҳо - сўзанї ва борпўш - одатан ба 

девори муқобили даромадгоњ овехта мешавад. Њангоми даромадан ба 

бино  мањз инҳо, пеш аз ҳама, ба чашм мерасанд. Дигар маснуоти 

хурдтаре, ки дар байни кашидадўзиҳои калон ҷойгиранд, танҳо ба 

сифати унсурњои иловагӣ ба таассуроти қаблии таљњизот хизмат 

менамоянд, ки дар он ҳар як маҳсулоти дўхташуда аз рўйи анъана 

ҷойгоњи худро доро мебошад ва банду басти таркиби он  ба ҳуҷра 

махсусияти миллӣ ва аслї мебахшад. Ин гуна муносибат озодии муайяни 

фикриро инъикос мекунад ва ба ҳамаи корҳои бадеии тоҷикон, хусусан, 

дар тарроҳии гулдўзиҳо инъикос мешавад [114]. 

. 
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Кашидадўзӣ дар ҳаѐти тоҷикон ҳамеша нақши махсус ва хеле муҳим 

дошта, яке аз ќисмњои таркибии њувияти миллї мањсуб меѐбад ва аз 

синни хурдсолї барои дарки зебоињои муњити атроф нигаронида 

шудааст. Ѓайримунтазира аст, ки дар замонҳои қадим, новобаста аз он 

ки њунармандон аз љињати моддї ниѐзе доштанд, мањсулоти онҳо ҳамеша 

бо фарогирии шодиву нишоти зиндагӣ ва пур аз рангҳои дурахшоне 

буданд, ки хоҳиши зиндагӣ ва эҷодро партавафшонї мекарданд. 

Кашидадўзии миллии тољикї дорои мазмунњои гуногун бо 

инъикоси тимсолњои (образњо) бадеъ мебошад. Сарфи назар аз 

гуногунии таркиби наќшу нигорњо, гулдўзињо инфиродї мебошанд, вале 

дар айни замон онњоро сохтори умумї бо унсурњои асосии наќшњо, 

шаклњои ягонаи истифодашудаи њамон як ороишот ва техникаи иљрои 

онњо умумият мебахшад. Ҳар як њунарманди мардумї бо завќу 

истеъдоди фитрии худ аз рўйи ќобилият дар маҳсулот муњити рангини 

ињотакардаро бо эҳсосот ва њиссиѐти хеш  инъикос менамояд. Гулдўзии 

ороишӣ-миллии тоҷикї дорои навъу намудҳои гуногуни зинатӣ 

мебошад. Кашидадўзии ороишӣ-миллии тоҷикї бо намудҳои гуногун ва 

ороишоти зиѐд тафовут дорад. Дар маҷмӯъ, шаклҳои тасвирӣ ва наќшҳо, 

мутобиќати рангҳо ва усулњои ороиш ба воситаи шаклҳои бадеъи ва 

мањорати беназир табиати Тоҷикистонро бозгў менамоянд. Аз як тараф, 

салобат ва бузургии кӯҳҳои Помир ва, аз тарафи дигар, тамкиниву 

оромии водињо, рангҳои пурљилои рустанињое, ки боѓу ҷангалҳоро зеб 

медињанд, обњои пурмављи дарѐњои кӯҳї, ки ба кӯлҳо мерезанд, бо 

гармии марѓзорњо тазодди њаловатбахше доранд. Чунин мўњташамии 

табиат наметавонад ба санъати мардум ва хусусан ба гулдўзии ороишӣ- 

миллии тоҷикї бетаъсир бошад. Агар рангҳои дурахшону пурљилои 

офтобї хусусияти як минтақа бошад, ба нозукиву нафосати гулдўзињои 

мањалњои дигар мумкин аст, ки монанд набошад. Салобату возењї ва 

равшании ороишоти тоҷикони кӯҳистонї аз оромии таркиботи 

мањсулоти њунармандони водинишин фарқ мекунад. Аз ин лиҳоз, 
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гулдўзиҳои ороишӣ-миллии тоҷикиро ба ду намуд тақсим мекунанд: кӯҳї 

ва њамворї, ки бо вуҷуди фарқиятҳои бадеӣ ба якдигар таъсиргузор 

њастанд. 

Дар тӯли асрҳо таърихи гулдўзиҳои ороишї-миллии тоҷикӣ 

марказҳои ин санъати халқиро ба вуҷуд оварданд, ки косибони онҳо ба 

баландтарин ќуллањои касбӣ ноил гаштанд. Дар минтақаҳои њамвори 

Тоҷикистон, пеш аз ҳама, дар шаҳрҳои қадимтарин ва атрофи онҳо - 

Самарқанд, Бухоро, Истаравшан, Хуҷанд; дар кӯҳҳо - Кулоб, Қаротегин, 

Дарвоз ва Помир рушд карда буданд. Санъати кашидадўзї дар шаҳру 

дењаҳои Конибодом, Ашт, Панҷакент, Исфара, Ќаротоѓ, Нурато, деҳаи 

Сино аз маснуоти дар марказҳои кашидадўзї истењсолшаванда чандон 

камарзиш набуда, аз љињати хусусиятҳои услубӣ баробарвазн мебошанд. 

Бо вуҷуди ин, на ба ҳамаи ин марказҳо баробар диќќат равона гаштааст. 

Олимон то имрӯз ба Бухоро, Самарқанд, инчунин баъзе минтақаҳои 

кӯҳии Тоҷикистон таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд. Бисѐре аз минтақаҳои 

дигар, ки дар он ҷойҳо мањсулоти кашидадўзї шоистаи диққат 

мебошанд, мутаассифона, аз љониби пажўњишгарон омӯхта нашудааст. 

То ба имрӯз дар ҳар як минтақа «мактабњо»-е таъсис ѐфтааст, ки 

намунаҳои маъруфи онҳо нигоҳдорӣ ва инкишоф ѐфта, аз рўйи анъана 

рангњо интихоб карда мешаванд, усулҳои писандидаи гулдўзиро 

истифода мебаранд; њар як мактаб услуби беназир ва фарќкунандаи 

худро дорад ва бо истифодаи маводи муайян гулдўзї иљро карда 

мешавад. То имрӯз анъанаи ниѐгон нигањдорї шуда, гулдўзињои ороишӣ-

миллии тољикї, асосан, ба муносибати идҳои бошукўњи оилавӣ ва, пеш 

аз ҳама, барои тӯйҳо, ки дар ойинњои фарҳангии маҳаллӣ мавќеи хоса 

касб кардааст, тайѐр карда мешаванд. Мањсулоти дўхташуда аз рўйи 

анъана қисми муҳимтарини љињози арӯс ва домод ба шумор меравад, ки 

ҳар модар аз солҳои кӯдакии фарзанд онро тайѐр мекунад. Тӯй ва дигар 

ҷашнҳои миллӣ бо мањсулоти кашидадўзї зинат дода мешаванд, ки 
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унсурҳои асосии ороишот мањсуб ѐфта, тањти он маросими асосии тўй 

сурат мегирад.  

Омодагӣ ба ҷашнҳо пештар аз оғози онҳо шурӯъ мешавад, занони 

калонсол аз сандуќњо либосҳои ќадимаро берун мебароранд. Дар байни 

мањсулоти дўхташудаи љињози тўй бояд чизҳои наве бошад, ки дар 

истеҳсоли он худи арўс иштирок карда бошад. Дар оилаҳои тоҷикон 

духтарон ба омўзиши санъати кашидадўзї аз синни даҳ - дувоздаҳсолагї 

љалб карда мешаванд. Пештар, дар замонҳои қадим, кашидадўзӣ ҳамчун 

роҳи ба даст овардани моддиѐти зиндагӣ, ягона машѓулияти занҳо буд ва 

аз ин рӯ омӯзиш барои онњо ҳатмӣ њисоб меѐфт. Имрӯз, ин анъана 

аҳамияти худро махсусан дар байни аҳолии шаҳр аз даст додааст. Дар 

замони муосир дар оила барои анҷом додани тамоми корҳое, ки барои 

тӯй заруранд, хешу табор ва дӯстон барои кўмак меоянд: як ѐ якчанд зан  

чизи нисбатан калонро, аксаран сўзаниро медўзанд. Барои осон кардани 

кор, майдони васеи онро мувофиќи наќшҳо мебуранд, баъди анљом 

додани кор боз якљоя медўзанд [104, с.108]. 

Зебоиву нафосати сўзанї баъд аз њамљояшавии тасвирҳо ба назар 

намоѐн мешавад. Дар ҳақиқат, бо ин усули кор вақти комилан ба анљом 

расидани гулдўзї ва ба њам омадани порчањои људогона зебоиву 

нафосати мањсулот равшан мегардад. Бисѐре аз шоҳкории асарҳои халқї 

бо њамин роҳ – фаъолияти якљоя, яъне «њашар»  офарида шудаанд. Дар 

њамин маврид омўзиши ҳунармандони ҷавон низ сурат мегирад. Муњит 

ва шароити дӯстонае, ки дар чунин ҷамъомадҳо ба вуљуд меояд, дар 

мањсулоти дўзандагон инъикос ѐфта, гулдўзињо бо рўњу њиссиѐти 

мувофиқ ба он анљом дода мешаванд. Сарфи назар аз он ки кашидадўзї 

дар асоси наќшҳои ќаблан тарњрезишуда сурат мегирад, ҳар як 

иштироккунанда маъмулан тасвироти шахсии худро бо истифодаи ранг 

ва тарзи иҷрои он ба кор мебарад. Дар натиҷа, маҳсулот љаззоб, 

рангоранг ва мунаќќаш мегардад. Ҳунармандон гулдўзиро мувофиќи 
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табъу завќи худ ва корбасти усулњои хоси анъанавии мањал ва риштањои 

махсус иљро менамоянд,  ки дар даврони гузашта дар хона рангубор 

карда мешуданд. Ба њар як намуди маснуот дўхти махсусро интихоб 

мекунанд. Масалан, маҳсулоти калонтар бо кандахаѐл (лӯндаҳои калон), 

сидирѓадўзӣ, басма (дар сатҳи ҳамвор ҷуфтҳо ба ҳамдигар баробар љой 

дода мешаванд). Баъзан, дўхти нўгиангуштпона (лагандаҳои хурди 

мањкам пањлўи ҳамдигар љойгирифта) низ ба мушоњида мерасад. 

Маҳсулоти нисбатан хурдтар бо дўхти чиндахаѐл (як намуди дўзиш, ки 

унсурњои дигар намудњои дўхт низ истифода мешаванд, ва дар чанде аз 

минтақањо анъанавӣ мебошад). Мувофиқи аќидаи санъатшинос 

Г.Майитдинова, «намунаҳои мањфузмондаи санъати тасвирии Суғд ва 

Тахористон аз ибтидои асрњои миѐна аз таваљљуњи тоҷикон ба намудҳои 

муайяни либос, ки ба иќлими маҳаллӣ ва муњити зиндагии халқу 

миллатҳо мувофиқанд, шањодат медињанд [71, с.45].  

Дар тамоми давру замонњо матоъҳои Суѓд - карбос, инчунин 

абрешим, пашм, пахта маъруф њастанд. Њунари дӯзандагї дар ин 

минтақаҳо дар замонњои пеш дар сатҳи баланд қарор дошт, маҳсулот бо 

ороишоти аслӣ ва рангњои камназир фарқ мекарданд [30, с.176]. 

Ҳунармандони халқї ашѐи маҳаллиро истифода мебурданд, њољате 

барои сафар ба масофаҳои дур набуд: «Вақте ки одамон меофаранд…, 

фарҳанг ва санъати ороишии худро эҷод мекунанд, он бо маснуоте, ки 

дар муҳити атроф ва захираҳои табиӣ мављуд аст: ба њар касе ки имкони 

истифода аз дарахтро дорад, аз тахта, касе зери даст санг дорад, аз санг, 

касе зери даст устухон дорад, аз устухон ва њар ки зери даст пашм дорад, 

аз пашм ва ғайра тањия менамояд» [113, с 55-58]. 

Намудҳои ороишии либос, асосан, бо усулњои мухталифи тарҳҳо ва 

тамоюлҳо пешниҳод мешаванд. Духтарон аз синни расидан ба балоғат 

дӯзандагӣ ва гулдўзиро меомўзанд. Дар раванди меҳнат на танҳо 

тарбияи меҳнатї, балки таълими зебоипарастӣ низ сурат мегирад. 
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Мувофиқи анъанаҳои қадимаи тоҷикон ҳар як зан бояд қобилияти 

дўзандагӣ дошта бошад. Духтарони ҷавон - арӯсони оянда бояд худашон 

барои худ ҷињоз тайѐр кунанд, ки аз якчанд намуди мањсулоти дўхташуда 

иборат бошад: сӯзанї, зардевор, гулкӯрпа, парда, чойхалта, тўппї, 

либос, дастрўймол, ойинахалта, љойнамоз, рўйљо, чорпеч, камзўлча ва 

монанди инњо. Ҳамаи замимаҳо аз порчаи матоъҳои абрешимї барои 

ороиши либос аз рўйи мутобиќати рангҳо, наќшҳо ва тасвирот интихоб 

карда мешуданд. Рангњои нисбатан орому сабуке, ки ба муҳити атроф 

таъсири мусбат мебахшанд, тарљењ доштанд.  Технологияҳои гуногуни 

иљрои гулдўзиҳо - «дўхти озод-хомдўзї», бахия, салиб, њамчунин 

кашидадўзї бо  мўњрањо (марљончањо), риштањои ѓафс, тасмањо - барои 

эҷоди ороишоти бою ѓании тахайюлоти устодонаи њунармандон кўмак 

расонида, ќобилияту истеъдоди баланди бадеии халқи тоҷикро таљассум 

менамуданд. 

Санъати кашидадўзӣ кори эљодии чанд насли кашидадўзон аст. 

«Кашидадўзии мањсулоти калон, одатан, аз ҷониби ду њунарманд: як 

рассом (ќаламкаш, нусхакаш) ва дўзанда (гулдўз) анҷом дода мешавад. 

Ќаламкашон рамзҳо ва бо риштањои рангин тасвирҳоро ворид мекунанд. 

Сипас, корҳо аз ҷониби маљмўи дўзандагон анҷом дода мешавад. Баъзе 

тарҳрезон бояд на танҳо наќш мекашиданд, балки ҳамчунин медўхтанд» 

[104, с.102]. Сарфи назар аз он ки дар кори кашидадўзї монанди ҳар гуна 

фаъолияти ҳунармандии дигар ҳангоми интихоби зинати либос 

хусусиятҳои умумӣ дар татбиқи ин ѐ он ороишот, интихоби рангҳо ѐ 

усули дўхт корбаст мешавад, аммо ҳар як минтақа вижагии ороишоти 

либоси худро доро мебошад. Фарқи байни гулдўзии дастї иљрошуда аз 

дўхти мошинї дар он зоњир мегардад, ки дар гулдӯзии дастӣ ду 

маҳсулоти комилан якхеларо пайдо кардан мумкин нест ва дар ҳар яке аз 

онҳо фарқияти инфиродӣ ба мушоњида мерасад. 
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Гулдўзии ороиш ӣ-миллии тоҷикӣ бо навъњои дигари қадимаи 

санъати бофандагӣ алоқаманд аст. Матоъҳое, ки барои кашидадўзї 

њамчун асос ѐ худ замина ба кор гирифта мешаванд, дар мамлакатҳои 

гуногуни Шарқ истеҳсол гардидаанд. Савдогарон бо роҳҳои тиҷоратӣ аз 

як минтақа ба дигар минтақаҳо интиқол додаанд. Масалан, матоъҳои 

зандонї дар Mовароуннањр, Хоразм, Эрон, инчунин дар Русиқадим, 

давлатҳои Скандинавия, Чин ва Араб хеле маъмул буданд. Истеҳсоли он 

дар деҳаи ҳам номи наздикии Бухоро сурат мегирифт, ки аз он ҷо ба 

мамлакатҳои гуногун содир шуда, ҳам якранг ва ҳам сатњи мунаќќаш 

дошт ва баъзан наќши бофти гирењї рўйи абра (абрмонанд) дошт [105, с. 

105]. 

Ин матоъ дар замони муосир ва дар шакли беҳтар истеҳсол карда 

мешавад. Намуди дигари паҳншудаи матоъ алоча ном дорад. Ин як навъ 

матоъи дорои рангҳои баланди рах-рах аз абрешим ва ѐ пахта мебошад. 

Хусусияти асосии он иборат аз сатҳи мављнок ва ялтиросӣ мебошад. 

Ҳоло, намудњои гуногуни «алоча» аз љониби устодони халқии 

Ҳисор истењсол шуда истодааст. Дар истеҳсоли алоча бештар ба ду навъи 

он: зебак ва фаранљї (аз риштањои аврупоӣ) диќќат дода шуда истодааст. 

Навъи дигари матоъ, ки корбурди васеъ дорад, «беќасаб» мебошад. 

Намуди он як матоъи ҳаррангаи нимабрешимї бо наќшњои рах-рах ва ѐ 

тасвироти дигар мебошад. Имрӯзњо аз ҷониби ҳунармандони Самарқанд, 

Бухоро, Тошкенд ва Ќўќанд истењсол гашта истодааст.  Дар Тоҷикистон, 

беќасаб аз ҷониби ҳунармандони Ќаротоѓ истеҳсол карда мешавад.  

Намуди дигари матоъе, ки дар саросари ҷаҳон шинохта шудааст, 

«парча» мебошад, ки аз абрешими табиї истењсол карда мешавад. Зинат 

ва ороишоти аз парча дўхташударо, чун қоида, одамон дар рӯзњои ид ба 

бар мекунанд. Дар номгўи матоъњое, ки кашидадўзї иљро карда 

мешавад, бояд «карбос»  ѐдрас гардад. Ин матоъи маъмултарин дар 

Осиѐи Миѐна, аз ҷумла, Тоҷикистон ба њисоб меравад. Дар Самарқанд, 
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Бухоро (Ӯзбекистон) ва Ќаротоѓ (Тоҷикистон) истењсол гаштааст. Барои 

дўхти либосњои расмї ва низ рўймолњо (сарпўш) њам дар гузашта ва њам 

дар замони муосир истифодаи матоъи «шохи – ќамус»  роиљ аст, ки 

иборат аз риштањои мустањками абрешимї бо намунаи беназири 

тасвирот мебошад ва яке аз матоъҳои маъмултарин миѐни халқ ба шумор 

меравад. 

Дар Осиѐи Миѐна  «чит» матоъи пахтагин, ки наќшњои ороишї 

дорад, мавќеи муњим аст. Вай имрӯз дар Самарқанду Бухоро 

(Ӯзбекистон) ва Истаравшану Ќаротоѓ (Тоҷикистон) истеҳсол мешавад. 

Албатта, номгўйи матоъҳое, ки дар Осиѐи Миѐна паҳн шудаанд, бо 

матоъњои зикршуда маҳдуд нестанд. Дар эљодиѐти ҳунармандони халқи 

тоҷик як қатор матоъҳои дигари гуногун низ истифода мешаванд. Дар 

байни онҳо, матоъҳои пахтагини «гулдор», «малла», «фўта» ва ѓайрањо 

њастанд. Аз матоъҳои абрешимии кимхоб, дебо бояд ѐдовар шавем, ки 

ороишоти бой ва нафосати махсусро соњиб мебошанд. Аз ин матоъҳо 

либосҳо барои ҷашнҳо ва рўймолњои абрешимї бо абрањои мунаќќаш 

медӯзанд [49,с.10]. 

Яке аз намудҳои маъмултарини санъати ороишї-миллии тоҷикон 

чун солҳои ќаблї зардўзї аст, ки бо риштаи тиллоӣ ва нуқрагї дар рўйи 

барќут медўзанд. Дар замонҳои қадим бо онҳо маҳсулоти мухталифи аз 

чарм,  пашм ва матоъњои пахтагї дўхташударо оро медоданд. Ду намуди 

зардўзӣ - «заминдўзӣ» ва «гулдўзї» вуҷуд дорад. Навъи заминдўзї дар 

шакли ороишҳои зебо дар саросари матоъ ҷойгир буда, дар ҳамаи 

минтақаҳои Осиѐи Миѐна маъмуланд. Намуди дуюм иборат аз ороишоте 

аст, ки аз рўйи тасвироти ќаблан ба матоъ наќшкашида анљом дода 

мешавад. Ин услуб яке аз мушкилтарин навъҳои зардўзї аст ва танҳо  

њунармандони бомањорат ва ботаҷриба имкони иљрои онро доранд. Бо 

он либосҳои занона ва мардона, чапонҳои миллӣ, пойафзол барои арӯс, 

тўппињои занона барои љашнҳои махсус, ороишҳо барои аспҳо ва 
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тӯҳфаҳо тайѐр мекарданд. Зардўзӣ барои он мегўянд, ки риштаҳои 

истифодашаванда дорои 10-20 % тилло мебошанд. Дар зардўзӣ чун дар 

дигар шаклҳои санъати ороишӣ-миллӣ усулҳо ва шаклҳои бадеие, ки 

асрҳо пеш ба вуљуд омада буданд, нигоҳ дошта мешаванд. Лозим ба ќайд 

аст, ки аз унсурҳои графикӣ аксар маврид истифода бурда мешавад, ба 

монанди ситора, офтоб, булбул, ѓунча, садбарг, гулшан, чашми булбул, 

мављ ва ѓайрањо. Аз навъҳои то рўзгори мо мањфузмондаи ҳунарњои 

халқии тоҷикї бояд аз абрабандї ѐдовар шуд, ки он бо усули шонабандї 

тасвирњои абравиро истифода мекунад. Сифатњои махсуси бадеї ва 

намудҳои гуногуни ороишот дар ҳар як минтақа фарқ мекунанд. 

Абрабандиро яке аз шаклњои муњими санъат дар замони муосир мањсуб 

медонанд. Анъанаҳои абрабандї меросї буда, аз ҷониби падар ба писар 

дар байни ҳунармандони халқии шаҳри Истаравшан нигоҳ дошта 

мешаванд. Ҳар як маҳсулоти тоҷикон дорои ороишоти бадеї мебошад. 

Занони Осиѐи Миѐна гулдўзињои гуногунро рўйи маҳсулот аз замонҳои 

қадим анљом медоданд, аммо танҳо дар асри XIX кашидадўзӣ хеле 

маъмул гашт. Он ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистонро фаро гирифт. Дар 

баландкӯҳҳо ва водиҳо њунармандон либосҳо ва ашѐи хонаро бо 

намунаҳои бењтарини гулдӯзӣ оро медоданд. Занњои чорводорон 

мањсулоти пурљило ва рангини гулдўзишударо тањия менамуданд, ки ба 

сифати зинати иловагии юртњо (бошишгоњи кўчманчиѐн) ѐ худ њамчун 

унсури ороиши зини аспњо ва сарпўшњои аз матоъњои абрешимї 

дўхташударо музайян менамуданд. Санъати кашидадўзї, ки садсолаҳо 

пеш боқӣ мондааст, дар замони муосир эњѐ гашта, рушду нумўъ ѐфта 

истодааст ва дар тањияи маҳсулоти мухталиф истифода бурда мешавад: 

ќолин, матоъ, либос ва тўњфањо. Тољикзанон бо сӯзанҳои махсус, 

ресмонњои пахтагї, пашмї ва абрешимї медўзанд, дар баъзе ҳолатҳо аз 

сангҳои қиматбаҳо низ барои ороишот истифода менамоянд. 
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Марказҳои таърихии қадимтарин дар шимол аксар минтақаҳои 

водии Тоҷикистон: Истаравшан, Хуҷанд, Исфара, Конибодом, Ашт, 

Панҷакент мебошанд. Сўзанї навъи калонњаљми росткунљаи кашидадўзї 

буда, ба девор овехта мешавад ва дар ороиши манзилгоҳи тољикон 

мавќеи муњим дорад. Аз љињати зебої ва мунаќќашї на камтар аз 

ќолинњо аст. Калимаи «сўзанї» ҳамчун усули дўзиш ва њам мањсулоти 

тайѐрро ифода карда, бо тарљумаи форсии - «дўзиш бо сўзан» баробар 

аст. Барои асоси сўзанї матоъҳои бахмалї, абрешимї ва пахтагї 

корбаст мешаванд. 

Асосан, барои сӯзанӣ барқут, абрешим, матоъҳои пахтагинро 

истифода мебаранд. Дар айни ҳол, сўзанињои самарқандї, бухорої 

(Ӯзбекистон) ва истаравшанї (Тоҷикистон) маъруфият доранд. Онҳо 

тӯҳфаҳои анъанавї ба шумор рафта, барои идҳои зиѐд, вале чун қоида 

барои тӯйњои арўсї њадя карда мешаванд. Барои истеҳсоли сўзании 

арӯсӣ таҷрибаи бой ва малакаву мањорати зиѐд лозим аст, аз ин рӯ, барои 

иљрои ин вазифа танҳо њунармандони ботаҷриба таъин гашта, боиси 

эњтирому ифтихори оила ҳисобида мешаванд. Модарони духтардор пеш 

аз он ки синну соли духтарњояшон ба балоғат ва издивоҷ расад, барои  

ояндаи онњо сўзаниро бояд ба назар гиранд. 

Сарфи назар аз он ки сеҳри ҷаззобии ороишоти сўзанињо рамзан 

боғҳои шукуфонро доранд, онҳо метавонанд рамзҳои ҷодугарӣ, 

аломатҳо ва хоҳишу орзуҳоро низ ифода кунанд. Масалан, анор ҳамчун 

рамзи серҳосилї, тасвири корд эмин доштан аз чашмзахм (чашми бад), 

ќаланфур дур кардани рӯҳҳои бад, фонус барои бартараф кардани бадӣ, 

паранда ифодакунандаи хушбахтї дар хонадон мебошад. Ба њар як 

минтақаи ҷумҳурӣ ороишот ва дўхтњои муайян хос аст. Ѓайр аз сўзанї ба 

мањсулоти кашидадўзї рўймол (миѐнбанд, тасма) низ дохил мешавад, ки 

ороиши гулдўзии тољикон кўњистонї мебошад. Рӯймолро дуққат карда, 

чунон ба миѐн тоб медиҳанд, ки як гӯшааш ба поѐн овезон бошад. Онро 
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бештар аз болои ҷома мебанданд. Танзими гулдӯзї дар рӯймол ба сабаби 

миѐнбандро тоб дода бастан ба вуҷуд омадааст. Ҳошияи (бараш аз 10 то 

20 см) дорои нақши пай дар пай, ки дар шакли мураббаъ ҷойгир шуда, 

дар гӯшаҳои ҳиссаи дохилии он  намудҳои ҷудогонаи нақш қарор 

гирифтаанд, мавзӯи асосї ҳисоб мешавад. Ин нақш аз ду тараф ҳатман 

бо ду ҳошияи борик ва баъзан ба таври илова бозеҳн аз унсурҳои майдаи 

ислимї маҳдуд мешавад. Тарзи гулдӯзии рӯймолҳои мазкур, одатан, 

босмадӯзї ва ѐ маъмулии дутарафа аст. Нақшу нигори он бештар аз 

унсурҳои ислимї ва геометрї ба вуҷуд меояд, вале нақши хосияти 

катибаҳои қадимадошта аз ҳайвоншакл низ вомехӯранд [49,с.11]. 

Анъанањои халќӣ ва анъанаҳои ороиши либосҳои миллиро дар коргоҳи 

эљодии худ тарроҳони замонавӣ низ истифода мебаранд. Унсурњои 

ороишоти халќї дар тарзи буриш, љойгиршавии унсурҳои зинатї, 

мутобиќати рангҳо дар таркиби маҳсулоти зиѐди замонавӣ дида 

мешаванд. Дар солҳои охир корбасти фаровони мўњраҳо риштаҳои 

металлӣ бо таъсири дўзандагии халќї сурат гирифта истодааст. Сабку 

услуби онҳо ба анъанаҳои ҳунармандони гуногуни мањалњои кишвар 

мувофиқ аст. Дар айни замон, ба кор бурдани усулҳои пешқадами 

кашидадўзї ва истифодаи технология, таљњизот ва маводҳои муосир 

барои эњѐ ва такмил додани анъанаҳои ороишӣ боиси паст гаштани 

зебоиву шањомати онњо шуда истодаанд. Чунин тамоюлҳоро дар санъати 

кашидадўзӣ натиҷаи  равандҳои мутобиқшавӣ дар муҳити фарҳангӣ 

метавон маънидод кард. Сарфи назар аз дуршавї аз анъанаҳои ҳақиқии 

халқї ва рӯй овардан ба таљњизоти техникии муосир, бањамории 

анъанаҳои мардумї бо имкониятҳои замони имрўз ҷараѐн дорад ва ин 

яке аз ҳадафҳоест, ки аз як тараф барои ошкор кардани ѓановат ва 

гуногунии санъати кашидадўзии халќї ва аз тарафи дигар, барои 

нигањдории фарњанги мардумї мусоидат менамояд. Ҷустуҷӯи доимии 

усулњои эљоди санъат, шаклҳои нави ифодаи тасвирҳои бадеӣ ба бунѐди 
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мактабҳои анъанавии абрешимбофї ва корхонаҳои дӯзандагӣ мувофиқи 

равишњои аљдодї, ки дар он фаъолияти «устод – шогирд» мавќеъ дошт, 

имкон фароњам овард. Њунармандони мардумї ва мутахассисон зимни 

омўзиши ҷавонон ба љустуљўи хусусиятҳои њунарњои мардумї ва 

эљодкорї кӯшиш менамоянд, ки дар љараѐни он аз нозукињои сирру 

асрори ҳунармандї огоњ мегарданд ва маќсад аз он идроки асарҳои 

таърихї - бадеии ҳунармандӣ  мебошад. Бо назардошти ин метавон 

чунин натиља бардошт, ки масъалаи робита байни наслњо бо маќсади 

интиќоли таҷрибаи њунармандони касбї ба ҷавонон, нигаҳдорӣ ва 

афзоиши арзишҳои фарҳангӣ, аз худ кардан ва такмили анъанањои 

санъат њамчун шарти муњими ташаккули худшиносии љавонон, њифз ва 

эњѐи ѓояњои маданияти мардумї ва ташаккули шахсияти масъулиятнок 

нисбат ба арзишњои маънавї бояд мавриди таҳќиќи пайваста ќарор 

гирад. 

Педагогикаи халќӣ қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи фарҳанги 

умумии маънавии одамон мебошад. Педагогикаи халќӣ њанўз дар 

замонҳои дури таърихї арзи њастї намуда, барои пайдоиши педагогикаи 

илмӣ ва ташаккули ибтидоии он замина гузоштааст. 

Муњаќќиќони педагогикаи халќӣ Ушинский К.Д., Макаренко А.С., 

Сухомлинский В.А.,Афзалов Х., Орифӣ М. ва дигарон дар асарњояшон 

оид ба таъсири мутақобилаи педагогикаи илмӣ ва педагогикаи халќӣ 

изњори андеша кардаанд, ки онҳо ҳамдигарро пурқувват мекунанд ва 

ѓановат мебахшанд. 

Таҳлили манбаъҳои маъруфи илмӣ нишон медиҳанд, ки тарбия 

ҳамчун усули педагогӣ бо мазмуни ѐдгориҳои педагогикаи халќӣ, 

фолклори халқӣ: маќолњо, зарбулмасалҳо, афсонаву ҳикояҳо алоқаманд 

аст. 

Олимон Волков Г.Н., Измайлов А.Э., Виноградов Г.С., Кукушкин 

В.С., Столяренко Л.Д. ва дигарон дар бораи ѓояҳои инсондӯстӣ 

андешаронӣ намуда, зарурати ба наслҳои ҷавон омўзонидани сифатҳои 
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неки ахлоқӣ ва дар рӯҳияи меҳнатдўстї, эҳтироми калонсолон, дӯстӣ, 

ростқавлї тарбия кардани онҳоро дар он мебинанд, ки ояндаи халқ ва 

қисмати мардум мањз ба наврасону љавонон вобаста аст. 

Омилњои асосии педагогикаи халќӣ, умуман, тарбияи миллӣ 

табиат, бозӣ, калимаҳо, машѓулиятњо, муошират, анъана, ҳаѐт, санъат ва 

дин мебошанд. Яке аз унсурҳои муҳимтарини педагогикаи халќӣ - табиат 

на танҳо ҳамчун муњит, балки ҳамчун замини аҷдодӣ, Ватан мањсуб 

меѐбад. Он ба одам таъсири калон мерасонад. Мафњум бо табиат 

њамсозї кардан, маънои «мутобиќшавї бо табиат»-ро дорад. 

Дар педагогкаи халќӣ мутобиќшавї бо табиат аз тарбияи мардумӣ 

сарчашма мегирад. Халќ аз табиат, мардум аз табииѐт ҷудонашаванда 

мебошанд ва мањз дар њамин маънои олї ва ҳамоҳангии бењтарини њаѐт 

дар рӯйи Замин ифода меѐбад. Чунон ки ќаблан зикр шуд, табиат омили 

бузург ва пурқуввати тарбияи мардумї мањсуб гардида, тибқи иттилои 

пажӯҳишгари лаҳистонї Я.А. Коменский «ҳамаи чизҳое, ки бо табиат 

мутобиқат мекунанд, бояд ҳамчун неъмат шинохта шаванд ва њар чизе, 

ки ба инкишофи он монеъ мегардад, ҳамчун бадӣ ва тањрифгарӣ 

муқобилат мекунад». Ин нуктаро Ж.Ж.Руссо, Песталосси, Ушинский, 

Л.Толстой љонибдорї намудаанд. 

В.A. Сухомлинский таъкид кардааст, ки низоми тарбия аз тариқи 

табиат, мутобиќшавї ба табиат ва ҳаѐт буда, қудрати он дар њамин зоњир 

мешавад. Ба фикри ӯ: «Ҳикмати олии ҳаѐт ин аст, ки шахс ба табиат 

боварӣ намуда, ҳаѐт мегузаронад, ба атроф таваљљуњ мекунад, барои 

идоракунии худ имконият медињад. Принсипи мутобиқат бо табиат 

принсипи олитарин, принсипи асосии тарбияи комил ва тамоми 

инсоният мебошад» [110,с.98]. 

Қодиров Ф.С. дар асари худ «Этика» исбот кард, ки меъѐрњои 

ахлоќӣ аз ҷониби одамон њанўз пеш аз пайдоиши динњо қабул карда 

шудаанд. Ӯ ба таври равшан ва бо овардани мисолњо ба хонанда боварӣ 
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мебахшад, ки меъѐрҳои ахлоқӣ бевосита аз таҷрибаи табиат сурат 

гирифтаанд. Дар ҳақиқат, ин нуктаи назар сањењ буда, далеле талаб 

намекунад. Аз ахлоқи ҳайвонот ва рустаниҳо намунаҳо барои таќлиди 

инсонҳо пайдо мешаванд. Дар љараѐни њаѐт инсон, одатан, бо табиат 

алоқаманд буда, зарурат ва ањамияти онро ҳис мекард, эњтиѐткорона ба 

он муносибат намуда, қувват ва қудрати он ва офаридаву падидаҳояшро 

баланд арзѐбї кардааст. Ин на танҳо ба ҷомеаи сершумори этникӣ, 

балки ҳамчунин «халқњои хурд» хос мебошад. Масалан, дар асоси 

фалсафаи халқии яке аз кишварњои шимолӣ - эвенкї эътироф шудааст, ки 

дунѐ ягона ва одам қисми табиат аст. Бо ин яке аз вазифаҳои асосии 

фарҳанги педагогӣ - ба маданияти моддию маънавии ҷомеа дохил шудан, 

ҳамчун  алоқаи байни онҳо хизмат кардани он муайян гаштааст [63,с.78] 

Фарҳанги педагогї, дар маљмӯъ, њамаи дастовардҳои илми педагогикаи 

кишварро дар салоҳиятнокї ва њам маърифатнокии мардум дар тарбияи 

насли наврас, инчунин фарҳанги инфиродии шаҳрвандони алоњида, ки 

сатҳи аслии ҳадафҳои пешрафти ҷомеаро инъикос ва демократияро 

тасдиқ мекунад, дар бар мегирад. Зеро шароитҳои демократї барои 

пешрафти фарҳанги педагогикаи халқї мусоидат мекунад. 

Фаъолияти иҷтимоӣ ва ташаббуси эҷодии шахсоне, ки аз ҷониби 

ҷомеа ташвиқ мешаванд, ба соҳаи педагогика таъсир мерасонанд. Ангеза 

барои инкишофи фарҳанги педагогӣ аз таваљљуњи зиѐди одамон ба 

анъанаҳои халќии тарбия мебошад. Аз ибтидо педагогикаи халќӣ мавќеи 

муайяни донишҳои амалиро соњиб буд, вале чун санъати тарбия, он пеш 

аз илмҳои педагогӣ пайдо шудааст. Педагогикаи халќӣ ҳамеша онро пур 

кард ва дар навбати худ аз он истифода бурд. Ин њамбастагї ба он 

овард, ки аксарияти фарҳанги педагогикаи халќӣ аз нав эњѐ гардад. Дар 

навбати худ, ин ҳамкории доимӣ ба пешрафти фарҳанги педагогикаи 

халќї ва умуман ҷомеа мусоидат кард. Дар замонҳои қадим, педагогикаи 

халќӣ аз малакаҳои ибтидоии педагогӣ - ҳунармандӣ бархостааст. 
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Арзѐбии муайянкунандаи фаъолияти педагогҳои халќӣ дар он 

давра таљрибаи амалии солим ва оммавї гардонидани таҷрибаи 

пешрафта буда, баъдтар њамчун замина барои пайдоиши назарияи 

педагогӣ хизмат кардааст. Мураббиѐни халќї, ки ҳанўз бо ҳикмати 

назарї дар ҳаѐти ҳаррӯзаашон шинос набуданд, ба ҳикматњои халќии 

гузаштагони худ такя мекарданд. Аз сабаби камдонишиву бесаводии 

мардум педагогикаи халќї дар он замон  чизҳои зиѐдеро аз даст дод, зеро 

имкони дар хотира њифз намудани таљрибаи гирдомадаро надошт. 

Набудани шароити мусоид барои мубоширати донишњои халќӣ монеаи 

ҷиддӣ дар рушди фарҳанги педагогии мардум буд. Философи маъруфи 

рус В. Волков дар замони худ гуфта буд: «Кӯшиш кунед, ки зењнан, яъне 

дар тасаввуроти худ ҷомеаи муосирро аз тамоми воситаҳои зиндагӣ ва 

воситаҳои фарҳанги моддӣ: ҳамаи техникаҳо, биноҳо, роҳҳо, муошират 

људо намоед». Ҷомеаро якҷоя бо табиати дастнорасида «танњо ба танњо» 

гузоред. Чӣ њодиса рӯй медиҳад? Оѐ давраи ибтидої бармегардад? 

Ҳаргиз. Инсоният ба мушкилоти зиѐд дучор хоҳад шуд, рушди он суст 

хоҳад буд, вале танҳо якчанд даҳсолаҳо, дар давоми зиндагии худ ҳамаи 

фарҳанги моддиро барқарор мекунад, бо равандњои навтарини илмӣ 

бунѐд мекунад [28,с.58]. 

Чӣ хоҳад шуд, агар инсон аз инкишофи фарҳанги маънавї људо 

бошад, агар ӯ ба фаъолияти педагогӣ машғул нашавад, ки барои ў 

наздик гаштан ба фарҳанги маънавии инсоният муҳим аст?  

Њар чї ќадаре, ки инсон аз ин ганҷҳои рӯҳонӣ дуртар аст, арзѐбии ӯ 

њамчун мављуди дорои аќлу эҳсосот паст мегардад. Аз тарафи дигар, њар 

ќадар ки робитаи рӯҳонии ӯ бо ҳамаи инсоният ќавитар бошад, ба њамон 

андоза ў ҳамчун узви ҷомеаи инсонӣ бештар мавқеъ пайдо мекунад. 

Ҳайвоне, ки дар боѓи њайвонот байни одамон таваллуд шуда ва ба воя 

расидааст, дар ҳама гуна ҳолат њамин гуна боќї мемонад ва кӯдаки 

инсон берун аз ҷомеаи инсонӣ бо вуљуди монандињои зиѐд наметавонад 
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инсони комил бошад. Гуногунии ҷаҳони маънавии инсони муосир (зеҳнӣ, 

иҷтимоӣ, таърихӣ ва зебоипарастӣ) аз њисоби он, ки ҳар як шахсият 

дорои сифатњои алоҳида аст, меафзояд. 

Ҳамаи одамон, чї хеле ки П.М. Якобсон навиштааст: «Онҳо 

гуногунанд, ҳарчанд ки бо як калима «шахс» ифода карда мешаванд. 

Ояндаи муттањидонаи одамон (ва ин хаѐл нест) ҳамаи донишҳои 

пешқадами гузашта ва ҳозираро љамъ оварда, аъзои бисѐр фаъол ва 

њамаљињата инкишофѐфтаро бояд нишон дињад. Дар ин маврид, 

фарҳанги маънавӣ, пеш аз ҳама, дар шакли энергияи ҷамъшаванда ва 

мутамарказ, ки љараѐни инкишофи чандинасраи инсоният бо талоши 

наслҳои зиѐд ҷамъ омадаанд, зоњир мешавад. Таъмини алоқаи 

људонашавандаи байни наслҳо ба зиммаи тарбия вогузор мегардад. Аз 

ин нуктаи назар, фарҳанги педагогӣ барои захираи нерўи зењниву 

моддии ва рушду инкишофи ақли инсон хизмат мекунад [140,с.228]. 

Њифз ва рушди фарҳанги маънавӣ бо равандњои мувофиқи педагогӣ 

таъмин карда мешавад. Анъанаҳое, ки инсон таҳия кардааст, робитаи 

байни наслҳоро таъмин мекунад, онҳо ҳаѐти маънавӣ ва ахлоқии 

миллатҳоро ташакккул медиҳанд ва давомнокии наслҳо ба онҳо тааллуқ 

дорад. Њар ќадар ки анъанаҳо гуногун бошанд, ба њамон андоза халќ 

ботинан бой аст, зеро анъанаҳо ба ягонагиву вањдати мардум мусоидат 

мекунанд. 

Муњимияти пешрафти алоқаи диалектикӣ ва мутобиќати навъњои 

мухталифи анъана бо замони муосир мунтазам афзоиш ѐфта, боиси ба 

миѐн омадани муаммову масоили фавқулодаи илм гашта истодаанд. 

Њифзи анъанањо маънои нигањдории мероси аз даст додаро ифода 

менамояд. Агар санъат ба тарбияи зебоипарастӣ ва фалсафа ба такмили 

зеҳн мусоидат кунад, пас педагогика онро ба танзим медарорад. 

Хусусияти эљодкории педагогика дар он аст, ки дар раванди тарбия 

мероси маънавии ҷамъгашта на танҳо аз насл ба насл мегузарад, балки 
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дар ин раванд коркард, такмил, рушд ва ғанӣ гардонида мешавад. 

Бинобар ин, раванди педагогиро бояд ҳамчун раванди рӯҳонӣ, дар 

маҷмӯъ, фаҳмидан мумкин аст. Дар робита ба ин, маънии тарбия дар 

нигоҳдорӣ ва мустаҳкам кардани давомнокии наслҳо дар интиќоли 

анъанаҳои башардўстонаи халќї бо назардошти мансубияти ибтидоии 

он ифода меѐбад. Ҳавасмандии одамон дар соҳиб гаштани ҳар як кўдаки 

парваришѐфтаистода  ба маҷмӯи  хусусиятҳои иҷтимоиву ахлоқӣ «аќл – 

некўкорї – меҳнатдўстӣ» мебошад. 

Таҳқиқи илмии проблемаҳои педагогикаи халќӣ дар заминаи 

омўзиши таҷрибаи халќӣ ҳамчун падидаи иљтимої-таърихӣ дар тамоми 

марҳилаҳои таърихӣ бояд сурат гирад. Онҳо диќќати доираҳои илмии 

муњаќќиќон - педагогони гузашта ва ҳозираро љалб кардаанд. Педагоги 

бузурги рус К.Д.Ушинский ба иқтидори тарбиявии педагогикаи халќӣ 

аҳамияти калон додааст [124,с.78]. 

«Тарбияе, ки аз ҷониби халќ тањия шудааст,- менависад ў,- он 

қувваи тарбиявиеро дорад, ки дар ягон системаи беҳтарин дар асоси 

идеяҳои абстракт бавуљуд омада нест ...». Вай ба принсипи «миллате, ки 

халќият надорад - бадани бе ҷон аст» боварии комил дошта, бо такя бар 

он ѓояи халќиятро бунѐд газоштааст. Аз таҳқиқи расму оинҳои халќї, 

маросимҳо ва анъанаҳои мардумї, ӯ ба хулосае омад, ки «хиради 

аҷдодон ойинаест барои пасояндагон» ва барои ҳамин ӯ дар маърази 

омўзиш тарбияи халќиро қарор дод, зеро онро «намунаи зинда дар 

љараѐни рушди миллӣ» мењисобид. 

Принсипи тарбияи халќӣ њанўз аз давраи кӯдакї, дар љараѐни 

ташаккули нутќ (омўзиши суханронї) шурӯъ мешавад. Н.К. Крупская 

дар осори худ ба рушди ибтидоии кўдакон, ки дар оила, махсусан, дар 

ҷараѐни муошират байни модар ва кӯдак сурат мегирад, аҳамияти калон 

додааст: «Забони модарӣ ба ӯ (кӯдакон - ишораи муаллиф) ҳамчун 
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воситаи ифодаи худ, ақидаҳои худ, эњсосоти худ хизмат мекунад». 

[65,с.24-25]. 

А.С. Макаренко дар асоси таҷрибаи чандсолаи омӯзгории халќии 

худ такроран таъкид кардааст, ки «педагогика аз рафтору њаракатњои 

ҳаѐти ҳаррӯзаи одамон, аз анъанаҳо ва воқеиятҳои љомеаи мушаххас 

падид омадааст». Ӯ  қайд мекунад, ки «тайѐрї дар оила, омӯзиши меҳнат 

барои баланд бардоштани мавќеи шахс дар оянда хеле муњим аст» 

[78,с.112]. 

В.A.Сухомлинский зарурат ва аҳамияти омӯзиши ақидаҳои 

ахлоќиеро, ки аз онҳо фикрњои тарбиявї бармеоянд, махсус таъкид 

кардааст. Вай боварӣ дошт, ки сармояи таъсирбахши донишу таҷриба ва 

аҳамияти назарраси педагогикаи халќӣ ба таври кофӣ омӯхта нашудааст 

ва оид ба ин масъала ягон таҳқиқоти ҷиддӣ вуҷуд надорад [110,с.98]. 

Аз миѐнаҳои асри XIX як қатор олимон, муаллимон ва 

мутахассисон ба масъалаҳои педагогикаи халқї таваљљуњ кардаанд. Дар 

соли 1890 бори аввал ба таври нисбатан васеътар Д. Булгаковский ва 

Г.Пинчук бевосита ба осори педагогикаи халќӣ - зарбулмасалњо, 

сурудҳо, чистонҳо, расму оинҳо бо назардошти арзишҳои тарбиявии 

онҳо дар ҳаѐти ҳаррӯзаи одамон рўй оварданд. Кӯшиши Е.А.Покровский 

аз он љињат љолиби диќќат ва дорои арзиши илмї аст, ки бозиҳои 

хонандагон ва нақши онҳоро дар рушди љисмонӣ ва ахлоқии кӯдакон аз 

мавќеи этнографӣ ва педагогӣ ба риштаи таҳлил кашидааст.  

Дар давраи шӯравӣ, ба масъалаи педагогикаи халќї пештар аз 

дигарон этнографи маъруф ва педагог Г.С.Виноградов таваљљуњ карда, 

ин падидаро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанги педагогикаи халқї 

шарњ додааст ва ҳаққи мавҷудияти термин ва мафњуми «педагогикаи 

халќӣ»-ро таъкид кардааст [29,с.112]. 

Педагогикаи халќӣ «на танњо низом ѐ худ система, балки маљмўи 

дониш ва малака низ њаст»,- гуфтааст Г. Виноградов. Ӯ педагогикаи 
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халқиро ҳамчун маҷмӯи малакаҳо ва усулҳои аз ҷониби одамон барои 

ташаккул додани шахсият ба як самти муайян муқаррар кардааст. 

Мувофиқи аќидаи олим, вақте ки сухан аз педагогикаи халќӣ 

меравад, назарияи педагогӣ, балки амалияи педагогӣ дар назар дошта 

мешавад. Дар асоси ин, Г.С.Виноградов боварӣ дошт, ки «маљмўи 

андешаву назари мардум, воситаҳое, ки одамон ба хотири таъсиррасонӣ 

ба таълиму тарбияи насли ҷавон корбаст менамоянд, бояд педагогикаи 

халқї номида шавад» [29,c.112]. 

Масъалаҳои педагогикаи халќӣ мавзӯъи таҳқиқоти як қатор 

олимон буданд: A.Ф. Хинтибидзе, Г.Н.Волкова, А.Ш. Ҳошимов, В.Ф. 

Афанасев, Г. Филонов, М. Орифӣ, М.Ф.Шабаева. Ҳар яке аз онҳо ба 

таҳқиқи назария ва амалияи педагогикаи халќӣ саҳми калон гузоштаанд. 

Пас аз омӯхтани таҳқиқоти онҳо, метавон ба чунин хулоса расид, ки 

объект ва асоси педагогикаи халќӣ раванди тарбия ва раванди омӯзиш 

буда, унсурҳои асосии педагогикаи халќӣ - маҷмӯи донишҳо, иттилооти 

аз тарафи ҷомеа дар бораи инсон љамъгашта, тарбияи ӯ ва фаъолияти 

амалии одамон барои тарбияи насли ҷавон мебошад. 

Решаҳои педагогикаи халќӣ дар замонҳои қадими таърихї падид 

омадаанд. Њар ќадаре, ки инсоният таърих дошта бошад, он низ њамон 

ќадар таърих дорад. Аз давраи қадими Осиѐи Миѐна (асри III м.) 

намунаҳо аз эљодиѐти шифоњии мардумї ба мо омада расидаанд.. 

Санъати нутќи шифоњї, ки дар замонҳои қадим ба вуҷуд омада буд, 

пеш аз ҳама, дар санъати бадеии халќӣ - афсонаҳо, ҳикояҳо, њамосањо,  

масалҳо ва дигар ѐдгориҳои педагогикаи халқї ифода меѐфт. Маќолу 

зарбулмасалҳо воќеан њам яке аз шаклҳои паҳншудаи осори шифоњї ба 

шумор мераванд. Онҳо таҷрибаи иҷтимоиву таърихии мардумро 

ҷамъбаст мекунанд. Маъмулан, мазмуну муҳтавои тарбиявӣ доранд, 

ақида ва орзуҳои мардум, назари онҳоро дар бораи зуҳури ҳаѐти 

ҷамъиятӣ ва оид ба тарбияи насли наврас ифода менамоянд. 
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Хусусияти муҳими педагогикаи халќӣ пайвастагии бесобиқаи он бо 

ҳаѐти ҳаррӯза, бо таҷрибаи таълиму тарбияи насли наврас мебошад. Ба 

ин маънӣ, педагогикаи халқ худи ҳаѐт мебошад. Ин педагогикаи омма, 

педагогикаи аксарият, педагогикаи одамоне аст, ки инсонњо барои худ 

ташкил кардаанд. Ҳатто дар оилаҳое, ки аз фаҳмидани асосҳои 

педагогикаи илмӣ дуранд, насли наврас дар рӯҳияи меҳнатдўстї, 

башардўстї, хайрхоҳӣ, ахлоқи њамида ва росткорї тарбия меѐбанд. 

Педагогикаи халќӣ системаи пурқувват, назоратшаванда ва 

танзимшуда мебошад ва чун нишондиҳандаи маданияти маънавӣ ба 

таъсиррасонї ва ѓановатбахшии мутақобила мусоид аст. Аммо чизи 

асосӣ дар педагогикаи халќӣ - раванди таълиму тарбияи насли наврас 

мебошад. 

Барои муњаќќиќон љолиби диќќат аст, ки одамон бо дарки моњияти 

тарбия усул ва роњҳои мувофиќро дар раванди тарбия истифода 

мебаранд, мақсадњои мушаххас љињати дар рўњияи меҳнатї, ахлоқї, 

маънавӣ, ҷисмонӣ ва зебоипарастиро тарбия намуданро доранд. 

Шахсони алоњида ва ҳатто гурӯҳҳои муташаккили одамон метавонанд ба 

хатоњо роњ дињанд, аммо аз љониби мардум, халќ њаргиз дар ин љода 

норасоие ба вуљуд намеояд. 

Халќ дар ҳамаи замонҳои таърихї ҳамеша сањми худро дар 

тарбияи насли наврас, бартараф намудани душвориҳои он бо хурсандӣ 

ва хайрхоњї ба роҳ мондани он ҳадафҳои ниҳоят дурустро муайян 

кардааст. Одамон мегӯянд: «Тарбия - бойигарии бебаҳост». Тарбияи 

шахс муносибати ғамхорона ва эҳтиѐткоронаро талаб намуда, ба донишу 

малакаи баланди омӯзгорон ва мураббиѐнро ниѐз дорад. 

Дар байни одамон оид ба мушкилоти тарбия ќиссаву ривоятњои 

гуногун вуљуд доранд, вале ҳамаи онҳо ба як чиз: «Касе, ки дилсахтї 

накунад, кӯдакро тарбия карда наметавонад» равона карда шудаанд. 
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Аз замонҳои қадим маълум шудааст, ки тарбияро бояд аз лаҳзаи 

таваллуди инсон оғоз кард. Тарбия ба яке аз категорияҳои њамешагӣ ва 

интињоноѐбанда дохил гардида, дар баробари рушди ҷомеаи инсонӣ 

инкишоф меѐбад. Бе ҳеҷ ваҷҳ набояд ваќтро барои оғоз кардани тарбия 

аз даст дод, агар ваќт гузашта бошад ѐ тарбия нодуруст анҷом дода 

шавад, зарур аст, ки ислоњ карда шавад, ки вазифаи мураккабтаре 

мебошад. 

Педагогњои машњури ҷаҳонї нақши муҳими тарбияи хонандагонро 

аз синни хурди кӯдакї ќайд кардаанд. К.Д. Ушинский менависад: 

«Хислати одам аксар маврид дар солҳои аввали ҳаѐт ташаккул меѐбад ва 

њар одату рафтор ва сифатњое, ки дар ин солҳо касб менамояд, он 

мустањкаму устувор ва хилќату тинати асосии шахс мегардад. Ҳамаи 

чизҳое, ки одамӣ минбаъд ба даст меорад, аз он чизњое, ки дар кӯдакї 

њосил шудааст, фарќ мекунад» [123,с.194]. 

Дар тӯли асрҳо инсоният ба қадри кофӣ доир ба хусусиятҳои 

равонї (психологӣ) ва синнусолии хонандагон, пеш аз ҳама, кӯдакони 

хурдсол тадриҷан донишњои зарурї љамъ намудааст. Бењуда байни халќ 

намегўнд: «Кӯдаке, ки дандон баровардааст, ба хӯроки хоидашуда 

эњтиѐљ надорад», «Кӯдакро бояд дар гањвора тарбия кард ва гӯсоларо 

дар њолати ширхорагї». 

Ин таҷриба ба одамон имконият дод, ки усул ва қоидаҳои махсуси 

тарбияи кўдакро истифода баранд. Дар рафти назорати хусусияти 

инкишофи кўдак чунин усулњои таъсиррасонии тарбиявї ба кўдакон чун 

фањмондадињї, омўзиш, њавасмандкунї, тасдиќ, боварї, намунаи шахсї, 

намоиш, машќ, ишора, сарзаниш, мањкумкунї, љазо ва ѓайра пайдо 

шуданд. Фањмондадињї ва боварї дар ташаккули муҳаббати кӯдакон 

нисбат ба мењнат, рафтори намунавӣ дар оила ва ҷомеа истифода 

шудаанд. Фањмондадињї, масалан, зимни нишон додани иљрои корњои 

гуногуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ѐ корҳои хонагї (усулҳои истифодаи 

асбобҳо ва воситаҳои мењнат барои кор кардан дар замин, тайѐр кардани 
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хўрок, истењсоли навъњои гуногуни маснуоти ҳунармандӣ ва ғайра) 

истифода бурда мешавад. Пас аз фањмондадињї ва намоиш, маъмулан, 

хонандагон бо маслиҳати калонсолон ба иљрои машқҳо водор карда 

мешаванд: «Дастҳоро машќ дода, ба тарзи иљрои корњои алоҳида одат 

кунанд». Бо маслиҳат ва тавсияҳои калонсолон писарон ва духтарон 

бояд малакаҳои зарурӣ њосил намоянд ва усулҳои иљои корро омӯзанд. 

Усули дигари педагогикаи халќї омўзиш мебошад. «Ашѐ бо об 

шуста мешавад, кўдак ба воситаи омўзиш тарбия меѐбад»,- мегўянд. 

Омӯзиш, масалан, пагоњирўзї шустани дасту рўй, дандонҳо, ба тартиб 

даровардани љойи хоб, пўшидани либос ва пойафзоли тоза, дар ваќташ 

хоб кардан, бо волидон, пиронсолон, ҳамсолон хушмуомила будан ва 

ғайра. Дар давоми омўзиш калонсолон метавонанд ба кӯдакон супориш 

диҳанд, рафтор ва амалҳои онњоро назорат кунанд. Боварї як усули 

тарбия аст, ки аз омезиши фањмондадињї (шарњу эзоњ) ва нишон додани 

далелњо дар асоси намунањои махсуси рафтор истифода бурда мешавад, 

то ки кўдак њељ гумону шубњае дар иљрои амал ва фаъолияташ надошта 

бошад. Боварї ба ҷамъоварии таҷрибаи ахлоқӣ мусоидат мекунад. 

Ҳамчун воситаи рӯҳбаландкунӣ байни халќ онро чунин шарҳ додаанд: 

«Кӯдакон дар он ҷое, ки онҳоро таъриф мекунанд, њозир шуданро дӯст 

медоранд». 

Ҳангоми арзѐбии рафтори кӯдакон, волидон бояд усули зеринро 

истифода баранд: рафторашонро маъќул донистан, муваффақияти 

таълимию меҳнатии кӯдаконро бо калимаҳои «хуб», «хеле хуб», 

«офарин» ва албатта бо табассум ќадр кардан ва дар њолати баръакс, 

агар коре дуруст иљро нагашта бошад, падару модар бояд гўянд: «Ҳеҷ 

боке не», «Хуб, ин кор мешавад» вале бе табассум (ин хеле муҳим аст) бо 

ќиѐфаи ҷиддӣ. Пас, кӯдакон ба осонӣ дарк мекунанд, ки натиҷаи амалҳои 

нодурусташон ѓайриќаноатбахш аст. Дар ин ҷо нақши шахсии 

калонсолон (махсусан волидон) муҳим аст ва ин усули нисбатан бењтар 

ва самараноки тарбияи халќӣ мебошад. 
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Муњити солим ва маърифатнокӣ дар оила, муносибати байни 

волидайн, муносибати онҳо ба мењнат, одамони атроф, ба ашѐ, ба 

санъат, ба њамсоягон, ҳамкорон ва ғайра. - ҳамаи ин ба кӯдакон дарсҳои 

муайяни ҳаѐтї мебахшад ва ба ташаккули ҷаҳони ботинии онҳо таъсир 

мерасонад. 

Ҳикмати машҳур дар бораи нақши мусбати тарбия чунин ифода 

гаштааст: «Агар шумо фарзанди калон дошта бошед, дӯстї бо шахси 

хоксор кунед, агар духтари калон дошта бошед, дӯстї бо њунарманд 

дошта бошед». Аз ҳама гуна шаклҳои таъсири тарбия дар кӯдакон, 

аксаран таъсири равонӣ-маслињату роњнамоињои волидон мањсуб меѐбад. 

«Бигзор хонаи шумо бобаракат шавад, то тӯйи фарзандонатон зиндагӣ 

кунед»; «Донаи бобаракат шавед, орзуву њаваси фарзандонро бинед»,- 

мегўянд одамон ба онҳое, ки оилаи нав ташкил додаанд. 

Илова бар ин, педагогикаи халќӣ чунин усулҳои тарбия ҳамчун 

маҷбурӣ, ҷазо, сарзаниш, манъкунӣ ва таҳқирро низ ќабул мекунад. 

Аксар маврид маҳкум кардани корҳои бад ва ношоям шифоњї сурат 

мегирад. 

Муњокима бо маќсади эњсоси хатоњои содирнамудаи кӯдакон ва 

бартараф кардани онњо амалї карда мешавад. Сарзаниш кардани 

волидайн дар таҷриба, одатан, њамчун яке аз тадбирҳои огоҳкунии 

тарбиявӣ ба кор гирифта мешавад. 

Тарбияи меҳнатї асоси системаи педагогикаи халќӣ буда, аҳамияти 

муҳим дорад. Барои тарбияи кӯдакон тавассути фаъолияти ибтидоии 

мењнатӣ, одат кунонидан барои аз худ кардани малакањои меҳнатї аз 

замонҳои қадим вазифаи муҳимтарини волидон ва баъд аз он 

муассисаҳои таълимӣ мебошад. 

Мењнат дар шароити Осиѐи Миѐна хусусиятҳои ба худ хос дорад, 

ки он, асосан, бо чорводорӣ, зироатпарварї, боғдорӣ, шоликорӣ, 

кирмакпарварӣ ва ҳунарҳои гуногуни миллии халқї алоқаманд аст. 
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Мањз дар чунин шароитҳо насли наврас ба мењнат шурӯъ мекунанд 

ва чизи муњим - муносибати устувор ва эҳтиром ба замин ҳамчун асоси 

ҳаѐти инсон, ҳамчун модар ба вуќӯъ мепайвандад. Пўшида нест, ки ҳаѐт 

ва маљмўи маърифати ҳар як халқ ҳазорон сол инљониб аз шароити 

маданияти кишоварзӣ таркиб ѐфтааст. 

Барои сокинони Осиѐи Миѐна њаѐт аз рўйи муносибати инсон ба 

замин муайян карда мешавад. Замин ғизо, об, ҳаѐт медињад ва ин 

ќонунњои ахлоқӣ, ақидаҳои ахлоқӣ ва арзишҳои фарҳангиро ба вуҷуд 

меорад. Корҳои вазнини одамон вобаста ба замин - деҳқонї ва 

чорводорї, муносибати онҳо ба нон ҳамчун чизи муќаддас, чизи 

хӯрданї, ки аз ҷониби Худо њадя гаштааст, ба пахта, ки ба шарофати он 

либосҳои зебо ва бароҳат пайдо шуданд, ҳамаи ин боиси пайдо шудани 

муҳаббати кӯдакони Осиѐи Миѐна ба мењнат ва коргарон гаштааст. 

Маъмул аст, ки одамон ба мењнат на танҳо аз рўйи зарурат, балки 

њамчун як тўњфаи табиат ва дар баъзе мавридҳо чун дорои беҳтарин 

хусусияти илҳомбахш, ба мисли «Мењнат барои њама чиз - падар» 

муносибат менамоянд. Одамон ҳамеша кўшиш мекарданд, ки насли 

наврас на танҳо соњиби касбу ихтисос, балки якчанд навъи касбу њунар  

ва дар ҳар кадоме аз онҳо ҷавонон «дастболо» бошанд. 

Бисѐр халқҳо дар ин масъала фикру мулоҳизаи умумӣ доранд: 

«Њунари аз ҳад зиѐд боиси саргардонии кас намешавад» ѐ «Барои як 

љавон чил ҳунар кам» аст. «Ҳунар беҳтар аз ганҷи Қорун бувад », «Ҳунар 

чашмаи зоянда асту давлати поянда». 

Дар ҳунар кӯш, ки зар чизе нест, 

Ганҷу зар пеши ҳунар чизе нест. 

Ҳунаре неҳ, ки диҳад ганҷу зарат, 

Ҳунаре аз дилу чон ранҷбарат. 

Абдураҳмони Ҷомӣ. 



49 

 

Таърих барои насли муосир таҷрибаи бебаҳоеро њифз кардааст, ки 

ба насли ҷавон малакаҳои гуногуни меҳнатӣ ва қобилияти мењнатиро 

омўзонад. Аз худ кардани малакаҳои меҳнатї фурсат ва ќувваи зиѐдро 

талаб мекунад, зеро чизҳое ҳастанд, ки то даме наомӯхтед, наметавонед 

иљро кунед ва чизҳое њам ҳастанд, ки барои омӯхтани он аввал сохтан 

лозим аст. 

Шахсе, ки меҳнати сабуку осонро меписандад, ҳамеша мавриди 

истењзову масхараи мардум ќарор мегирад ва ба ин муносибат мегӯянд: 

«Аз зиндаи бекор мурда беҳтар аст», «Кор кунӣ, нон мехӯрӣ», «Тухми 

меҳнат ҳар кӣ кард, ранҷи дил ба бар овард», «Нашояд ѐфт бе ранҷ аз 

ҷаҳон ганҷ», «Меҳнати ҳалол-нони бемалол». 

Онҳое, ки «коргурез» ҳастанд, онҳое, ки мехоҳанд аз меҳнати 

дигарон сўйистифода кунанд  ва онҳое, ки дар бораи натиҷаи кори худ 

фикр намекунанд ѐ бо кори беасосу бефоида машғул ҳастанд, низ боиси 

маломату истеҳзои мардум мешаванд. Дар чунин мавридҳо мегӯянд: 

«Илм хоҳӣ, такрор кун, ҳосил хоҳӣ, шудгор кун», «Одамиро нисбат ба 

ҳунар аст, на ба падар», «Шахси беҳунар-дарахти бесамар». 

Агар мо муносибати одамонро ба омӯзиши меҳнат дар замони 

муосир нишон дињем, пас, метавонем бигӯем, ки мардум ба тарбияи 

умумии меҳнатӣ, барои иљрои кори софдилона, муназзам ва босамари 

иҷтимої кўшиш карда истодаанд. 

Одамони росткор ва софдил қаҳрамонони ривоятњои халқї 

мешаванд ва дар бораи танбалону бекорон бо назари танқид ва эњсоси 

ғазаб сухан мегўянд. 

Дар ќиссаву ривоятҳо чунонки маълум аст, қувват ва қобилияти 

қаҳрамонҳо хеле баланд аст, вале мазмуни аслї дар эътиқоди мардум ба 

шахсияти вай, дар омодагӣ ба мубориза бо душвориҳо дар роҳи расидан 

ба ҳадафе, ки на бар манфиати худ, балки бар фоидаи ҳамаи одамон 

нигаронида шудааст, зоњир мегардад. Калонсолон бояд тамоми 
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имкониятҳоро барои маљбур накардани кӯдакон ба корњои вазнин, 

мушкил ва пурмашаќќат андешанд. Барои он ки тамоми корњоро бо 

њавас ва майлу хоњиш иљро намояд, он бояд хусусияти эҷодӣ дошта 

бошад ва дар ин маврид кӯдак то «рехтани араќи љабин» кор мекунад. 

Ба масъалаҳои тарбияи меҳнатии кӯдакон дар оила А.С.Макаренко 

диќќати махсус додааст. Бо назардошти анъанаҳои педагогикаи халќӣ, 

ки асрҳои аср дар оила асос ѐфтаанд, ҳамчун бунгоњи ҷомеа, ки дар он 

ҳиссиѐт, фикрҳо, хусусият ва ҳисси кӯдак сарчашма мегирад, Макаренко 

А.С. ќайд мекунад, ки «тарбияи дуруст бе тарбияи мењнатї 

тасаввурнопазир аст». Дар ин ҳолат, ӯ ба волидон маслиҳатҳои зеринро 

медиҳад: 

1. Оила кӯдакро барои меҳнат тайѐр кунад; 

2. Дар раванди меҳнат, зарур аст, ки чунин хусусиятҳои ахлоқиро 

дар кӯдакон инкишоф диҳем: муҳаббат ва эҳтиром нисбат ба шахси 

меҳнатдӯстӣ, дурӣ љустан аз танбалї ва коргурезї. 

3. Тарбияи меҳнатї бояд воситаи «инкишофи ҷисмонӣ дар меҳнат», 

рушди психологӣ ва маънавии шахс гардад; 

4. Тайѐрии меҳнатї дар муҳити оила нақши муҳим мебозад ва ба 

интихоби оқилонаи касбӣ ва тахассусӣ мусоидат мекунад  

Таҳлили таҳқиқоти олимону омӯзгорони бонуфузе, ки пажўњишоти 

худро ба мушкилоти тарбияи меҳнатї бахшидаанд, пеш аз ҳама, ба 

таълимоти педагогикаи халқї такя кардаанд. Онҳо ба пайдоиши 

педагогикаи халќӣ ва фаҳмиши амиқи анъанаҳои мардумї мурољиат 

карда, таҷрибаи мардумро дар тарбияи насли наврас дар рӯҳияи 

муҳаббат ва эҳтиром нисбат ба меҳнат меомўзанд [78,с.110]. 

Дар шароити муосир тайѐр намудани хонандагон барои мењнат, ки 

омили муҳими рушди онҳо ба њисоб меравад, диққати махсус зоњир 

гаштааст. Тарбияи меҳнатӣ дар барномаҳои муосир мавќеи муњимро 

ишѓол менамояд, зеро он дар рушди њамаҷонибаи хонандагон нақши 
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муассир дорад. Ноил шудан ба ҳадафҳои рушди таҳсилоти касбӣ бо 

интихобкунї, тағйирѐбии намудҳои фаъолияти меҳнатӣ, ки дар доираи 

соҳаи иҷтимоӣ, ҳифзи табиат ва ѐдгориҳои меъмориву фарҳангї 

имконпазир аст, сурат мегирад. 

На танҳо муаллимон, балки волидайни хонандагон бояд ин 

масъаларо омӯзанд ва омодагї бинанд. Дар ин шароит пайванди  

таҷрибаи чандинсолаи халқ, ҳикмати ҷаҳонӣ ва анъанаҳои меҳнатии 

љамъомадаи оила бо имкониятҳои педагогикаи муосир њосил мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон имрўзњо барномаи таълим бо фароҳам 

овардани шароитҳои муносиб барои расидани хонандагон ба сатҳи 

баланди зеҳнӣ, маънавӣ, зебоипарастӣ ва љисмонӣ хеле васеъ гаштааст. 

Мо боварӣ дорем, ки ин барои баланд бардоштани иқтидори зеҳнии 

давлат, пайдоиши ақидаҳои пешқадам, пайдоиш ва инкишофи арзишҳои 

маънавӣ ва болоравии эътибори давлат мусоидат мекунад. 

Муҳим аст, ки анъанаҳои миллӣ ва арзишҳои иҷтимоиву фарҳангии 

мардум дар муҳтавои таҳсилот инъикос ѐбанд. 

Омўзиши фанњои гуногуни гуманитарӣ: таърих, адабиѐт, забони 

модарӣ, машѓул шудан бо навъњои мухталифи санъат љањонбинии 

хонандагонро васеъ мегардонад ва ба насли наврас барои ворид гаштан 

ба ҷаҳони ботинии халқ, дарки пайдоиши фарҳанг, таърих, тарзи ҳаѐт 

мусоидат намуда, барои анъанаҳои пешрафтаи миллии худро идома 

додан омода менамояд. Бинобар ин, тарбияи равонӣ ва ҷисмонии насли 

наврас дар ҷойҳои аввали раванди таълим қарор ѐфта, ғамхории њатмии 

одамон ҳисобида мешавад. 

Дар тӯли асрҳо аксари одамон бесавод буданд, дастрасӣ ба 

сарчашмаҳои донишро надоштанд, лекин њамеша хоҳиши маърифатнокї 

ва ба даст овардани илмро дар дил мепарвариданд. Бењуда нагуфтаанд: 

«Дониш чароѓи аќл аст». 
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Гумон доштанд, ки танҳо шахси оќил метавонад дониши амиқ 

њосил намояд. «Ҳеҷ чизе ќиматтар аз аќл нест», «Аќро аз бозор харида 

намешавад», «Аќл либосест, ки ҳеҷ гоҳ аз байн нарафтааст, дониш 

чашмаест, ки ҳеҷ гоҳ хушк намегардад» - одамон њамин гуна ақлро 

бањогузорї менамоянд. Дар замони муосир доир ба ин мавзӯъ чунин 

зарбулмасалњо эљод гаштаанд: «Бо либосҳоят ҳайрон накун, вале бо 

донишат ба ҳайрат овар». Дар ин ҷо халќ ба майлонҳои манфии баъзе 

ҷавонон, ки кўшиши аз дигарон на бо донишу мењнатдўстї, балки бо 

либосњои зебову гаронбањои бо маблаѓи падару модар харидаашон фахр 

карданро доранд, ишора намудааст. 

Давоми садсолаҳо одамон принсипҳои педагогикаи илмиро 

мутобиќ ба принсипҳои таълиму тарбияи дуруст таҳия намудаанд. 

Яке аз принсипҳои тарбия дар замони муосир пайвастагии дониш 

бо ҳаѐт мебошад. Одамон, ҳатто бидуни донишҳои амиқи назариявї 

ҳамеша дарк мекунанд, ки ба даст овардани дониш бояд бо низому 

тартиби муайян ва бетаваќќуф анљом дода шавад. Мањз дар њамин боз як 

талаботи тарбиявии халќ ифода меѐбад, ки дар тӯли асрҳо таҳия гашта,  

равшан ва бо таври дақиқ тасдиқ карда шудааст: «Омӯзиш монанди 

шино кардан зидди љараѐни об аст: агар як дақиқа истодед, шуморо аз 

нав ба ќафо бармегардонад». 

Сарчашмаҳои асосӣ ва ғайримуқаррарии дониш ҳамеша ва дар 

ҳама маврид китоб хондан аст: «Њељ лаззату роњате бењтар аз китобхонї 

ва њељ коре муњимтар аз таълим додани фарзанд нест»,- мегӯянд мардум. 

Муҳимияти нақши китоб ҳамчун дӯст, мушовир ба шахсе, ки 

манбаи донишро ҳамчун манбаи илм қайд мекунад: «Шумо китоби 

ношиносро хонед, монанди он аст, ки шумо дӯсти хубе ѐфтаед, агар 

китобро аз нав мутолиа намоед, гўѐ дўсти деринатонро вохўрдаед», 

«Китоб калиди дониш аст». 
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Якҷоя бо таълими зењнӣ меъѐр, усул ва роњҳои тарбияи ҷисмонии 

насли наврас бояд ба инобат гирифта шавад. Тағйирот бо назардошти 

шароити табиат ва иқлими ҳаѐти шахсӣ ва таъсири омилҳои манфӣ ба 

монанди машруботи спиртӣ, тамокукашӣ ва сӯйистифода аз нашъамандӣ 

ба масъалаи солимии ҷисмонии ҷавонон ҳанӯз аз даврони гузашта 

нигаронкунанда буд. 

Дар бораи консепсияи педагогикаи халќӣ мулоњизаронї карда, 

таҷрибаи педагогии одамонро бояд ҳамчун фалсафаи таљрибаи 

психологӣ арзѐбї намуд, ки дар шакли донишњои фароњамовардаи 

мардум барои таълиму тарбияи насли наврас аз тариқи ѐдгориҳои 

гуногуни эљодиѐти халќї сурат мегирад. Педагогикаи халќӣ аз ҷониби 

халқ тўли садсолаҳо љамъ омада, назарияи педагогикаро омўзонид, 

њамкорї кард ва тањия намуд. Бо вуҷуди ин, ҳанӯз дар тамоми системаи 

таҳқиқоти педагогӣ ба он ҳеҷ гуна таваҷҷӯҳе равона нагаштааст, ҳарчанд 

дар ҳар як оила тарбия дар асоси таҷрибаи тарбиявии ҳаѐтї ба роњ 

монда мешавад. 

Бояд ба педагогикаи халқї диққати љиддї зоњир намуд, амиќ омӯхт 

ва дар амал истифода бурд. Таҷрибаи тарбиявии дар тӯли асрҳо 

бадастомада мењвари педагогикаи халќӣ мебошад. Зарбулмасалу 

маќолҳо, њикматњо, афсонаҳои халқи ва шаклҳои дигари эљодиѐти 

шифоњї дорои қонунҳои тарбиявии нонавишта мебошанд, ки тартибу 

низоми ахлоқи оилавӣ ба шумор мераванд. 

Имрӯз ҳар як муаллим қодир нест, ки раванди таълимро бе такя ба 

таҷрибаи мусбати педагогикаи халќӣ бомуваффақият ташкил кунад. 

Расму оинҳо қонунҳои нонавиштаи зиндагии инсоният мебошанд, ки аз 

ҷониби одамон бо созишномаи мусолиҳавӣ бо ҳамдигар падид омадаанд, 

бинобар ин, њар ќадар ки анъанаҳои хубу некў бисѐр бошанд, њамон 

ќадар инсонњои хубу пок зиѐд мешаванд. Хулоса: дониши инсонӣ дар 
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бораи таърихи инсоният чї қадар зиѐд бошад, њамон қадар андозаи вай 

дорову сарватманд мешавад. 

Муњаќќиќони ин масъала мӯътақиданд, ки бартарии асосии 

педагогикаи халқї ростиву дурустии он аст, зеро шоиста тарбия намудан 

ва арзанда таълим додани насли наврас танҳо дар асоси ҳақиқат, 

самимият ва покї имконпазир аст ва бе он тамоми анъана фано меѐбад. 

Ба ибораи дигар, анъанаҳои мардумї аз ҷонҳои одамӣ, садои дил, 

виҷдон, ростӣ ва умед ба вуљуд меоянд ва ин як ҳақиқати собитгардида 

аст ва мувофиқ ба талаботи имрӯза мебошад. 

Педагогикаи халќӣ сол аз сол таваљљуњи олимон, омӯзгорон, 

этнографҳо, файласуфон ва дигар муњаќќиќонро бештар љалб сохта 

истодааст. Ҳамаи онҳо аҳамияти истифодаи шаклҳо, методҳо ва усулҳои 

гуногунро аз осори педагогикаи халқї дар тарбия ва таълими 

хонандагон ќайд карда, дар њар маврид анъанаҳои пешқадами халқиро 

бењтару муфидтар мењисобанд. 

Имрӯз масъалаи омодасозии насли наврас ба ҳаѐт хеле мураккаб 

гаштааст, зеро дар назди башарият бартараф кардани ихтилофҳо ва 

низомҳои сиѐсї меистад. 

Ҷанбаҳои ахлоқии ин мушкилот дар асарҳои О.С. Богданова, Г. Н. 

Волкова, Р.Г.Гурова, Б.Т.Лихачев, назарияњои умумии педагогии 

халқҳои гуногун дар асарҳои А. Л. Бугаева, Г. Н. Волков , Э.Р. Хакимов, 

О. Хухлаева, З. Б. Цаллагова ва дигарон мавриди омўзиш ќарор 

гирифтааст. Дар аксари осори ин муњаќќиќон баррасии этно-

педагогикаи хориљаи наздик сурат ѐфта, аз љумла, А.Э.Измайлова ба 

муносибатҳои педагогии халқҳои Осиѐи Миѐна ва Қазоқистон, Д. 

Гашимов-педагогикаи халқии Озарбойҷон Л.Ф.Хинтибидзе- 

педагогикаи халќии Гурҷистон ва ғайра машҳур гаштаанд. 

 Дар корҳои Г. Н. Волков таҳќиќи масъалаҳои воқеии назария ва 

таҷрибаи педагогикаи миллӣ: оилавї, ахлоқї, зебоипарастӣ, тарбиявї, 
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рушди мероси педагогикаи классикї (K.Д.Ушинский, И.А. Яковлев, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский) ва ғайра сурат гирифтааст. 

Аммо мавзӯи асосии таҳқиқоти ӯ педагогикаи халқї мебошад. Вай 

мисли дигар олимони соња таъкид мекунад, ки «педагогикаи халќӣ 

маљмўи ѓояњои педагогӣ, таҷрибаи тарбиявии аз ҷониби наслҳои зиѐди 

одамон таҳияшуда ва њомили фарҳанги олӣ аст». 

Бинобар ин, омўзиши мавзӯи мазкур ҳамеша муњим аст, барои он 

ки фаҳмидани таҷрибаи гузаштаи ҳар як кишвар на танҳо барои 

донистани замони муосир, балки барои пешгӯии оянда мусоидат 

мекунад, зеро гузашта, ҳозира ва оянда ҳамбастагии зиѐд доранд. 

Дар педагогикаи халќӣ фикру андешањо ва орзуву ормонҳои 

одамони мењнаткаш инъикос ѐфтаанд, ин як навъ воќеъномаи бадеї ва 

таърихи ҳаѐти муосир мебошад. Г. Н. Волков қайд кардааст: «Тарбияи 

муваффақонаи шахсият имконнопазир аст, агар вай ба фарҳанги  

зиндагї ва педагогикаи халқи худ пайваст карда нашавад. Ҳаѐт моро 

боварӣ мебахшад, ки таҷрибаи насли калонсолро қадр кардан, ба ақли 

одамӣ, ба анъана, пешрафтњои он, меъѐрњои рафтор ва қоидаҳои ҳаррӯза 

диққат додан зарур аст» [28,с.76]. 

Анъанаҳои гуногуни халқї, ки решањои қадим доранд, сарчамаи 

арзишманде њисоб меѐбанд, ки асрҳои аср одамон донишро аз ќаъри он 

берун кашидаанд ва он боиси ташаккули аќлу шуури насли наврас 

мегардад. 

Аз ин лиҳоз, дар мактабҳои Тоҷикистон имрӯз ба педагогикаи 

халќӣ - омӯзиши эљодиѐти шифоњии халќӣ (афсонањои халқӣ, сурудҳо, 

зарбулмасалҳо, чистонњо, ривоятњо) диққат дода мешавад, ки дар он 

ақидаҳои меҳнатдўстї, тарбияи ахлоқӣ, равонӣ, ҷисмонӣ ва зебоипарастӣ 

ба назар мерасанд. Г. Н. Волков таъкид менамояд, ки тарбияи кӯдаки 

навзодро аз рўйи ќонунњои педагогикаи халќӣ њанўз аз гањвора бояд оғоз 

намуд. Дар синни хурдсолї яке аз воситаҳои самарабахштарини тарбияи 
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кӯдакон суруди алла аст, ки асосан аз ҷониби занҳо: модар, модаркалон 

ва ѐ хоҳари калонї (албатта, аксар маврид модар) ва бевосита дар назди 

гањвора иҷро карда мешавад. 

Дар он ҳиссиѐти нозуктарину мењрубонтарини модар тавассути 

сухан ва овоз муносибати ӯро ба кӯдак ифода мекунад, ҳамаи қувват, 

тамоми сарвати маънавии муҳаббати ӯро нишон медиҳад. Ин фикрҳо ба 

навиштаҳои Расул Ѓамзатов шабоњат доранд: «Суруди модарон суруди 

асосӣ дар ҷаҳон, оғози тамоми сурудҳои инсонӣ аст. Агар суруди аллаи ў 

намебуд, дигар суруде дар дунѐ набуд ва шояд дар љањон шодӣ, хушбахтї 

ва шеър низ камтар мебуд». 

Тадриљан бо калон шудани кўдак љањонбиниаш васеъ мегардад ва 

баъдтар суруди алла бо афсонањо иваз шуда, дар љараѐни тамоми 

зиндагї ўро ҳамроҳӣ мекунанд: зеро онҳо бо нури љони одамӣ, нури 

имон ба ҳаѐт, адолат, ақида ва нури умед равшан гаштаанд. 

Хусусияти фарқкунандаи афсонаҳо ин аст, ки ҳақиқат ҳамеша дар 

онҳо ғолиб ва беадолатӣ мағлуб мегардад. Онҳо саршор аз хушбиниву 

њаѐтдўстдорї њастанд; дар онҳо нерўи бузурги санъат ва ҳақиқати ҳаѐт 

таљассум ѐфтаанд. 

Дар «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» зикр 

шудааст: «Мақсаду вазифаҳои ниҳоии тарбияи миллӣ ташаккули инсони 

комил, соҳиби Ватан, нангу номуси миллӣ дошта, ифодагари симои 

зеҳнию маънавӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ ва арзишҳои дигари инсонӣ 

мебошад». 

Тавре ки таҷрибаи педагогикаи халќӣ нишон медиҳад, волидон 

ҳамеша кӯшиш кунанд, ки аз синну соли хурдї сар карда, ба инкишоф 

додани малакаҳо ва қобилиятҳои хуби кӯдакон диққати махсус диҳанд. 

Бо дарназардошти ин, шавқу завқи табиии онњоро афзоянд, њавас 

ва кўшишҳояшонро дасгирї ва инкишоф дињанд; барои бартараф 
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кардани мушкилоте, ки бо ҳар гуна фаъолияти бомуваффақият 

алоқаманданд, љиддан омода намоянд. 

Оила воҳиди ибтидоии ҷомеаро ташкил медиҳад, ки дар он 

ташаккули шахсият асос гузошта мешавад. «Оила калиди хушбахтї аст» 

– гуфта шудааст дар зарбулмасалаи озарбойҷонї. Г.Н.Волков бо такя ба 

таҷрибаи чандинасраи наслҳо ањамияти бузурги тарбияи меҳнатиро (дар 

баробари тарбияи ҷисмонӣ ва зењнӣ) аз синни хурдсолї нишон додааст 

[28,с.78] . 

Рушди малакаҳои ибтидоии меҳнатӣ дар кӯдакон, эҳтироми 

меҳнати калонсолон, ба андешаи ӯ, танҳо ба сабаби барвақт љалб 

кардани кӯдакон ба намудҳои гуногуни фаъолияти меҳнатї имконпазир 

аст. 

Дар таҳқиқотњои худ муњаќќиќ ба тарбияи зењнии кӯдакон низ 

аҳамияти калон медиҳад. Ӯ таъкид мекунад, ки «дар ќаъри ҳиссу 

тасаввуроти оммаи халќ хоҳиши бузурги ба даст овардани дониш, 

маърифат, илм ва монанди инњо мављуд буда, тарбияи зењнии наслҳои 

ҷавон ҳамеша аҳамияти аввалиндараља дорад».  Бинобар ин, бењуда нест, 

ки муаллимони бузурги ҳамаи халқҳо (Я.Коменский, К.Д.Ушинский, 

Дистервег, Л.Н.Толстой) зимни муайян кардани мазмуни тарбияи зењнї 

педагогикаи халќӣ ва манфиатҳои халқро ба назар нагирифтаанд. 

Тарбияи зењниро Г. Н. Волков монанди пешгузаштагони худ бо 

тарбияи маънавӣ, зебоипарастӣ ва ҷисмонӣ алоқаманд донистааст. 

Тибқи иттилои ӯ, «имрӯз мутахассис агар тамоми таҷрибаи мусбати 

педагогикаи халќиро аз худ накунад, наметавонад раванди тарбияро 

бомуваффақият ба роњ монад». 

Вай таъкид кардааст, ки: «Афзалияти асосии педагогикаи халқї 

садоќатмандист ва тарбияи бомуваффақияти насли наврас танҳо бо роњи 

ҳақиқату самимият имконпазир аст ва бе он тамоми анъана фано меѐбад. 
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Анъанаҳои халқї овози виҷдон ва ќалб, овози ростӣ ва умед аст. 

Суханони ҳақиқии самимона бо замони мо ҳамовоз њастанд».  

Фарҳанги халқӣ илмест, ки шахс дар љараѐни тамоми ҳаѐти худ 

дарѐфт мекунад, бинобар ин, чи ќадар ки пештар раванди шиносоӣ бо 

фарҳанги мардумї оғоз ѐбад, натиҷаҳои беҳтар ба даст мебиѐяд. 

Беҳтарин марњила барои омӯзиши ин илм синну соли томактабї 

мебошад. Мањз дар њамин давра бисѐр сифатҳои (физиологӣ, равонӣ)  

кӯдакон ташаккул меѐбанд; шавќу раѓбат пайдо мешавад; раванди 

худшиносӣ оғоз меѐбад, кӯдакон кўшиш мекунанд фаҳмонанд, ки дар ин 

ҷаҳони бузург кї њастанд. Љалб намудани кӯдакон ба санъати мардумї 

(шеър, мусиқї, рақс, ороишї - амалӣ) дар синну соли томактабӣ ба онҳо 

имкон медиҳад, ки фикру ақидаҳои аввалин доир ба фарҳанги халқї 

ташаккул ѐбад ва он барои оянда хеле муҳим аст. Бо сабабњои дар боло 

тазаккурѐфта дар кишвари мо нисбат ба татбиқи санъати халќї дар 

амалияи тарбияи томактабӣ шавқу ҳавас зиѐд гаштааст. 

Фарҳанг–соњаи серамал (динамикӣ) ва доиман ривољѐбандаи 

фаъолияти инсон мебошад, ки дар он њамеша тағйироти сифатӣ ба вуљуд 

омада, самтҳои нав рушд мекунанд, одамон таҷрибаи нави арзишманд 

њосил мекунанд. 

Бо рушди ҷомеа фарњанг дар асоси анъанаҳои пешрафтаи гузашта 

тағйир меѐбад. Фарҳанг дар ду шакл асос ѐфтааст - моддї ва маънавӣ. 

К.Д. Ушинский дар асарњояш навиштааст, ки кӯдакон аз хурдсолї бояд 

унсурҳои фарҳанги халқиро аз худ кунанд, забони модариро комилан 

омўзанд ва бо эљодиѐти шифоњии халќӣ шинос шаванд [123, с.250].  

Дар солҳои охир ҳам аз тарафи кормандони соњаи фарҳанг, ҳам дар 

тасаввуроти ҷомеа ва њам дар системаи маориф ба таври љиддї омӯхтани 

сарвати маънавии мероси фарҳангии мардум ба роњ монда шудааст. 

Кўшиши омма барои эҳѐи халќият дида мешавад ва бояд њамин хел 
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бошад, зеро ҳеҷ як халқе нест, ки дар бораи њифзи хусусиятњои миллии 

худ (забон, фолклор, анъана, санъат) кўшише надошта бошад. 

Дар қаъри ҳар як фарҳанги миллӣ фолклоре нуњуфта аст, ки аз 

ҷониби халқ дар тӯли асрҳои зиѐди таърихи гузашта офарида шудааст. 

Ҳикматҳои халќї, анъанаҳо, фолклор, расму оинҳо, бозиҳои халқї 

ҳамчун воситаи самарабахш барои тарбияи мењнатӣ, инсондӯстӣ, 

адолатхоњї, ташаккули асоси ахлоқии ҳар шахс, ҳар як шахсияти 

муттасил инкишофѐбанда мањсуб меѐбанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

намудҳои гуногуни санъати ороишӣ - амалї мебошад.  

 

1.2.Ташаккули  анъанаҳои фарҳангӣ-зебоипарастии хонандагон дар 

мисоли гулдўзии ороишї-миллии тољикӣ 

Дар ҳар марњилаи таърихї аҳолии Осиѐи Миѐна њамгироии 

таърихӣ- фарҳангии муайянеро намояндагӣ мекард, ки баъзе аз љузъиѐти 

онњо дар марҳилаҳои гуногун тањаввул пазируфтаанд. Ташаккулѐбии 

давлатдорӣ ба љангу муњорибањо, муҳоҷират ва омехташавии қавмњо 

иртибот дошта, дар замонњои ќадим ба ташаккули фарњанги мардумї 

дар Осиѐи Марказӣ, асосан қавми форсзабон: бохтариҳо дар минтаќаи 

Амударѐ, суѓдиҳо дар ҳавзаҳои Зарафшон ва Ќашќадарѐ, портиҳо дар 

Хуросон, мурѓобиѐн дар Мурғоб, хоразмиѐн дар қисмҳои поѐнии 

Амударѐ, парканиҳо - дар Фарѓона, сакомасагетињо дар кӯҳҳо ва 

баландињои Аралу Каспий, усуниҳо дар Њафткўл мусоидат кардаанд.  

[7, с. 11]. 

Дар қисми шарқии Осиѐи Марказї дар вилоятҳои мухталифи Чин 

(дар вилояти ғарбии Љумњурии мардумии Хитойи муосир) дар 

чарогоҳҳои водињо ва баландкӯҳњо аз замони қадимтарин то давраи 

милодї форсизабонони ќабилањои кўчманчї – сакоињо маскун ва дар 

давоми таќрибан ним аср урфу одатњои худро љорї карда буданд, танњо 
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аз миѐнањои њазораи якуми милодї туркигароии ањолї бо суръати тез 

љараѐн гирифт.  

Дар давраҳои эллинї ва биринљї аҳолии ҷанубии Осиѐи Марказї 

фарњангу таърихи ягона бо аҳолии муќимии Эрон, Балҷувон, 

Афғонистон, Ҳиндустон ва Хитой доштанд. Дар байни гурӯҳҳои этникӣ - 

интиқолдиҳандагони навъҳои гуногуни фарњанги иқтисодӣ, аз љумла, 

кишоварзї ва чорводорї, мутобиқгардонии шаклњои гуногуни 

байнињамдигарии иқтисодї, тақсимоти меҳнат, мубодилаи савдо, 

ҳамкории иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва фарҳангӣ, ки мустақиман ба рӯйдодҳои 

таърихӣ ва зиддиятҳои гурӯҳҳои сарватманд ва зебоипарастӣ вобастагӣ 

доштанд, мунтазам љорї мегаштанд. Ҳамаи ин падидаҳо дар асрҳои IX-

XV1I зимни ташаккули халќњои кишварҳои Осиѐи Миѐна: Тоҷикон, 

Ӯзбекҳо, Туркманҳо ва баъдтар- Қазоқистон, Қароқалпоқ ва Қирғизистон 

муайян шудаанд. Дар ин равандҳои мураккаби зебоипарастӣ ҳамон 

қабилаҳои ќадими асримиѐнагї ва ба ин гурӯҳҳо фарњанги ќавмњои 

гуногун ворид буданд [7, с.12].  

Дар натиҷаи юришњои Александри Маќдунї дар садаи IV п.м. 

ќисми зиѐди Осиѐи Марказӣ ба ҷаҳони эллинї, ѓояҳои динї ва ақидаҳои 

зебоипарастии давраи эллинии Юнони Ќадим пайваст шуда буданд. 

Инќирози давраи эллинї ва тањољуми ќабилањои бодиянишин ба Осиѐи 

Марказӣ дар асрҳои II-I п.м., тақсимоти минтаќи ҷанубї байни 

хонигарии парфянии Эрон ва Осиѐи Миѐнаву Ҳиндустон дар Кўшониѐн 

дар асри якуми п.м., боиси комилан таѓйир пазируфтани муњити сиѐсӣ ва 

фарҳангї ва роњ ѐфтани маданияти эллинии юнониѐн гаштааст. 

Барњамхўрии империяи ҷаҳони қадим (асрҳои III-IV м.) ва ҳуљуми 

бодиянишинон (асрҳои IV-V), дохилшавии як қисми бузурги минтақаи 

Осиѐи Марказӣ ба ҳайати Хоқонии турк дар асри VI боиси тағйир 

ѐфтани на танҳо вазъияти сиѐсӣ дар Осиѐи Марказӣ, балки тањаввул 
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пазируфтани муносибатҳои фарҳангї дар аввали асрњои миѐна 

гардидааст [112, с.11-14]. 

Пажўњишгари шинохтаи Осиѐи Марказї И.И.Неъматов барои 

муайян кардани њудуди фарњанги мардумии аљдодони халќи тољик 

мафњуми «Тоҷикистони таърихї»-ро тањлилу баррасї намудааст. Ин 

минтақа њудудҳои табиӣ ва ҷуғрофии Хуросон-Ҳиндустон, Помир-Алтай 

ва ќаторкўњҳои Тяншонро аз қисмати шарқї, водиҳои наздик ва 

биѐбонњои қисмати ғарбӣ, ки Сирдарѐ, Зарафшон, Амударѐ, Мурғоби 

Хуросон ва Герирудро муттаҳид мекунанд, фаро мегирад [79, с. 23]. 

Мафњуми «Осиѐи Марказї» мутобиқи таърифи ЮНЕСКО ҳудуди 

Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Қирғизистон, Қазоқистон, 

шимолу ғарбии Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон, Эрони шарқиро дар 

бар мегирад. Маводи иттилооти боэътимоди аз ҷониби этнографҳои 

тоҷик гирдоваригашта имкон дод, ки дар сатҳи сифатан нав таҳқиқот 

гузаронида шавад. 

Дар силсилаи маљмўањои солњои 80-ум инҷониб доир ба 

этнографияи Тоҷикистон асарњои О.А.Сухарева - оид ба ҳунарҳои 

бофандагӣ дар Самарқанд, [112, с.25], А.Широкова - гулдўзиҳои 

ороишии тоҷикони водии Зарафшон [135, с.129] ва дигарон интишор 

ѐфтаанд. 

Дар аввалҳои солҳои 70-уми асри гузашта аз љониби олими 

ленинградї А. А. Иерусалимская  мактаби санъати абрешимбофї таъсис 

ѐфта буд. Лозим ба ѐдоварист, ки ин масъала аллакай дар раванди 

таҳќиќи матоъњои суѓдї дар робита бо бозѐфтҳои кўњи  Муѓ [48, с.19-20] 

ва аз тасвирҳои дар Панҷакент, Афросиѐб, Варахш ва ҳамчунин 

матоъҳои аз Қафқоз, Чини Ғарбї пайдошуда, аз он љињат мавриди 

таваҷҷӯҳи махсус ќарор гирифтаанд, ки ин гуна мушкилот ҳамчун 

муайянкунандаи муносибатҳои қавмҳои минтақавӣ дар ибтидои асрҳои 

миѐна зоњир мегаштанд. Технологияњои бофандагӣ, ки аз ҷониби A. 
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A.Иерусалимская қайд шудааст, умуман, бо хусусияти содагии худ фарқ 

мекунад: пудњои якранга танњо аз тарафи боло барои ранг кардани 

тамоми рах (бе тағйирдињии мунтазами ранг) истифода мешавад, ки аз 

он «рах-рах»-и тасвир намоѐн мегардад; баробаркунии тарњњои 

уребшакл бо роњи тунук кардан (ягона кардан)-и риштањо, ки дар натиља 

хатњои кунљакї, «зинагї»-и тасвирњо аз њисоби асосњои «сохтан» ва 

«дучандсозї» ба даст омадаанд, нигоҳ дошта мешаванд [48, с.19-20]. 

А.А.Иерусалимская хусусиятҳои асосии абрешимњои суѓдиро 

чунин нишон додааст: муттаҳид кардани унсурҳои гуногуни ороишот, ки 

аз бофандагии ќадимаи шарќї «сосониѐн», византиѐн, хитойињо 

сарчашма гирифтааст; тамоюли умумӣ дар самти содакунӣ, 

банаќшадарорї ва геометрикунонии тасвирњо (қисман аз сабаби услуби 

бофандагї) ва ҷорӣ намудани мавзўъ ва усулҳои ороишоти маҳаллӣ; 

ҷойгиркунии наќшњо дар шакли симметрӣ дар рўйи нишонҳо 

(медалѐнњо) ҳамчун услуби асосии композитсия; афзалият пайдо кардани 

баъзе мавзўъњои мушаххаси ороишӣ ва инчунин рангҳои муайян ба 

мушоњида мерасад [50, с.28].  

Ҳамаи онҳо бояд  истифодабарандагони либос хайру некї бошанд 

ва аз мушкилоту бадињо муҳофизат кунанд. Рамзҳои бузҳои кўњї, аспҳо, 

«дарахти ҳаѐт», рамзҳои офтобу моњ ва дигарҳо дар ороиши љомањо 

(камзўлњо) њанўз аз замонҳои қадим истифода мешуданд. Чунон ки 

файласуфон мегӯянд, чизе аз ҳеҷ чиз ба вуҷуд намеояд, бинобар ин, 

фаҳмидани он, ки дар масъалаи мавриди таҳќиќ омўзиши таҷрибаи 

гузаштагон зарур аст, аз хамин нуктаи назар муҳим дониста мешавад. 

Дар ҳаѐти ҳар як халқ кашидадўзӣ яке аз навъҳои маҳбуб ва 

маъмули њунари дўзандагӣ мањсуб меѐбад. Решаҳои пайдоиши 

кашидадўзї ба асрҳои чуќури таърихї мерасанд. Замони бавуљудоии 

санъати мазкур ба фарњанги давраи ибтидоӣ тааллуќ дорад. Санъати 

кашидадўзӣ аз пайдо шудани лагандаи аввалин вақти дўхтани либос ба 
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миѐн омадааст. Маводҳо барои кашидадўзї дар замонҳои мухталиф аз 

навъҳои гуногун: пўсти ҳайвонот, риштањо аз нахи заѓирпоя, канаб, 

пахта, пашм, абрешим, мӯйҳои табиӣ истифода мешуданд. Дар гузаштаи 

дур қабилаҳо аз якдигар ҷудо зиндагї мекарданд ва  сокинони мањалњои 

алоњида тарзи кашидадўзӣ ва дигар намудҳои санъати мардумиро таҳия 

намуда буданд. Оњиста-оњиста вусъат ѐфтани алоқаи байни гурӯҳҳои 

алоњида ва мањалҳои аҳолинишин ба дарки хусусиятҳои хоси ҳунарҳои 

халқҳои њамсоя, шиносоӣ бо махсусиятњои ҳунарҳои онњо ва, дар натиҷа, 

ѓановати ҳамдигарї мусоидат намудаанд. Насл ба насл ҳунармандони 

халқї пайдо шуданд ва ороишотро коркард намуда, инчунин такмил 

доданд, намунањои нави кашидадўзиро бо хусусиятҳои хоси миллӣ 

офариданд. 

Дар Тоҷикистон кашидадўзї чун яке аз намудҳои ҳунарҳои қадима 

таърихи чандинасра ва хусусияти таърихиро дорост. Унсурњои 

кашидадўзї њам либосҳо, њам пойафзолҳо, њам таҷҳизоти аслӣ, њам 

љињози дохили манзилҳо ва асбобҳои гуногуни рўзгорро фаро гирифта 

буданд. Дар осорхонаҳои кишваршиносии Тоҷикистон бисѐре аз 

намунаҳои анъанавии ќадима ва марњилањои минбаъдаи гулдўзињои 

миллї ҷамъоварӣ ва эњтиѐткорона нигањдорї мешаванд. Аз замонҳои 

қадим ду навъи асосии кашидадўзї вуҷуд дошт: якум кашидадӯзии 

тоҷикони кӯҳистонӣ, дувум кашидадӯзии тоҷикони водинишин ва бо 

ибораи дигар ҳарду «мардумӣ» мебошанд. Кашидадӯзони водинишин 

бештар ба ороиши ҷиҳози хона  ва кашидадӯзони кӯҳистони бошанд ба 

кашидадӯзӣ намудани сару либос аҳамияти калон медиҳанд. 

 Сӯзании ин маҳалҳо  бо композитсияи аҷиби худ қолинҳои 

нақширо ба хотир меоранд. Онҳо аз матоъҳои шоҳӣ, сатин, бахмал ва 

дигар матоъҳо буда, астардор мешаванд. Сӯзанӣ як навъи маснуоти 

миллии ниѐгон ба шумор меравад, ки онро дастӣ дӯхта мешавад. Ин 

санъати миллиест, ки дар матоъ ба таври кашидадӯзӣ оро дода мешавад.  
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Сӯзанӣ ба яке аз гурӯҳи қолини сабуки миллии тоҷикон дохил 

мешавад, ки сернақшу нигортарин офаридаҳои дастӣ ҳисобида мешавад. 

Ба маснуоти кашидадӯзӣ дохил мешаванд: либосҳои занона, мардона, 

кӯдакона, лавозимоти ошхона, рӯйҷойҳо, рӯймолҳо, сӯзании болишт ва 

ғайраҳо. 

Дар сурате, ки кашидадўзии мардумї бо расму оинҳои ќадима 

алоқаи зич дошт ва аз синни 13-15 солагї духтарони деҳот бояд аллакай 

барои худ љињоз тайѐр мекарданд. Инҳо либосҳои миллї, дастурхонњои 

дўхташуда, рўймолњо, рўйпоккунњо (рӯймолча) буданд. Дар назди 

меҳмонони ба тӯй омада, пеш аз њама, ба таври ошкоро љињозро намоиш 

медоданд, ки ифодакунандаи мењнатдўстї ва њунармандии арӯс буд. 

Баъд аз он, арӯс ба хешовандони домод мањсулоти кори худро њадя 

медод. Дар оилаҳои ањолии деҳот либосҳоро аз матоъњои пахтагї ва 

пашмї медўхтанд. Он ѓайр аз ороишоти зиѐди кашидадўзї, инчунин бо 

тўрдўзї, тасмачањо аз матоъҳои рангин зеб дода мешуд. Дар тӯли 

садсолаҳо санъати гулдўзї доимо такмил дода шудааст. Одамоне, ки дар 

ињотаи табиат зиндагӣ мекарданд, бойгарӣ ва гуногунрангии онро эњсос 

намуда, њанўз аз замонҳои қадим мавзуъњои мухталифро дар асоси 

рустанї ва гулњо истифода мебурданд. Аз онҳо намунаҳои одӣ ва содаи 

наќшњо ба вуљуд омада буданд. Намуди геометрии баъзе рустаниҳо ва 

гулҳо одамонро ба андешаи истифодаи онҳо ҳамчун нишонаву аломат ва 

рамзҳо водор мекарданд, ки бо он муносибати љањоншиносї, арзѐбии 

зуњуроти табиатро нишон медоданд. Дар ин композитсияњо инсон 

маънои ба ў маълумро инъикос мекард ва  хату нишонаҳо ифодаи ҷаҳони 

ботинӣ ва яке аз воситаҳои алоқа мањсуб меѐфтанд. Дар тӯли солҳо 

ҳунармандони кашидадўз мавзуъњои мушкилтарро истифода мебурданд, 

мутобиќати расму тасвирњо ба назар гирифта мешуд. Ин ба эљоди 

ороишоте, ки аз такрори пайдарпайи унсурњои алоњида иборат буда, бо 

истилоњи «гузориш» ном бурда мешавад, мусоидат намуд. Аз љињати 
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мавзӯъ ороишот чунин тақсимбандӣ мешаванд: ҳандасї - иборат аз 

унсурҳои гуногуни њандасї; меандрї - дар шакли хатҳои  шикаста, ки 

қаблан дар Юнони Ќадим истифода мешуд ва номи он аз дарѐи Meaндр 

гирифта шудааст; рустанигї - аз расми гулҳо, мевањо, баргҳо, шохаҳои 

дарахтон ва ғайра; ҳайвонотї - ки дар он шакли ҳайвонҳо ва ҳашарот ба 

кор гирифта шудаанд; парандагї аз шаклҳои парандагон ороиш дода 

мешаванд; наќшњои инсоншакл, ки шаклҳои инсонї тасвир гаштаанд; 

раќамӣ (дар шакли бофтан) аксар вақт дар кашидадўзиҳои мављуд дар 

Осиѐи Миѐна зимни сабти сурањо аз Қуръони Карим истифода шудаанд. 

Аз љињати намудњои геометрї ороишот чунин мешаванд: пилтагї (лента) 

- дар шакли рахи ороишӣ, ки дар миѐнаи маҳсулот ҷойгир карда 

мешавад; тўрї (сетчатый) - тамоми сатњи маснуот бо наќш пур мешавад; 

марказї (центрическим) - дар он унсурҳои алоњидаи наќши чоркунља, 

доира, ромб ѐ бисѐркунља дар маркази маҳсулот ҷойгир карда мешавад. 

Ҳар яке аз наќшњо дорои мазмуну мавзўи мушаххас њастанд, ки бо 

таърих ва фарҳанги халқ алоќаманд мебошанд. Ихтироъкунандагони 

мавзуъҳои ороишот ҳама вақт аз табиат илҳом гирифта, ба таври 

оқилона чизњои дидаашонро истифода бурдаанд. Ҳар як халќ дар 

кашидадўзї орзуву эҳсоси амиқ, фаҳмиш, ақидаи наздик ба фарњанги 

кишвар, хусусият, завќи  зебоипарастии худро ифода мекард. Ороишоти 

эҷодгашта бо гуногунии мавзуъњои алоњида фарқ карда мешуданд, ки 

тасаввуроти дўзанда оид ба табиати гирду атроф дар мувофиќа бо 

ақидаҳои мифологӣ ва афсонавї ифода ѐфтаанд. Ҳамҷоя кардани 

унсурҳои алоњидаи ороишотро «таркиб» (композитсия)  меноманд, ки 

мазмуни бадалшавии қисмҳои таркиб ва сатрҳои он: ба тарзи уфуқӣ, 

амудӣ ва ќутрӣ (диагонал)-ро дорад. Намуди зоҳирӣ ва тарзи иҷро 

намудани ороишоти кашидадўзии халқї ба хусусият ва таркиби (бофт) 

матоъи дар шароити хона тањияшуда вобаста аст. Бо ин сабаб, қисми 

асосии наќшҳо аз унсурҳои геометрӣ фароњам омадаанд. Унсурҳои 



66 

 

маъмул ва умумии ороишоти геометрї иборат аз нуктаҳо, хатҳои рост ва 

шикаста, доираҳо, салибҳо, секунҷаҳо, чоркунљаҳо, бисѐркунљаҳо 

мебошанд. 

Палитраи ороишоти геометрӣ дар намуди унсурҳо ва шаклҳо зиѐд 

аст, аммо дар мувофиќа бо њам корбаст кардани онҳо боиси бисѐрии 

намудњои зинатї бо ин унсурњо мегардад. Махсусан, аксар вақт ромб ѐ 

чоркунљаи (мураббаъ) дар канорњо љойгиршуда ба мушоњида мерасад. 

Ромбњо дар намудњои гуногун ба кор гирифта мешаванд - дар чор сўй бо 

хатҳои диагоналӣ пайвастшуда ва бо ромбҳои хурди дар кунҷҳо 

љойгиргашта ѐ худ дар дохили шаклњои дигари геометрӣ ҷойдодашуда ва 

умуман намудњои бисѐре доранд, ки бештар қобилияту малакаҳои 

њунармандонро нишон медињанд. Албатта, ки нақши асосиро дар ҳамаи 

намудҳои эҷодкорӣ ранги таркиби он – омезиши (ҳамоҳангї) рангҳо ва 

тобишњои (соя) онҳо мебозад. Мањз њамин хусусияти фарқкунанда ва як 

навъ «муаррификунанда»-и минтақаҳои ҷуғрофї ѐ ҳатто деҳањои алоҳида 

мебошад. Ҳамоҳангӣ дар тавозуни тобишњои гарм ва хунук, равшан ва 

торики рангњо низ зоњир мегардад. Тағйир додани ранги як наќш бо 

тағйир додани ранги риштаҳо дар кашидадўзї тамоми таркиби онро 

дигар месозад ва метавонад боиси дурахшониву хушобурангї ва ѐ 

вазниниву нохушии наќшњо гардад. Дар бораи ранг сухан ронда, 

фаромӯш набояд кард, ки тобиши (сояи) ранг дар кашидадўзї нақши 

муҳим мебозад, онро намоиш медиҳад ва зинати иловагї мебахшад. Дар 

санъати халќӣ илова ба ороишоти якранга наќшҳои ду-се ва 

бисѐррангаро низ истифода менамоянд. 

Дар ороишот аз рўйи мантиќ якҷоя истифода намудани рангњои: 

сурх - бо сиѐҳ, ранги кабуд - бо хокистарӣ, ранги сабз- бо зард,  ранги 

сафед; ранги зард - бо ранги сиѐҳ, сурх, хокистарӣ, кабуд, сафед, ранги 

зарди тиллоранг, ранги ҷигарӣ, ранги сурх, ранги бунафши сурхчатоб, 
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ранги сабз, ранги кабуд барои афзудани муассирї ва ҷилову тобиши 

нақшњо мусоидат менамояд [49,с.23]. 

Раванди рангубор аз ҳар як шахс пуртоқатӣ, эҳтиѐткор будан ва 

маҳорати калонро талаб менамояд, ин хусусиятҳо албатта дар натиҷаи 

таҷрибагузарониҳо ташаккул ѐфта, самараи хуб медиҳанд. Хотиррасон 

намуданием, ки на ҳама намуди ресмонҳо ва матоъ ба ранг тобеъ 

мешаванд, бинобар он пеш аз рангубор бояд, нахи ресмон ѐ матоъи 

рангшаванда  аввал муайян  карда шавад. 

Инсоният барои тањияи мавќеъ ва мутобиќати унсурњои анъанавии 

ороишот ва таносуби онҳо бо зебогии либос ва пойафзол, ҷойгиркунии 

композитсияҳои ороишӣ, ки шаклу андоми касро равшан таъкид 

мекунанд, садсолаҳо умр сарф кардааст. Ороишоте, ки дар тамоми 

маҳсулот ѐ қисмҳои алоњидаи он ҷойгиранд, на танњо вазифаи 

зинатбахшӣ, балки инчунин нишон додани шаклу андозаи маҳсулотро 

иљро менамоянд. Имрўз дарк карда мешавад, ки тарзи љойгиркунии 

унсурњои зинатдињанда дар ин ѐ он намуди маҳсулот вобаста ба мақсад, 

андоза ва шакл, завќ, эњсосот, дониш, анъана ва тасаввуроти дўзандагон 

сурат мегирад. Мӯд барои навъҳои гуногуни кашидадўзї мунтазам 

тағйир меѐбад, баъзеашон метавонанд муддате тамоман аз байн раванд 

ва пас аз муњлати муайян боз аз нав маъмул шаванд, вале намудҳои асосӣ 

ҳамеша бетағйир мемонанд. 

Кашидадўзї дар замони муосир бо беҳтарин анъанаҳои санъати 

кашидадўзии мардумӣ ва усулҳои қадими гулдўзї бо коркарди мошинҳо 

ва технологияи нав ғанӣ гардонида шудааст. 

Кашидадўзӣ бо дўхти ороишї маъмул аст. Иҷрои онњо сабуку зебо 

буда, ба маҳсулот ороишоти бадеӣ мебахшанд. 

Истифодаи дўхти (бахия, дарз) нисбатан содатар, ба монанди 

«сўзан аз пеш», «сӯзан аз ќафо», «бузак», «арча», «лаганда», «йўрмадўзї» 

ва монанди инњо мебошанд. Хонандагони синфњои боло дўхтњои 
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нисбатан мушкилро (хомадўзї, ислимї, наќшдўзї) метавонанд иљро 

намоянд ва бо онҳо сачоќњо, пойандозњо, борхалтањо (сумка) ва 

либосњоро оро диҳанд. Лаганда ва йўрмадўзї, маъмулан, барои дўхти 

шаклњои давра, хатњои зудбадали (гибкий) ороишоти рустанишакл, 

ислимї ва наќшњои гуногуни ороишї дар хатҳои уфуқӣ ва амудӣ 

истифода бурда мешаванд. 

Техникаи кашидадўзии ислимӣ ҳангоми гулдўзии наќшҳои 

паранда, моҳӣ, ҳайвонот аксар вақт ба намунаҳои аслӣ чандон шабоњат 

надошта, вале ба шаклњои геометрӣ наздиктар њастанд [71,с.45]. 

Дар машѓулиятњои кашидадўзї муҳайѐ сохтани муҳите, ки дар он 

имконияти эљодкории худи хонандагон мављуд аст, муњим мебошад. 

Чунон ки таҷриба нишон медиҳад дар шароиткунунӣ онњо шавќу 

хоҳиши зиѐд барои таҳияи намуна ва мутобиќгардонии рангњоро доранд. 

Дар якҷоягї корбаст намудани дўхтњои одӣ ва мураккаб дар як таркиби 

умумӣ таъсири бадеии љолибу дилнишин дорад. 

Мисли дигар дўхтҳо, дўхтҳои ороишӣ аз лагандаҳое иборатанд, ки 

чунинанд: якум, матоъро бо сўзан аз боло то поѐн хат мекашанд. 

Масофаи байни ин ду нукта лаганда њисобида мешавад. Дарзњои 

ороиширо метавон дар матоъҳои гуногун истифода намуд: катон, 

пахтагї, пашмї. 

Танҳо муҳим аст, ки риштаҳо равшантар намоѐн шаванд, зеро онҳо 

аксар вақт ҳангоми дўхтан ҳисоб карда мешаванд. Инчунин бояд онҳо 

ѓафсии якхела дошта бошанд, вагарна наќша на чоркунља, балки 

яктарафаи бетартиб мешавад. Ќатори дарзњои ороишї «бузича», «арча», 

«наќш» байни ду хатҳои параллелӣ иҷро карда мешаванд. Онњоро бо 

риштањои аз матоъ баромада нишон додан мумкин аст. Дар њамин 

маврид дўхт ҳамвор ва муназзаму ботартиб шуданаш мумкин аст. 

Метавон ба матоъ тагдўзї намуд ва болои он гулдўзиро анљом дод, 

аммо бо ин усул гулдўзӣ чандон зебо ва хушнамуд ба монанди он ки 

ҳангоми ҳисобкунии риштаҳо њосил мешавад, нест. 
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Барои гулдўзї маводи мухталиф: коғаз, ирис, рангин, вале аксар 

вақт - мулинањои ленинградї истифода мешаванд. Он љилову тобиши хос 

дорад, ҳатто вақти ҷӯшонидан дурахши худро аз даст намедињад. 

Бояд дар хотир дошт, ки риштањо ба матоъ бояд мутобиќат дошта 

бошанд. Ҳангоми кор кардан, масалан, бо катон бояд ресмон то њадди 

зарурї ғафс ва зичии кофӣ дошта бошанд. Заминаи гулдўзиҳо низ 

метавонад иборат аз рангҳои гуногун бошад, муњим мувофиќ будан дар 

маҳсулот нигањдорї мешавад. Заминаи муносибтарин аз рангҳои 

мўътадил - сафед ѐ хокистарї бо сояҳои гуногун фароҳам  омада бошад. 

Ин гуна рангҳои зебои матоъњо бо таљњизоти ҳуҷра мувофиқанд. 

Беҳтар аст, ки наќшњои содатар интихоб шаванд ва гулдўзии 

матоъҳо зиѐд набошанд. Одатан, кифоя аст, ки дарзи ороиширо иборат  

аз чанд дарзи сода дар ду кунҷи муқобили дастмол ѐ пойандоз љойгир 

кунанд ва аз њамаи инҳо намуди хушу писанда њосил мешаванд. 

Маҳсулотҳои росткунҷашаклро метавон бо захмҳои кўндаланг оро 

дод. Бадалшавии рахҳои васеъ ва танг хеле шавќатангез мебошанд. 

Барои гулдўзињо ќасќонњои чӯбї бо диаметри 20-25 см истифода 

мешаванд. Як ҳалќа бояд ба њалќаи дигар на он ќадар сахт ва на он 

ќадар суст даромада бошад. Матоъ рӯйи  ќасќон бояд хуб кашида шавад. 

Сўзанҳои беҳтарин  бо сӯрохҳои дароз бошанд. Онҳо дар иљрои он 

корњое, ки бо ришта дўхтани якчанд ќабат лозим мешавад, мувофиқанд.  

Барои кашидадўзї ангуштпонаи филизї (пўлодин) зарур аст. Он аз рӯйи 

андозаи ангушти мобайни дасти рост интихоб карда мешавад. 

Машѓулиятҳои амалии гулдўзї бо шарҳи таъмини бехатарии кор 

(гузаронидани ришта ба сўзан) оғоз меѐбанд. Риштаҳои гирењшуда, 

одатан, дар кашидадўзї истифода намешаванд, зеро гулдўзињоро ѓафсу 

безеб мекунанд. Барои мустањкам кардани риштањо аз чашми сӯзан 

ресмонро гузаронида, бо як давр занондан гирењ бастан лозим аст. Пас 
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аз аввалин кашидан дар рӯйи матоъ гирењ мемонад, ки аз он як маротиба 

сўзан ва риштаро гузаронида, сипас кашола карда мешавад. 

Техникаи мазкур беҳтар аст, ки бо риштаи ғафс ва дар фосилаи 

наздик намоиш дода шавад. Муҳим аст, ки ҳама гуна кор, ҳатто 

хурдтарин ва содатарин бо муҳаббат ва бодиќќат  омўзонида шавад. Ин 

чандон осон нест: на ҳама чиз дарҳол иљро мегардад, аксар вақт дар 

рафти кор кушодан ва аз нав дўхтан пеш меояд. Аз ин лиҳоз, кашидадўзї 

босабрї ва батоќатиро таќозо дорад. 

Кашидадўзї монанди ҳар гуна корҳои дигари хонандагони 

мактабҳо арзиши махсуси тарбиявиро дар сурати идроки манфиати он ва 

иљрои њамагонї ба даст меорад. Огоњї аз роњњои дўхти одии дастї барои 

бахия кардан (чок кардан) хеле муњим аст, зеро он асоси тамоми кор бо 

сўзанро ташкил медињад. 

Њосил кардани малакаҳои истифодаи сўзан гулдўзиро осонтар 

мегардонад. Ќайчӣ бояд ду ҷуфт бошад: калон барои буридани матоъҳо 

ва майдатар бо нўгњои тез барои кашидадўзї. Пеш аз он ки роњу усулњои 

дӯзандагї фаҳмонида шавад, муаллим бояд ба њолати иљрокунанда 

ҳангоми кор диққат диҳад. Барои ҳар гуна намуди дӯзандагӣ ѐ 

кашидадўзї бояд дурустии вазъи нишаст риоя карда шавад. Баландии 

курсии корӣ бояд ба баландии мизи корї мувофиқ бошад, на он ќадар 

баланд бошад, ки сари худро кас ба поѐн хам кунад, барои рост нигоҳ 

доштани сар кўшиш намояд. 

Вақти гулдўзӣ зери даст гузоштани болиштчањои аз гил ѐ худ 

оњанпора пуркардашуда лозим аст, то ки аз вазнинии он  ҳангоми 

кашола кардани риштаи  матоъ аз ҷой наҷунбад. 

Ҳар як кор тайѐри пешакиро талаб мекунад ва њар ќадар ки ин 

омодагї бодиќќатона сурат гирад, сифати мањсулот баланд ва зебо хоҳад 

шуд. 
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Барои гулдўзӣ чизҳои дигар низ зарур аст, ки  наќши тасвир бояд 

ба матоъ нусхабардорӣ карда шавад, қобилияти мувофиќ ба андозаи 

гулдўзии маснуот њаљман васеътар ѐ тангтар карданро дошта бошад. 

Тасвири матоъро бо тарзҳои гуногун иљро кардан мумкин аст: 

Усули якум. Тасвир бо истифода аз коғази нафиси шаффоф ѐ 

нимшаффоф нусхабардорӣ карда мешавад. Он бо сарсўзан (сўзанак, 

булавка) ѐ тугмаҳо ба рўйи тахтаи њамвор аз ҳама тараф насб карда, бо 

ќалам тарњи тасвир ба матоъ гузаронида мешавад. Инчунин ба љойи  

коғази нафис аз коғази муќаррарӣ, ки барои ойинагун шудани он равѓан 

молида мешавад, метавон истифода бурд. 

Усули дуюм. Ба рўйи матоъњои шаффоф ва нимшаффоф тасвирҳоро 

метавон ба таври зерин инъикос кард. Аз ибтидо лозим меояд, ки бо 

ранги сиѐњ тарњи ҳамаи расмҳо ба абра-астар ишора гашта, матоъ 

њамроњ бо тасвир рўйи тахта бо тугмачањо насб карда шаванд.  

Аз омехтаи њосилшуда бо қалами борик ѐ мўйќалам тамоми тарҳи 

тасвир рўйи матоъ инъикос карда мешавад. Ин кор боэҳтиѐтї ва 

бодиќќатиро талаб мекунад, то ин ки омехта паҳн нашавад ва матоъро 

вайрону корношоям нагардонад. Баъд аз шустани матоъ ягон нишоне аз 

омехта боқӣ намемонад [39,с.19]. 

Усули сеюм. Роњи маъмултарини интиқоли тарњи тасвир ба матоъ 

истифода аз коғази нусхабардорї аст. Бо ин усул шахс набояд бо даст ба 

тарњи тасвир фишор орад, бо мақсади он ки боќї намондани доѓњои 

коѓази нусхабардориро пешгирӣ намояд. 

1. Гулдўзї дар рўйи катон ба тарзи салиб (ислимї). Гулдўзии 

ислимї дар рўйи катон ба ду гурӯҳ тақсим карда мешавад: ба гурўњи 

аввал корњое, мансуб мебошанд, ки иљрои тасвир бо њисоби мушаххаси 

риштањои матоъ анҷом дода мешавад; дуюм, инъикоси тарњи тасвир бе 

ҳисоби риштањои матоъ мебошад. Гулдўзии ислимї иборат аз ду 

лагандаи уребшакли дар миѐна ба итмом расида аст. Агар шуморидани 

риштаҳои матоъ имкон дошта бошад, пас бевосита ба матоъ медўзанд. 
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Дар акси ҳол аз хати рости матоъ тагдўзї карда, дар охири иљрои кор 

риштањои тагдўзишударо канда мепартоянд. Барои шаклњои ислимии 

дурусти геометриро њосил намудан зарур аст, ки сӯзан бо рўйпўш 

кардани лагандаи аввала бори дувум ба сӯрохиҳои лагандаи аввалин 

ворид гардад. Агар дўхтани силсилаи салибњо лозим ояд, аввал ҳамаи 

лагандаҳоро дар як самт дўхта,  пас онҳоро бо ќатори дуюм фаро 

мегиред ва ба самти дигар равона мекунед. Дар ин ҳолат лагандаҳо 

бонизому шинам мешаванд. 

2. Гулдўзї бо роњи хомадўзӣ. Хомадўзї он навъи гулдўзї аст, ки 

дар он наќш бо риштаҳо пур карда мешавад. Хомадўзї метавонад якранг 

ва рангоранг, абраќї, нодир ва бурида бошад. Илова бар ин, дарзњои 

гуногуни дигаре мављуданд,  ки дар поѐн оварда мешаванд. Пеш аз 

шурӯъ кардан ба гулдўзї бо роњи хомадўзї бояд аввал гулдўзии 

њалќашаклро омўхт. Барои ҳама гуна хомадўзї тарњи тасвир ба матоъ 

интиқол дода мешавад ва сипас тарњи тасвир ва баъдан тамоми дохили 

наќшњо бо лагандаҳо пур карда мешаванд. Њар ќадар, ки дохили 

тасвирњо серришта (зич, ѓуллї) бошанд, њамон ќадар наќшњо барљаста 

намоѐн мегарданд. Наќшњои нозук дар гулдўзї бо роњи хомадўзї иҷро 

шуда пурдиќќатии махсусро талаб мекунанд, бинобар ин наметавон 

онро бе ќасќон иљро намуд. 

3. Дарзи занљира. Ин намуди дӯхт аксар вақт дар гулдўзиҳо 

истифода бурда мешавад ва як навъи хомадўзї ба шумор меравад. Дар 

баъзе гулдўзиҳо дарзро барои њошияи (лаблўла) ороишот истифода 

мебаранд, вале асосан барои пур кардани худи тасвир истифода 

мебаранд. Илова бар ин, ин навъи дарз дар ќолинбофӣ истифода 

мешавад. 

4. Дарзи марҷона. Ин дарз аз поѐн ба боло дўхта мешавад. Сўзанро 

аз тарафи чап ба рост гузаронида, лаганда на он ќадар калон медӯзанд, 

нўги сӯзанро ба тарафи худ нигоњ дошта, ба тарафи чап мегузаронанд. 

Сўзанро боз ба тарафи рости матоъ миѐнаи лагандаи дўхташуда 
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мегузаронанд. Лагандаи дуюмро ба андозаи ҳамон лагандаи якум дўхта, 

боз нўги сӯзанро ба тарафи худ нигоњ медоранд; ба тарафи рост сӯзанро 

тавассути њамон сӯрохе, ки лагандаи якум ба охир расида буд, 

мебароранд ва монанди њамин дўхтани лаганда идома меѐбад. Риштаи 

корӣ метавонад дар тарафи рост ѐ чапи сӯзан бошад, лагандаҳо бояд 

баробар, на чандон хурд ва баъди якдигар љойгир шаванд. 

5. Гулдўзї ба намуди холак. Пеш аз ҳама, расм ба матоъ интиқол 

дода мешавад. Гулдўзї  бо сўрохкунии матоъ оғоз меѐбад. Агар барљаста 

намоѐн шудани холакњо лозим бошад, сўрохкунї дар ду самт иҷро 

мешавад: ба тарафи дарозӣ ва ба тарафи бари тасвирњо. Гулдўзиро аз 

миѐнаи холакњо оғоз мекунанд, аввал ба рост ва сипас ба тарафи чап ва 

боз аз нав ба миѐна. Бо ин усул дуруст ҷойгир шудани тасвир мумкин 

аст. Баъзан, холакњо аз њамаи тарафњо бо лагандаҳои гуногун: хати 

дароз, гирењшакл ва ѐ дарзи пояшакл дўхта мешаванд. 

6. Хомадўзии рангин. Ин навъи беҳтарини хомадўзї аст. Ҳангоми 

гулдўзї ба тариќи хомадўзї илова ба дақиқӣ  ва боэњтиѐтї дар иљрои кор 

қобилияти интихоби дурусти ранг низ талаб карда мешавад, агар тасвир 

рангин набошад. Иљрои хомадўзии рангин аз беранг (сафед) аз он љињат 

фарқ мекунад, ки тарњи тасвир акс карда намешавад. Хомадўзии рангин 

бо арбешим, пашм ѐ риштаи мулинаҳои рангаи пурљило анљом дода 

мешавад. 

7. Хомадўзии ороишӣ. Бахияе аст дорои сояи сиѐҳ. Он барои 

ороиши либосҳои занона ва кӯдакона, курта ва ғайра истифода мешавад. 

Бо ин хомадўзї, асосан, гул ва баргҳои даврашакл дўхта мешаванд. 

Гулдўзї дар ќасќон дар њолати на чандон маҳкам кашидани матоъ танњо 

бо дасти рост анҷом дода мешавад. Сӯзанро аз поѐн ба боло равон карда, 

лаганда медўзанд, онро дар зењн ба чор қисм људо намуда, сӯзанро боз ба 

тарафи рост дар масофаи чоряк ќисми лагандаи қаблӣ мебароранд; ба 

шакли салиб риштаро ба канори дигари лаганда гузаронида, сўзанро ба 
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тарафи рости матоъ, то поѐни он нарасида, яъне камтар аз чоряки дарозї 

ворид мекунанд. Ба самти рост ҳаракат дода, гулдўзиро аз рўйи тарњи 

тасвир иљро мекунанд. Ҳангоми дўхтан, асосан, бояд ба самтҳои лаганда 

таваљљуњ зоњир шавад. Агар тасвир аз ду доира иборат бошад, бо ду хел 

ришта ба монанди он ки як рангро ба ранги дигар рехта бошанд, 

медўзанд. Аввал, доираҳои берунї бо як ранг, сипас доираи дохилӣ бо 

ранги дигар гулдўзї мешаванд; дар ҳоле ки лагандањои доирањои дохилӣ 

ба атрофи доираҳо баромада метавонанд. Маркази онро бо хомадўзии 

гирењшакл пур мекунанд. 

8. Йўрмадўзї (бахияи занљирї). Он маъмулан дар истеҳсоли 

гулдўзињои шарқӣ истифода мешавад. Дар ин навъи гулдўзї, ки иҷроиши 

чандон мушкиле надорад, лозим аст, ки асосан самти лагандаро назорат 

мекунем. Зарур аст, ки ҳамаи лагандаҳо ба як самт ҳаракат кунанд ва аз 

байни хатҳои наќш нагузаранд. Агар дар тасвир сояњои гуногун мавҷуд 

бошанд, пас, барои  нозуку равон аз як ранг ба ранги дигар гузаштан ба 

њалќаи охирини ранги қаблӣ риштаи нав бо тобиши дигар ворид карда 

мешавад. Дарзњо низ фарќ мекунанд, ки аксар вақт онро шарқї 

меноманд. 

Ин намудњои гуногуни дарзњо танҳо барои мањсулоти њаљман 

калон мувофиќ буда, чунин иҷро карда мешаванд: риштаҳоро ба матоъ 

чунон мегузоранд, ки яке болои дигаре бо усули аз боло ба поѐн хобанд 

сипас, риштањо кўндаланг ба андозаи на он ќадар калон - тақрибан ним 

сантиметр кашида шуда, масофаи байни онҳо бо лагандањои хурд фаро 

гирифта мешаванд. 

Маъмулан, дар чунин намуди гулдўзиҳо лагандаҳои калон бо 

ресмони абрешимӣ ва аз болои он риштањое, ки дорои тобиши дигар 

мебошанд, дӯхта мешаванд. Мањз аз њамин гуна бахияњо аксар вақт  

ҳунармандони тоҷик истифода мебаранд. 

Дўзандаҳо солњои охир аз гузаронидани тарњи тасвир аз коғази 

нусхабардорӣ истифода мебаранд (ба истиснои баъзе мањалҳое, ки 
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ќолибњои наќшњоро барои дўхтани тўппињо то њанўз ба кор мебаранд). 

Барои бо ин метод иљро кардани гулдўзї, пеш аз њама, маркази иљрои 

корро муайян менамоянд. 

Барои ин хатҳои рост, ки њошияро маҳдуд мекунанд (масофа бо 

ангушт ѐ чӯб чен карда мешавад), пас бо нуктаҳо маркази гулњо ва 

атрофи онҳо нишона карда мешаванд. Гулҳо, медалѐнҳо ва буттаҳо 

тасвир карда шуда, бо кашидани хати рости пайвасткунанда аз миѐнаи 

ҳар як наќши калонњаљм ба охир мерасад. 

Дар раванди кор дўзандагон ҳамеша маҳсулоти худро бо рўйпўши 

махсус муҳофизат мекунанд, то онро аз ифлосшавӣ нигоҳ доранд; дар он 

қисмати матоъе, ки њоло бо он кор намекунанд, љойгир карда мешавад ва 

дар охир тамоми маҳсулот ҷойгир карда мешавад. Рўйпўш барои 

пӯшонидани мањсулоти њаљман калон: сўзанињо, ҷойнамозњо, рўйљоҳо ва 

монанди инњо истифода мебаранд. 

Вақти дўхтани маҳсулоти нисбатан хурдтар аз қабили тўппӣ дар 

фурсатњои баъди иљрои кор бо пораи матоъи тоза мепӯшонанд. Дўзанда, 

одатан, дар рўйи кўрпачаи болои фарш пањнкардашуда кор мекунад. 

Пойи чап, ки дар он вақти кор кардан такя карда мешавад, бояд нимќат 

бошад. Матоъи дўхташавандаро зери зонуи чапи худ ќарор дода, ба 

либос бо сўзан мањкам мекунанд, ки зону мувофиќ ба он нигоњ дошта  

мешавад. Баъзан, агар зарур шавад, матоъ дар байни зонуҳо фишурда 

мегардад. Барои он ки матоъ росту њамвор бошад, ҳамеша бо дасти чап 

онро кашида меистанд. Дар ин ҳолат ангушти дасти чап ба кор доимо 

ҷалб карда мешавад. Бо ѐрии он риштае, ки ба сӯзан гузаронида 

шудааст, аз тарафи чапи матоъ мебарояд. Дар охири кашидани ришта 

ангушти калон тадриҷан ба поѐн хам мешавад ва ришта худ аз худ аз 

ангушт рањо мегардад. Бо ин техникаи мушаххаси миллӣ бавуљудоии 

гирењњо пешгирӣ карда мешавад, ки аксар вақт ба иљрои бомароми кор 

монеаи ҷиддӣ пеш меорад. 
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Бахияҳое, ки аз љониби њунармандон дар Тоҷикистон ва 

Ӯзбекистон бештар истифода мешаванд, инњо босма, кандахаѐл, 

чиндахаѐл, хомадўзї, йўрмадӯзӣ, ироќидӯзї, чамак ва дигар намудњо 

мебошанд. Ин дарзњо барои истеҳсоли ороишоти асосии мањсулот 

истифода мешаванд; дарзҳои дигар ҳамчун ѐрирасон ба кор мераванд, бо 

онҳо қисмҳои хурди гулдўзињо (ҷудокунӣ, хатҳои контурӣ, қисмҳои 

дохилии наќшҳои хурд) иљро карда мешаванд  

 

1.3. Асосҳои равонии  ташаккули муносибатҳои зебоипарастӣ  нисбат ба 

меҳнат дар системаи муассисаҳои таҳсилоти  миѐнаи  умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 Олимон - равоншиносони Иттиҳоди Шӯравӣ  П.П. Блонский, Л.С. 

Виготский, В.В. Давидов, Е.И. Игнатев, А.Н. Леонтев, Б.М. Теплов, К.К. 

Платонов, К.Н. Поливанова, А.А.Смирнов, Д.Б. Элконин ва дигарон 

дар асарҳои худ, ки ба омӯзиши хусусиятњои равонии хонандагони синну 

солашон хурд бахшида шудаанд, ду равиши асосии инкишофи зењниву 

ҷисмонї: принсипи маданиву таърихӣ ва принсипи инкишоф дар 

фаъолиятро тавзењ додаанд.  

Дар ҷомеаи ҳунармандон дар муҳити иҷтимоӣ-меҳнатӣ  ба воя 

расидани хонандагон ва ташаккули сифатҳои меҳнатӣ мусоидат 

менамояд. 

Риояи асосҳои маданиву-таърихӣ, мувофиқи гуфтаҳои Л.С. 

Выготский - «чунин усули инкишофи шахсият аст, ки сарчашмаи он 

муҳити ҷомеа» ба ҳисоб меравад, асоси инкишофи хонандагон дар 

фаъолият бошад, аз нуктаи назари  А.Н. Леонтев аз он иборат аст, ки 

«танҳо дар фаъолияти якҷоя бо дигар одамон инкишоф меѐбад». 

Фаъолияти муҳими ҷамъиятии насли наврасро таҳқиқ  намуда, 

Давидов В.В. онро ҳамчун омили пешбар муайян кардааст ва аз рӯи 

ақидаи Слободчиков В.И. он талаботи наврасонро дар давраи 
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ташаккулѐбӣ ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи Поливанов К.Н., таҷрибаи 

иҷтимоӣ ва лоињасозӣ дар рушди наврас нақши муҳим дорад.  

Инкишоф дар давраи наврасӣ ҳам ба иваз намудани вазъияти 

иҷтимоӣ ва ҳам ба иваз кардани шакли фаъолият ва муҳити равонӣ 

вобаста аст, ки дар  он инкишоф ба амал меояд ва доир ба ин масъала 

бисѐре аз равоншиносон њамақида мебошанд. Давраи наврасӣ бо 

назардошти  ноустувории руҳияи  синну соли бӯҳронӣ ба ҳисоб меравад.  

Баробари ба камол расидан рӯҳияи   наврасон ба тағйирѐбӣ камтар 

моил ва нисбатан ноустувор мегардад ва инкишофи чунин 

нишондиҳанда, ба монанди «сифати калоншавӣ» дар чунин равандҳо ба 

амал меояд: 

1) ҳамкории пурмазмун бо меъѐрҳои хос ва мувофиқ барои 

калонсолон - эҳтиром, боварӣ, ѐрии дутарафа ва ғайра;  

2) ба камолрасӣ дар писарчаи наврас бо моилшавӣ ба марди 

идеалии аз тарафи ӯ интихобшуда, дар духтарчаҳо бошад , мутобиқан бо 

моилшавӣ ба зинаи идеалї сурат мегирад; 

3) тақлид ба калонсолон ба намуди зоҳирӣ: либос, ороиши мӯйи 

сар, истифодабарии рангу равғанҳои ороишӣ (косметика) дар духтарчаҳо 

ва ғайра хос аст.  

Дар давраи наврасӣ хонандагон ба худ ҳама чизро аз муҳити 

атрофи онҳоро иҳотакарда қабул мекунанд, рафтор ва хулқу атвори 

одамони калонро такрор карда, ҳаракат менамоянд, ки худро њар чї 

калонтар намоиш диҳанд ва дар ин ҷо  эмин доштани онҳо аз таъсири 

падидаҳои номусоиди ҷамъият, аз тақлид кардан ба одатҳои зараровари 

калонсолон хеле муҳим аст. Афсӯс, ки дар солҳои охир аз сабаби зиѐд 

шудани ҷинояткорї дар ҷомеа хавфи аз тарафи наврасон интихоб 

намудани одатҳои  бад зиѐд гардидаанд [93,с.16].  

Дар чунин шароитҳо масъулияти муаллимон ва волидайн дар 

тарбияи наврасон баробар бо хатари ҷомеа меафзояд ва дар ин маврид 



78 

 

муҳим он аст, ки наврасонро ба ҳоли худ нагузошта, балки рафтори 

онҳоро назорат бурда, ин равандро роҳбарӣ кунанд ва барои ба самти 

дуруст равона кардани онњо кўшиш намоянд.   

Аз тарафи мутахассис-равоншиносон ва муаллимон хусусиятҳои 

синну соли наврасӣ коркард шудаанд, ки аз сабаби тағйиротҳо дар 

замони муосир баамаломада онҳо имрӯз дақиқӣ ва тасҳеҳро талаб 

мекунанд. Бинобар ин, мо душвориҳоеро, ки наврасон, волидайни онҳо 

ва муаллимон дучор шуда метавонанд, чунин ифода намудан мумкин 

аст: 

-масъалаи иҷтимоиѐт ва ташаккули наврасон ҳамчун шахсият; 

-фароҳам овардани шароит барои зоҳиркунӣ ва тақвият додани 

шавқу ҳавас нисбат ба омўзиш ва фаъолияти мењнатии наврасон; 

-худмуайянкунии касбии наврасон;  

-шаклҳои муносибати байниҳамдигарии наврасон бо калонсолон;  

-инкишофи қобилиятҳои эҷодкорӣ дар раванди ба амал татбиқ 

намудани тарбияи зебоипарастӣ. 

Дар алоқамандӣ бо гуфтаҳои зикршуда, аз лиҳози равонӣ синну 

соли наврасӣ ҳамчун марҳалаи «сензитивӣ»  (чунин давраи ҳаѐти инсон 

аст, ки дар он шароитҳои беҳтарин барои ташаккулѐбии сифатҳо ва 

хислатҳо мусоид мебошанд) барои инкишофи сифатҳои қавииродагӣ ва 

худтарбиякунӣ зарур аст.  

Набояд аз хотир баровард, ки дар ин давра асосан рушди ақлу 

хирад сурат гирифта, онҳо баҳри тезтар ба камол расидан кӯшиш 

менамоянд ва дар натиҷа номутобиқатии равонӣ ва рафтори шахсии 

воқеии наврасон ба мушоҳида мерасад. Ҳамаи он дар шароити пайдо 

гардидани «аз назари ботинӣ» ба амал меояд ва сабаби ҳамаи ин 

кӯшиши калонтар будан ба ҳисоб меравад. 

Зери таъсири ин омил мо инкишофи худшиносии хонандагони 

наврас ва рағбати худтағйирдиҳиро мушоҳида мекунем.  
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Аз рӯи ақидаи педагогӣ ин марҳалаи хеле пурмасъулият мебошад, 

ки барои худташаккулдиҳии наврасон аз роҳи санъат, омӯзиши ҳунарҳои 

мардумӣ истифода бурдан зарур аст. Бо назардошти  майлу рағбати онҳо 

ба корҳои амалӣ ва тасвирӣ, ки ба дастгирӣ ва ѐрии ҳамсолон ва 

калонсолон равона карда шудааст, санъат дар ҳаѐти наврасон мавқеъ 

пайдо мекунад ва нақши аввалиндараҷаро мебозад. Инро бо додани 

маълумоти иловагӣ ҳам дар раванди таълим ва ҳам берун аз он  ташкил 

кардан мумкин аст.  

Масъалаи тарбияи зебоипарастии насли наврас, ки дорои таърихи 

қадима аст, имрӯз ҳам зарурат ва муҳимияти худро гум накардааст. 

Масъалаи тарбияи зебоипарастии насли ҷавон мутафакирони 

давраи қадим - Сократ, Арасту, Афлотун  ва дигаронро низ бетараф 

нагузошта, ҳанӯз аз давраҳои қадим асосҳои назариявии фаҳмиши бисѐре 

аз навъҳои зебоипарастӣ ҷой доштанд, ки ба инкишофи санъат ва 

зебоипарастии онҳо таъсири хоса бахшидаанд ва олимони муосир 

имрӯзҳо ҳам аз он истифода мебаранд.  

Ҳар яке аз файласуфони қадим ва мутафаккирон дар ҳалли 

масъалаҳои санъат ва зебоипарастӣ саҳми муносиб гузоштаанд, масалан, 

Арасту чунин меҳисобид, ки дар инкишофи шахсияти хонандагон 

силсилаи машғулиятҳои зебоипарастӣ, аз ҷумла, расмкашӣ муассир аст. 

Педагог ва олими барҷаста Я.А. Коменский, ки баъдтар зиндагӣ ба сар 

бурдааст, чунин мешуморид, ки дар ташаккули ҳаматарафаи шахсият 

чунин падидаҳо, ба монанди мусиқӣ ва расмкашӣ мавқеи муҳим доранд, 

зеро «бо воситаи санъат ҳиссиѐти зебоипарастиро инкишоф додан, 

ташаккул додани қобилият, лаззат гирифтан аз асарҳои санъат ва 

зебогии табиат имконпазир аст» [64, с.56]. 

Дар корҳои мутафаккирони рус (Белинский В.Г., Герцен А.И., 

Чернышевский Н.Г.) ба моҳият ва муҳимияти санъат дар ҷомеа, тарбия 

ва инкишофи шахсият аҳамият дода шудааст. Масалан, К.Д. Ушинский, 
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роҷеъ ба асосҳои дидактикӣ мулоҳизаронӣ намуда, қайд карда буд, ки 

«хонандагон бо шаклҳо, рангҳо, оҳангҳо ва умуман бо ҳиссиѐт фикр 

мекунанд».  

Мувофиқи ақидаи бисѐре аз олимон ва педагогҳо  тарбияи 

зебоипарастӣ дар ташаккули ахлоқии шахсият, инкишофи ақлӣ ва 

ҷисмонӣ, фаъолгардонии  мавқеъи ҳаѐтӣ хусусияти муқарраркунанда ба 

ҳисоб меравад. Аз он ҷумла  В.А. Сухомлинский қайд  карда буд, ки  «бе 

тарбияи зебоипарастӣ тарбияи солимро ба даст овардан мумкин нест» 

[110, с.88]. 

Чунин ақида ба исбот расидааст, ки тарбияи зебоипарастӣ ва бадеӣ 

байни худ зич алоқаманд буда, дар санъат якдигарро пурра мекунанд.  

Чунин муомилоти методологӣ дар корҳои бисѐр олимон-

педагогҳои машҳур - А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, Н.А. Ветлугина, 

В.С. Кузина Т.С. Комарова, А.А. Малик-пошоев, Б.Т. Лихачев, Б.М. 

Неменский, Е.Е. Рожкова, Н.П. Сакулина, А.Е. Терентев, Б.П. Юсов, 

Т.Я. Шпикалова ва дигарон инъикоси худро ѐфтааст. Дар таҳқиқоти худ 

онҳо мафҳуми аз рӯи моҳияти худ ҳамгиро: тарбияи бадеию-

зебоипарастии шахсиятро таҳқиқ кардаанд ва мувофиқи ақидаи онҳо 

тарбияи бадеӣ яке аз қисматҳои таркибии тарбияи зебоипарастӣ ба ҳисоб 

меравад.  

Дар ҳаѐт таҷассум ѐфтани ғояҳои тарбияи шахсият имрӯзҳо ҳам  

маданияти миллӣ ва ҳам ҷаҳониро фаро гирифтааст. Бинобар ин, аз рӯйи 

ақидаи бисѐре аз олимони рус ва тоҷик (Кузин В.С., Ломов С.П., 

Некрасова М.А., Сокольникова Н.М., Шпикалова Т.Я., Аглаева Б.М., 

Бекҷонова Ю.К., Кадира М.В., Раҷабов И.М., Еремова И.А., Холматов 

Д.М. ва дигарон.) мазмуни дониши бадеиву-зебоипарастӣ бояд ба 

ташаккул додани худшиносии миллӣ, арҷ гузоштан ба мероси таърихӣ ва 

мадании халқу кишвари худ ва тамоми ҷаҳон равона карда шуданд. Дар 

асоси ин равиш низоми тарбияи зебоипарастӣ ва дониш бо роҳи ҷалби 
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хонандагон, пеш аз ҳама, ба сарчашмаи маданияти бадеиву миллӣ бояд 

сурат гирад. 

Дар Тоҷикистон педагогикаи ватании муосир дорои таҷрибаи бою 

ғанӣ дар самти тарбияи зебоипарастии хонандагон мебошад ва 

истифодаи машғулиятҳои амалӣ - ороишгарӣ ҳамчун яке аз равандҳои 

пешбарандаи санъат шинохта шудааст.  

Бинобар ин, барои давом додани кори худ дар ин самт ва ҳалли 

душвориҳои мавҷуда чун ҳамеша истифода аз сарчашмаҳои маданияти 

халқӣ, анъанаҳои бадеиву зебоипарастӣ ба ташаккулѐбӣ ва инкишофи 

шахсият (руҳӣ- ахлоқӣ, бадеӣ-зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва ватанпарастӣ) 

таъсири мусбат мерасонад. Ин мулоҳиза дар тавзењоти  В.А. Горский 

инъикос ѐфтааст: «муассисаҳои маълумоти иловагӣ, ки ба хонандагон 

шароити худифодакуниро пешкаш менамояд,  барои нигоҳ доштани  

хусусияти маданиву - миллӣ ба сифати арзишҳои ватанӣ ва инсондӯстӣ 

имкон фароҳам меорад». 

Руҳшиносон масъалаи сотсиализатсияи хонандагони синну соли 

наврасиро чун яке аз масъалаҳои муҳим арзѐбӣ намуда, чунин 

мешуморанд, ки онро бо воситаи ба амал татбиқ намудани талаботҳои 

руҳиву маънавӣ, рӯй овардани шахс ба арзишҳои зебоипарастӣ ва 

инкишофи имкониятҳои зебоиву эҷодӣ ҳал намудан мумкин аст.  

Аз он ҷумла, академик Б.Т. Лихачев диққати худро ба он равона 

мекунад, ки «дар назарияи тарбия мафҳумҳое чун инкишофи 

зебоипарастӣ, раванди худшиносии мақсадноки қувваҳои ҳақиқӣ дар 

тарбияи хонандагон ҷойи махсусро ишғол мекунад. Дарки зебоипарастӣ, 

хаѐлоти бадеӣ, муассирӣ, инчунин ташаккулѐбии талаботҳои рӯҳиро 

таъмин мекунад, ки ин аллакай сотсиализатсияи шахсият ба ҳисоб 

меравад» [69,с.78]. 

Дар алоқамандӣ бо ин, ақидаҳои Н.С., Кириченко, Г.В., Артаева, 

В.Г.Федотова., В.И.Панов.,Л.В.Светкова.,М.Д.Ашўров., М.Н.Дадобоева 
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ва дигарон ҷолиби диққат мебошанд, ки дар раванди ташаккулѐбии 

шахсият махсусан муҳим ва актуалӣ ба ҳисоб мераванд:  

1) азхудкунии  анъанаҳои  таърихиву маданӣ;  

2) ҷалб намудани хонандагон ба санъати ороишиву бадеӣ, ки 

натанҳо ба тарбияи зебоипарастӣ, балки ба худмуайянкунии касбии онҳо 

мусоидат мекунад.  

Тараққиѐт дар ҷомеае, ки инсоният ҳамеша ба он кӯшиш дорад, бе 

эҷодиѐти пай дар пай ва таҳлили интиқодӣ, бе азхудкунии таҷрибаи 

бадеӣ, бе истифодаи асосҳои зебоипарастӣ, бе назардошти анъанаҳои 

эҷодии қадима номумкин аст. Дар ин ҷабҳа тамоюли маълумоти ватанӣ 

барои омӯзиши сарчашмаҳои маданияти миллии тоҷик дар маҳалҳо 

мазмун ва аҳамияти дигар пайдо мекунад, ки дар онҳо  машғулият ва 

касбу ҳунарҳои бадеиву халқӣ нигоҳ дошта шудаанд. То имрӯз 

анъанаҳои бисѐрасраро, ки иқтидори эҷодии худро гум накардаанд 

эҳтиѐткорона ҳифз менамоянд.  

Тарбияи зебоипарастии хонандагон бо роҳи ҷалб намудани онҳо ба 

арзишҳои маданӣ аҳамият пайдо карда, усулҳои ҳамгироӣ дар 

пажӯҳишоти Л.Б. Рилова пешниҳод гаштааст, ки ба асосҳои зерин такя 

мекунад:  

- муколамаи фазоӣ - маконӣ;  

- яклухтӣ;  

- возеҳият ва бадеияти педагогӣ - бадеӣ;  

-маҳдудияти модулӣ ѐ басандагиии ақлӣ;  

-фардикунонӣ ва худсозии бадеӣ;  

-бомаданиятӣ.  

Дар таҷрибаи педагогӣ истифода бурдани ин асосҳо аз нуктаи 

назари таърих раванди донишро ба сарчашмаҳои анъанаҳои бадеиву 

халқӣ алоқаманд мегардонад. Чӣ хеле ки қайд гардид, инкишофи 
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қобилиятҳои бадеии хонандагон ҷузъи муҳими ҷараѐни тарбияи 

зебоипарастӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар энсиклопедияи педагогӣ мафҳуми «эҷодиѐт» ҳамчун «шакли 

олии фаъолнокӣ ва мустақилият дар фаъолияти инсон, талабот баҳри 

тағйир додан, мукаммал гардонидан, навоварӣ дар эҷоди ягон чизи 

аҷоиб» муайян карда мешавад. Дар луғати равоншиносӣ мафҳуми 

«эҷодиѐт» ба тарзи дигар шарҳ дода мешавад: «фаъолияте, ки дар 

натиҷаи он маҳсуле сохта мешавад, ки бо навоварӣ ва аҷоиботаш фарқ 

мекунад». 

Мафҳуми «эҷодиѐт» падидаи васеъ ва бисѐрҷабҳа мебошад, ки дар 

бисѐр таҳқиқотҳо роҷеъ ба ин масъала ҳам файласуфон, мутафаккирони 

гузашта ва ҳам олимони муосир нуктаи назари худро ифода намудаанд, 

ва ҳар яке аз онҳо аз рӯи моҳият дуруст ва саҳеҳ ба назар мерасанд. 

Масалан, Кушаев Н.А. чунин мешуморад, ки «фаъолияти тақлидкорона 

аз он иборат мебошад, ки хонандагон ба сатҳи офариниш мерасанд». 

Лихачѐв Б.Т. изҳор мекунад, ки «хонандагон дар раванди эҷодкунӣ 

нақшаи дурнамои худро интихоб мекунанд», Каменская И.Ю. бошад, 

чунин мешуморад, ки «фаъолияти эҷодӣ ба  эҷодиѐти ақливу маънавӣ 

равона карда шудааст» [69, с.35] . 

Дар диссертатсия саҳми мутахассион-этнографҳо, муаррихон, 

санъатшиносони ватанӣ дар омӯзиши санъати халқӣ ва ороишиву 

амалии Тоҷикистон қайд карда шудааст. Дар кори илмӣ ҳиссаи олимон 

ва педагогҳои тоҷик дар таҳқиқи масъалаҳои  тарбияи руҳиву ахлоқӣ ва 

бадеиву зебоипарастии хонандагони синну соли томактабӣ, мактабӣ ва 

донишҷӯѐн дар асоси ҷалб намудани онҳо ба маданияти бадеиву миллӣ 

ва анъанавӣ қайд карда шудааст. Дар асарҳои худ онҳо санъати халқӣ ва 

ороишиву амалии Тоҷикистонро, ки дорои анъанаҳои бадеии бисѐрасра 

мебошад, нишон додаанд. Бо он насли наврасро дар алоқамандӣ бо 

системаи илмӣ тарбия кардан зарур аст. 
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ХУЛОСАҲО ОИД БА БОБИ  ЯКУМ 

1. Мавқеи принсипи фаъолиятро дар психология метавон ба таври 

мухтасар чунин шарҳ дод: шуур ва фаъолият ба якдигар муқобил 

нестанд, вале айни ҳамдигар (шабеҳ) низ набуда, балки ягонагиро 

метавонанд ташкил намоянд ва шуур маводи инкишоф ва натиҷаи 

фаъолият мањсуб меѐбад. Дар психологияи педагогӣ ва педагогика ин 

муқаррарот дар он ифода ѐфтааст, ки, аз як тараф, таълим, тарбия ва 

инкишофи шахс бо фаъолият татбиќ мегардад, аз тарафи дигар, ҳадафи 

ниҳоии раванди омӯзиш омода намудани хонандагон ба ин ѐ он намуди 

фаъолият амалї мегардад. 

2. Кашидадӯзӣ  яке аз навъҳои қадимаи эҷодиѐти бадеист, ки дорои 

анъанаҳои чандинасра мебошад. Бо рушди ҷомеа талабот нисбат ба 

фарҳанги рўзгори маишї ва либос афзуда, ба густариши ин намуди 

ороиши амалӣ оварда расонидааст. 

3. Ҳифзу нигаҳдорї ва рушди санъати мардумї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон на танҳо ҳамчун вазифаи муҳими хонадории миллӣ, балки 

чун ҷузъи  ташкили фарҳанги миллии бадеї шинохта шудааст. 

4. Барои таҳлилу баррасии мазмуни таълими гулдўзии ороишї-

миллии  тоҷикї дар тањќиќоти мазкур таснифоти зерин оид ба 

истифодаи донишҳо анҷом дода шудааст:  татбиқи дониш, қоидаҳои ба 

хислат ва тартибот таъсиррасонанда; татбиқи донишҳо, ки пайдарњамии 

корро нишон медиҳанд; истифодаи дониш, ки ба фаъолияти эҷодӣ 

нигаронида шудааст. 

5. Ҳадафи асосї аз омўзиши њунари гулдўзии ороишї-миллии  

тоҷикї баланд бардоштани системаи донишҳо аст, ки ба ташаккули 

малакаҳои корӣ ва қобилияти меҳнатї мусоидат менамоянд: омӯзиши 

ороишот, хусусиятњои унсури наќшњо, шакл ва ранги ороишот; 

такроршавӣ (ритм) ва прапорсия (симметрия); роҳҳои иҷрои дўхтҳои 

гуногун; таҳлили асарҳои санъати амалӣ. 
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БОБИ II.  РОҲ, УСУЛ ВА ШАКЛҲОИ КОРБАСТИ ГУЛДӮЗИИ 

ОРОИШЇ-МИЛЛИИ ТОҶИКӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ) 

2.1. Асосњои педагогии ташаккули шахсият ва маърифати бадеӣ-

зебоипарастии хонандагон тавассути гулдўзии ороишї-миллии тољикӣ 

Солҳои охир дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  ба тарбияи зењнӣ ва ҷисмонӣ таваҷҷуҳ зоҳир гашта, 

зарурати тағйир додани муносибат ба ташкили раванди таълими 

хонандагон ва илова кардани тарбияи зебоипарастӣ ба фаъолияти 

педагогӣ ҳамчун воситаи муҳимтарини фарогири муносибатҳои 

хонандагон ба воқеият, воситаҳои ахлоқӣ ва зењнии тарбия, ба ибораи 

дигар, воситаи ташаккули қобилияти эҷодии шахсият њамаљониба 

рушдѐфта ва рӯҳан комил лозим аст.   

Ташаккул додани шахсияти маданӣ ва маърифати зебоипарастї,  

бинобар ба таъкиди бисѐр нависандагон, муаллимон ва кормандони 

соњаи илм ва фарњанг, ба монанди Д.Б. Кабалевский, А.С. Макаренко,  

В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой,  К.Д. Ушинский, М.Ф. Шабаева, 

М.Орифӣ,  Х.Раҳимов  яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба шумор 

меравад. 

Эњсоси тамоми зебоињои ҷаҳон, дарки ҳисси одам, ашѐ ва чизҳо ба 

хонандагон њолати махсуси њиссиву равонї бахшида, боиси таваҷҷуҳи 

воқеӣ ба ҳаѐт, афзудани шавќи донишандўзї, инкишоф додани фикр, 

хотира, ирода ва дигар равандҳои рўҳӣ мегардад. 

Мањз дар њамин тарбияи зебоипарастї – дидан ва идроки хушињои 

атрофи хеш, љањони ињотакардаи ў зоњир мегардад.  

Дар илм тарбияи зебоипарастиро чун «ташаккули њадафмандонаи 

инсон ва муносибати ў ба зебоипарастии воќеї» шарњ медињанд. Ин 

фаъолияти хос ва бемисл бо маќсади њосили лаѐќати дарки арзиши 

љањони зебої ва санъат дар мувофиќа ба љойгоњи њунарњои амалї ва 

вижагињои љомеа сурат мегирад.  
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Дар раванди тарбияи хонандагон дар ин самт бархурдорї аз 

арзишњои маданї ва такмили маърифати онњо мегардад. Ин асоси 

ташаккул ва инкишофи истеъдоду ќобилияти инсон ба дарки зебої, 

завќи зебоипарастї ва тасаввурот рољеъ ба идеал шуда метавонад. 

Интихоби роњу усулњои тарбияи зебоипарастии шогирдон тавассути 

зебої имкони ташаккули на танњо самти дурусти зебоипарастї, балки ба 

рушди лаѐќати эљодї ва офаридани зебоињои боњашамату пуршукўњ дар 

љараѐни фаъолияти мењнатї, дар зиндагї, рафтору кирдор ва албатта 

санъати миллиро фароњам меорад. 

Тарбияи зебоипарастї ба такмили истеъдод ва мањорати инсон, ки 

барои самтњои мухталифи эљод муњим мебошанд, нигаронида шудааст. 

Байни тарбияи ахлоќиву зебоипарастї алоќаи ногусастанї мављуд аст, 

зеро зебої танзимкунандаи муносибатњои инсон арзѐбї мегардад. Мањз 

ба воситаи зебої инсон беихтиѐр ба иљрои амалњои некў ва рафторњои 

писандида майл мекунад. Рисолати тарбияи зебоипарастї дар ахлоќи 

накўиву шоистаги зуњур мекунад. 

Вижагии хос дар низоми тарбияи зебоипарастї мукаммалї, 

ногусастанї ва пайдарњамӣ ва муназзамиву њамгироии таълим таљассум 

меѐбад. Чорабинињои беруназсинфї, њаѐти иљтимоии хонандагон, њар 

кадом фанни таълимї, њар навъи машѓулият вазифаи мушаххаси худро 

дар ташаккули маданияти зебоипарастии хонандагон дорад. Монанди 

дигар намудњои тарбия, низоми тарбияи зебоипарастї низ мењвар ва асос 

дошта, ба он такя менамояд. Ба мањаки асосии тарбияи зебоипарастї 

њамаи намуди санъат: мусиќї, меъморї, њайкалтарошї, рассомї, раќс, 

синамо, театр ва ѓайрањо мансуб мебошанд [13,с.24-29]. 

Санъат њарчанд фарогири бахши асосии тарбияи зебоипарастї аст, 

вале он танњо як самти фаъолияти инсонро дар бар гирифта, ба шахсият 

ба воситаи тарбияи бадеї, ки сабаби ташаккули хоњишу њаваси 

пазируфтани хушиву накўињо, муњаббат ба санъат, мањорати дарки он, 
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њисси ќаноатмандиву хушњолї аз он ва нињоят ташаккули ќобилияти 

эљодкорї дар намудњои гуногуни санъат таъсиргузор аст. 

Тарбияи зебоипарастї аз лињози мазмуну муњтаво хеле густурдаву 

доманадор буда, эљоди бадеї, њам зебоии моддиѐт, њам рафтору кирдор, 

њам мењнат ва њам муносибатњои инсонї ба он тааллуќ дорад. Он шабењи 

пайкартарош аст, ки инсонро бо тамоми имконоти худ, аз љумла, санъат 

њамчун асбобу олоти муќтадиру тавоно месозад. Тарбияи зебоипарастї 

бар хилофи тарбияи бадеии инсон на барои санъат, балки барои 

фаъолияти зебоипарастонаи инсон дар њаѐт нигаронида шудааст. 

Тарбияи зебоипарастиро дар марњилањои мухталифи синнусолии 

ташаккули хонандагон, њанўз аз давраи аввали тањсил бояд роњандозї 

намуд ва њар ќадар ки пештар ба муњити зебоипарастӣ пайваст гардад, 

њамон ќадар самараи бењтару хубтар ба бар меорад. 

Аз таљрибаи кори тарбиявї чунин сохторњои таркибии тарбияи 

зебоипарастиро тасниф кардан мумкин аст: 

- маълумоти зебоипарастї, ки дар худ асосњои назари ва љавњари 

маданияти шахсро таљассум менамояд; 

- тарбияи бадеї, ки ба омўзиши маърифатї- назарї ва бадеї-амалї, 

ки дар ташаккули маданияти бадеии шахс дар робита бо малака, дониш, 

интихоби самтњои боарзиш ва завќ сурат мегирад; 

- тарбияи эњтиѐљот ва ќобилиятњои эљодї; 

- худшиносї ва худтарбиякунї тавассути зебоипарастї, ки ба 

худтакмилдињии шахс нигаронида шудааст. 

Њамчун омўзгори соњибтаљрибаи соњаи технология, муаллифро 

масъалаи тарбияи бадеї-зебоипарастии хонандагон, инкишофи 

ќобилияти идрок ва эњсоси зебоии муњити атроф – табиат, санъат, ки ба 

тарбияи завќи бадеї мусоидат мекунад, бетараф гузошта наметавонад 

[4,с.17]. 

Барномае, ки аз љониби муаллиф тарњрезї гаштааст, имкони 

њамгироии тайѐрии мењнатиро бо тарбияи зебоипарастї фароњам 
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меорад. Аз он метавон ба натиљањои мусбат ва дастовардњои назарраси 

маданияти мењнатї расид. 

Зимни тањияи барномаи мазкур муаммои асосї алоќамандона 

таълим додани њунарњои мардумї бо технологияи муосир дар омўзиши 

санъати миллии гулдўзї њисобида мешавад. 

Њадаф аз коркарди ин барнома, аз як тараф, пешкаш кардани 

маълумот ва дониш рољеъ ба њунарњои бадеии анъанавї, аз љумла, 

њунарњои мањаллї, инкишоф додани малакаи бадеии хонандагон, аз 

наздик ошно намудани онњо бо санъати гулдӯзии миллї, муносибати 

зебоипарастона ба њастї, аз тарафи дигар, бо омўхтани донишу 

мањоратњои бадастоварда дар оянда имкони раќобат ва ќонеъ 

гардонидани талаботи ањолї дар бозори мењнатро дошта бошанд. Зеро 

истењсол ва барќароркунии  њунарњои бадеии мардумї на танњо барои 

ќонеъ гардонидани ниѐзу эњтиѐљоти худї, инчунин барои фурўш бояд 

тайѐр карда шаванд. Санъати мардумї сарчашмаи бењадду канор дар 

рушди маданияти мењнатї ва маданияти бадеї ба шумор меравад. 

Мањсулоти њунарњои мардумї дар тамоми давру замонњо дар 

рўзгори мардум фаровон ба кор рафта, боиси осонии зањмату мењнат ва 

ороиши базму маъракањо гаштаанд. Маснуоти санъати гудўзии миллї 

мусаввараи хосе аст, ки метавон аз он тамоми мазмуну муњтавои фанни 

«Технология» (таълими меҳнат)-ро аз худ намуд. 

Онњо барои инкишофи ќувваи эљодї, тарбияи зебоипарастї ва 

мењанпарастии хонандагон имконияти бештар фароњам меоваранд. Дар 

љараѐни корбасти ин барнома хонандагон гулдўзии суннатї, гулдўзии 

муосир бо истифодаи маводњои ороишї, намудњои гуногуни 

апликатсияи замонавї, навъњои суннатии бофандагї ва коркарди 

матоъњои табиї тавассути њунарњои мардумиро меомўзанд. Мањсулоте, 

ки дар машѓулиятњои фанни технология (таълими меҳнат) тайѐр 

мекунанд, муалллиф њамчун воситаи тарбияи бадеї-зебоипарастии 

хонандагон мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. 
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Аксари мањсулот имкони амалан истифодабариро дошта, дониши 

дар бораи «ќонунњои зебої» њосилнамудаашон барои оростагии 

зоњириашон мусоидат мекунанд, аз ин лињоз, фанни технология (таълими 

меҳнат) дар назари хонандагон њар чи бештар шавќовартар мегардад.   

Тарбияи зебоипарастї дар машѓулиятњои технология (таълими 

меҳнат) ба натиљањои мусбати фаъолияти омўзгорї нигаронида шудааст, 

зеро он дар асоси инкишофи шавќу њавас ва имконоти эљодии шогирдон 

сурат мегирад. 

Тамоми мањсулоте, ки дар раванди таълим ба кор бурда мешавад, 

муаллиф бо назардошти хусусият, майлу хоњиш ва ќобилияти 

хонандагон интихоб намудааст, барои он ки танњо дар њамин њолат 

хонандагон нисбат ба иљрои супоришоти таълимї шавќу раѓбат пайдо 

мекунанд. 

Онњо бо ин сабабњо хоњиш пайдо мекунанд: нињоят дараља 

технологияро аз худ кунанд; зебогии љолибу дилкашро соњиб бошанд; аз 

хусуси коркарди суннатии маводи табиӣ маълумот дода тавонанд [2,с.16]. 

Њамчунин муњтавои супоришоти таълимиро иљрои лоињаи эљодї, 

ки ќобилияту истеъдод равшан муайян карда мешавад, дарбар мегирад. 

Мазмуну мундариљаи чунин намуди лоињањои эљодї зинатдињї, роњу 

услњои пардозгарии намудњои мухталифи мањсулот ва ороишдињї 

тавассути ашѐи санъати миллӣ мебошад. 

Њангоми бањогузории лоиња на танњо њаљм ва мазмун, инчунин 

сабку услуби бадеї, ороиш ва зебогии он ба инобат гирифта мешавад. 

Муаллиф барномаи фанни технология (таълими меҳнат)-и мазкурро дар 

шакли низоми мукаммал дар асоси донишњои аз таљриба њосилнамуда, 

маълумоти назарї доир ба таркиботи сӯзанидӯзӣ, аз љумла, чунин 

мавзуъњо «Ранг дар сӯзанӣ», «Тарзу услуби худро интихоб намо», 

«Тасаввурот ва назари хос» тањия намудааст. 

Маќсади фан дар сурати омўхтани роњу усулњои гуногуни коркарди 

матоъњо, мустаќилона чизњои зебо ва лозимаро, ки боиси ќаноатмандии 
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хонандагон аз мењнати анљомдодаашон мегардад, тайѐр карда 

тавонистан лозим аст. 

Агар дар љараѐни таълими фанни технология (таълими меҳнат) аз 

компутерњои муосир истифода гардад, тарбияи зебоипарастии 

хонандагон  боз њам хубтару бењтар ба роњ монда мешавад. 

Бо ин маќсад, муаллиф ва гурўњи хонандагон дар шабакаи 

интернети мактаб сањифае ташкил кардаанд, ки онҳо метавонанд бо 

лоиња–ороишот намудњои мањсулоти тайѐри худи хонандагон 

тайѐркарда ошно гарданд. Њамчунин маснуоти дастї тайѐрнамудаи 

занонро љамъоварї карда, маълумоти иловагї доир ба коркарди 

матоъњо ва низ тавзењоти муфассал оид ба тањияи ягон навъи тўњфа ва 

армуѓонї гиранд. 

Тарбияи зебоипарастї барои инкишофи завќи бадеї, такмил 

додани љањонбинї, афкору андеша, назардида, покизакорї, бодиќќатї, 

сариштакорї ва муназзамї дар иљрои корњо мусоидат менамояд. Он 

зимни фаъолияти эљодї имкон медињад, ки масоили инкишофи шахсият, 

ташаккули муносибати эљодкорона нисбат ба мењнат ва муаммои 

интихоби ихтисос њаллу фасл гардад.  

Таъсири тарбияи зебоипарастї барои инкишофи хислатњои 

зебоипарастии инсон, талаботи рўњии ў, хушахлоќї, тасаввурот доир ба 

худ ва љомеа, љањоншиносї ва умуман шинохти шахсият муњим ба њисоб 

меравад. Бо зикри ањамияти тарбияи зебоипарастӣ дар инкишофи насли 

наврас бояд таъкид намуд, ки он барои ташаккули ќувваи эљодкорї 

мусоидат карда, љињати инкишофи шахсият таъсири мусбат мерасонад. 

Дар љумњурї солњои охир њанўз ба самти гуманитарии таълим 

таваљљуњи бештар зоњир гашта истодааст. Ин ѓоя боз њам дар асоси 

таълими фанњои педагогї сурат мегирад. Сарчашмаи онро такомули 

имкониятњои педагогї бо роњу усулњои мухталифи бадеї (ба мисли 

њунарњои мардумї, гулдўзии ороишӣ-миллии тољикї), инкишоф додани 

маърифати зебоипарастии хонандагон, ки барои дарки ањамияти 
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пурарзиши бадеї-зебоипарастї, шинохти мустаќилонаи њаѐт ва љањон бо 

ташкили «фаъолнокии ботинї» кўмак мекунад [1,с.773]. 

Инкишофи босуръати љомеаи муосир, ки бо иттилооти технологї 

ва таљњизоти техникї таъмин мебошад, дар назди инсон бањодињї ба 

мањсулоти гаронбањои ќаблан сохташуда, тањаввулоти моддї ва эњѐи 

маънавиѐтро вазифа мегузорад. 

Бо назардошти ин вазъият, фаъолияти озмоишии мо дар 

муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумии № 23, № 9 ва № 19-и шањри 

Хуљанд дар љараѐни дарс ва корњои беруназсинфї ба ташаккули 

арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагон бо воситаи њунарњои миллии 

тоҷикӣ ба роњ монда шуд. 

Аз тањлили низоми љории муассисањои тањсилоти миѐна чанд 

норасоии љойдошта дар бахши таълим ва тарбияи бадеї муайян гардид. 

Таълим, аз рўйи низом, ба интиќоли иттилооти муайян ба хонандагон 

нигаронида шудааст, вале мувофиќи аќидаи аксари муњаќќиќон, ошноии 

наврасон бо намудњои гуногуни санъат танњо бо маќсади љамъ кардани 

дониш барои такмили дониш мусоидат намекунад, зеро: «…дарки санъат 

ба сатњи фароњам овардани тасаввурот рољеъ ба осор, лекин 

љобаљокунии маъно, ѓоя, мазмун ва ѓайрањо» [88,с.156]. 

Имконоти тарбия тавассути осори санъат хеле васеъ буда, татбиќи 

нисбатан мукаммали онњо дар раванди таълим љоиз аст, ваќте 

хонандагон зимни мушоњида, моњияти ѓояву афкори њунармандро 

фањманд, ба он бањо дињанд, доир ба он осор тањлилу бозшиносї 

намоянд, чун аз «ботин» љавњари онро идрок намоянд, ки дар љараѐни ин 

фаъолият дар хонандагон њисси зебоипарастї инкишоф ѐфта, майлу 

хоњиши худэљодкунї ва сохтани асбобу ашѐи зарурї пайдо мешавад. 

Тарбияи бадеї-зебоипарастї бояд љањони ботиниро мукаммал 

намояд, боиси ѓановати рўњии хонандагон, ки шахсияти аз љињати 

зебоипарастӣ тарбияѐфтаи дар њар њолат дигаронро дастгирикунандаро 

ба воя расонад. «Вижагии асосии инсонгароиро инкишофи бењтарин 
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«сифатњои одамї», ки дар воќеъ «љавњари одамї» мањсуб меѐбад, ташкил 

дода,  њамбастагии ўро бо љањони пурарзиш, маданият ва муносибатњои 

инсонї барљаста зоњир намояд» [15,с.20].  

Дар љараѐни таҳќиќоти мо моњияти тарбияи бадеї-зебоипарастии 

хонандагон муайян гардид, ки асли онро фаъолияти омўзгор барои 

ташаккули арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагон бо роњи њунарњои 

мардумї, ки дар заминаи инкишофи њиссиѐти зебоипарастї, завќи 

зебоипарастї, назари зебоипарастї, ќобилияти шинохти осори санъат ва 

муносибати инсонї, мушоњида ва бањогузорї карда тавонистан ба 

хушињои олам ташкил медињад. Маќсади асосї дар ин раванд 

фаъолгардонии хонандагон, ки бояд худашон барои тањияи асбобу 

ашѐњои зебоии дастї иљрошуда кўшиш ба харљ дињанд. Дар ташаккули 

арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагон омўзиши мероси мадании 

халќи тољик, ки нињоят нодир аст, мавќеи назаррасро дорад. 

Мусаллам аст, ки пажўњишоти зиѐди олимон (И.Я.Богуславская., 

Г.Н.Волков., Н.И.Киященко., Т.С.Комарова., Б.М.Неменский., 

Т.Я.Шпикалова) ба тањќиќи санъати халќї бахшида шуда, дар таълиму 

тарбия истифода мешавад. Масалан, муаллифи китоб Комарова Т.С. 

«Санъати халќї дар тарбияи хонандагон» («Народное исскуство в 

воспитании детей») барњаќ ќайд мекунанд, ки: «Санъати халќї њамчун 

санъат, умуман, сервазифа аст, ки яке аз онњо тарбия ба шумор меравад. 

Дар санъати халќї имконоти зиѐди тарбия мављуд аст…» [67,с.88]. 

Дар замони муосир таваљљуњ ба таълиму тарбияи равона 

гардидааст. Дар бисѐре аз марказњои омўзишї шароити хубу муносиб 

барои ташаккули арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагон дар асоси 

ѓояву мафкурањои халќї роњандозї шудаанд. Бори аввал доир ба 

ташкили тарбияи халќї педагоги барљаста К.Д.Ушинский андешаронї 

намудааст, ки мавќеи муњимро дар назарияи педагогии ў ишѓол мекунад. 

Ў таъкид менамояд, ки «танњо як тамоюле барои њамагон мављуд 

мебошад, ки тарбия ба он такя мекунад: ин њам бошад, халќият аст. 
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Тарбияе, ки худи халќ эљод карда ва онро бунѐд гузоштааст, он 

иќтидореро соњиб мебошад, ки дар њељ як низоми бењтарин, ѓояву 

мафњумњо ѐ худ халќњои дигар тањмилѐфта вуљуд надорад» [123, с.124]. 

Дар љањони муосир, ки бо технологияи компутерї ва васоити 

техникї комилан муљањњаз њастем, хонандагон аз дарки бадеї-

зебоипарастии љањон дур монда, аз ин љињат, нисбат ба якдигар 

муносибати љоњилонаву таљовузкорона зоњир мекунанд, доираи 

маданияташон мањдуд, тањаммулнопазирї нисбат ба њар падида ва 

иттињоди рўњиву ахлоќии инсонњо ба мушоњида мерасад. «Њар ќадар ки 

доираи маданияти инсон васеъ бошад, њамон ќадар вай бесабру 

бетањаммул нисбат ба њар чизи нав ва «нињоят кўњна» мегардад. Падидаи 

тоза ба ў нињоят диќќатљалбкунанда, вале «кўњна» ѓайризамонавї 

намудор мегардад» [124, с.116]. 

Чунин вазъият маорифи замони имрўзро муваззаф менамояд, ки 

мазмуну муњтавои таълимро бо назардошти ташаккули тарбияи 

арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагон њам дар љараѐни дарс ва њам 

корњои беруназсинфї ба роњ монанд. 

Дар барномањои таълимии муассисањои тањсилоти миѐнаи умумӣ 

бояд роњњои васеъ гардонидани љањонбинии мадании хонандагон ва 

афзудани шавќу њаваси онњо ба њунарњои халќї ва анъанањои мардумї, 

ки мероси маънавї ва бойи Тољикистон ба шумор меравад, ба инобат 

гирифта шавад.  

Мавќеъ ва ањамияти беинтињои санъати халќиро муқарраран 

аксари муњаќќиќони соња ќайд кардаанд. «Санъате, ки аз љониби халќ 

дастаљамъона тавлид ѐфтааст, - њамеша гаронбањо, њамеша пурмањсулї 

ва фанопазириро њифз намуда, бо нерўи таъсиргузор ба шахс дар њар 

давру замон намунаи бењтарини шањомати эљоди бадеї мањсуб меѐбад» 

[25, с.20]. 

Ташаккули арзишњои бадеї-зебоипарастии хонандагонро метавон 

бо тартиби зерин татбиќ намуд: пеш аз њама, мушоњидаи осори 
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њунармандон, сипас ба хонандагон кўшиш зоњир намудани ќобилияти 

эљодкорї дар сохтани мањсулоти на он ќадар душвор вогузор мегардад. 

Ин таъсири зиѐди рўњї бахшида, беихтиѐрона ќобилияти идрок ва 

арљгузории санъат, моњияти њунарњои халќї ба вуљуд меояд. Дар натиља, 

кўшиши эљодкорї, дар назари аввал на чандон душвор, вале муњимтар аз 

њама худэљодкунї зуњур менамояд. 

Дар («Луѓати забони русї»)-и С.И.Ожегов анъана чунин шарњ дода 

шудааст: «чизе, ки аз як насл ба насли дигар мегузарад, чизи меросї аз 

аљдод (масалан, ѓоя, назар, завќ, тарзу тариќи фаъолият, расму ойин ва 

монанди инњо)» [89]. 

Дар ин њолат, чунин натиља гирифтан мумкин аст, ки анъана ин 

зуњуротест, ки аз насл ба насли дигар интиќол ѐфта, муддати тўлонї дар 

њофизаи халќ нигањдорї мешавад. Аммо, тавзењоти мазкур, ба назари 

мо, мафњуми «анъана»-ро комилан равшан намесозад. Тафсири нисбатан 

мукаммал ва сањењтари онро Ю.В.Чернявская пешнињод кардааст: 

«Анъана нусха ѐ худ намунаи (модель)-и њиссиѐт, тафаккур, рафтору 

кирдор ва гузашта аз ин, меъѐр, малака, расму ойин, комѐбињои маданї 

аст, ки барои мардум арзиши зиѐд дорад ва њамчунин усулњои тањвили 

он аз насл ба насл мебошад» [132, с.120]. 

Мавсуф мафњуми «анъана»-ро нисбат ба С.И.Ожегов васеътар 

шарњ дода, ќайд мекунад, ки «барои он ки чизе интиќол дода шавад, он 

чиз на танњо объекти гузаранда тавассути ягон механизм, балки бояд 

дорои арзиши муайян бошад», ин метавонад «на танњо аз падар ба 

писар», балки «аз падарбузург (бобо) ба набера мегузарад». 

Арзишњои бадеї-зебоипарастӣ аз љониби халќ дар тўли асрњо 

эљодшуда хусусияти анъанавї касб кардаанд; онњо њамеша бо њунарњои 

мардумї такмил меѐбанд, барои инкишофи маданияти халќї имкон 

фароњам меоранд. Дар ин раванд фаъолияти бадеї-зебоипарастии  инсон 

мавќеи муњимро ишѓол менамояд, ки дар натиља маснуоти бадеи ва 

навоварона бо ороишоти бемонанд њосил мешавад. Онњо ќобилияти 
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таъсири самаранок ба хонандагон, ба дунѐи ботиниву рўњияи онњоро 

доранд, љињати дарки нотакрории љањони ињотакарда тавассути 

образњои нав сохтани санъати бењамтои миллї мусоидат менамоянд. 

Дар маснуоти њунарњои бадеии халќї худи эљодкор аз њар љињат 

њувайдо гашта, малакаву мањорати ифодаи афкору аќоид дар раванди 

эљод пайдо мешавад, ки ин албатта њосили таљриба аст. Ин барои 

таљассуми рўзгордорї, хусусияти хонавода, асбобу анљом мавриди 

истифодаи давраи муайяни таърихї ба хонандагон кўмак мерасонад: 

«Ороишоти ашѐи рўзгори дењќонї таљрибаи зиндагии онњоро муайян 

намуда, њаргиз арзиши воќеии маиширо паст намекунанд» [25, с.35]. 

Аввалин намунањои мањсулоти њунарњои халќї чандон мушаххасу 

нафис набуда, нисбатан хашину даѓал ва барои иљрои вазифањои 

мушаххас нигаронида шуда буданд. Минбаъд, шаклу намудашон такмил 

ѐфта, дар инсон майлу хоњиши оростани онњо ба вуљуд омад. Аз 

одитарин маводи табиї сохтани намунањои бењтарини санъатро аз худ 

карданд. Батадриљ муњити атрофи инсонро пур карданд, манзилро зебо 

сохтанд, либос, пойафзол, ашѐи рўзгор ва монанди инњо, љањони 

маънавии одамонро ѓановат бахшиданд, рўњу љонашонро мазмуни зебої 

ато карданд, ба њиссиѐти инсонњо таъсири мусбат расониданд. Ташкили 

фаъолияти эљодї дар раванди машѓулиятњо чандон мушкил набуда, 

анљом додани он нињоят осон аст, аз ин љињат, дар љараѐни кор бо 

хонандагон мо кўшиш намудем, ки дар онњо њаваси эљоди мањсулоти 

бадеї - зебоипарастиро бедор намоем ва њамчунин тањаммулу босабрї ва 

мењнатдўстиро омўзонем. Ин амалро мо аз пешнињодоти академик 

Б.Т.Лихачев, ки панљ унсури асосии фаъолияти мењнатии хонандагонро 

нишон додааст, муайян кардем: маќсади мењнат, раванди фаъолият, 

коркарди малака, натиљаи мењнат, муносибатњои мењнати дастаљамъона, 

ки бояд њамеша дар робита бошанд: «Мењнат тарбия мекунад, махсусан 

мењнати зебоипарастӣ, на дар он маврид, ки хонандагон дасту пояшро ба 
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њаракат медарорад, балки дар њолати зуњури њаракати мушаххасу сарењ 

иљрои супориш амалї мегардад» [69, с.77]. 

Ташкили фаъолияти мо барои пурра кардани мењнати арзишњои 

бадеї-зебоипарастии хонандагон нигаронида шудааст, зеро мењнати 

эљодии онњо мантиќан бо фаъолияти муќаррариашон силсилапайванд 

бошанд, барои он ки камтарин норасоиву бемуваффаќиятї дар раванди 

тањияи маснуот боиси пайдо гаштани њиссиѐти манфї, нафрату бадбиние 

нисбат ба мењнат нашаванд. 

 

2.2. Корњои илмї-таҳќиќотӣ барои баланд бардоштани қобилияти эҷодии 

хонандагон тавассути гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикї 

Дањсолањои охир дар Тоҷикистон жанрњои нави санъати ороишї 

ташаккул ва инкишоф ѐфта истодаанд. Ин боиси ба майдони санъат 

омадани як қатор њунармандони муваффақи ин соња, аз ҷумла, 

дўзандагони моњири гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї гардидааст. Яке аз 

бузургтарин минтақаҳои санъати дўзандагии тоҷикон вилояти Суѓд бо 

маркази он шањри Хуҷанд (собиқ Ленинобод) мањсуб меѐбад.  

Гулдӯзї нисбат ба дигар навъњои  эҷодиѐти халқї мањз дар њамин 

мавзеъ тавсеаву тарвиҷ ѐфтааст. Таҳќиќи мукаммали ин соњаи санъати 

мављуд дар ин сарзамин то њанўз сурат нагирифта, вале баъзе 

пажўњишоти ҷудогона роҷеъ ба вижагињои хоси санъати гулдўзии 

шимоли Тоҷикистон анҷом дода шудаанд [139, c.62].  

Санъати гулдўзї табиатан хоси фаъолияти хонаводагї ба шумор 

рафта, либос ва таҷњизоти рўзгорро музайян менамояд. Ороиши 

шоњонаи асбоби маишии мардум ба он таъсир расонидааст, ки дар 

давоми садањои зиѐд халқ танњо як навъи мањсулоти гулдўзии 

анъанавиро бо таѓйироти ҷузъї ва бо таъсири мўд тайѐр менамуду халос. 

Халқ нисбат ба маҳсулоти рангоранги дўзандагї ҳамчун намунаи воқеии 

санъати ороишї бо эњтироми том муносибат мекунад. Ин навъи 

истењсолот ба инсон солҳои зиѐд хизмат расонида, аз насл ба насл 
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њамчун мерос мегузаранд. Лавозимоти гулдўзишуда, ки аз таљрибаи 

зиндагї њосил шудаанд, дар асоси шоњкорињои аслии санъати халќї 

тањия гашта, хусусиятњои муњими ин санъати баландро дар худ таљассум 

намудаанд. Аз замони таваллуд инсонро навъњои мухталифи гулдўзї, ки 

дар хона нигањдорӣ мешаванд, ињота карда, боиси пайдо гаштани 

дилбастагии ў мегарданд. Онҳо завќи одамиро ташаккул медиҳанд ва 

идеали асосї дар тамоми ҳаѐти ў боќї мемонанд. Дар рўзгори тоҷикон 

навъњои мухталифи гулдўзї асрњо инљониб мавќеи муњим доранд, ки 

барои ҷашну маросимњои гуногун, њам хољагидорї, њам љињози 

хонаводагї ва ѐ худ анъанаву суннатњои динї пешбинї шудаанд. Мисли 

ќарнҳои ќаблї имрӯз низ идҳои миллӣ бе сўзанї, борпўш, рўйљо ва дигар 

намудњои калонњаљми гулдўзї, ки ба сифати љойпўш ва ѐ ороишоти 

деворҳои манзил истифода мегарданд, таљлил карда намешаванд. Агар 

ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаѐти маънавӣ ва моддию фарҳангии халқи тоҷик 

таваљљуњ намоем, маълум мегардад, ки гулдўзї нисбат ба намудҳои 

дигари санъати ороишӣ санъати бадеии халќиро муљаллотару 

барљастатар инъикос мекунад. Дар тӯли садсолаҳо то замони муосир 

ҳамоҳангии аҷибе аз лињози мазмун, шакли ороиш ва воситаҳои тасвири 

он њосил шудааст, ки мо дар корҳои беҳтарини тањияшуда метавонем 

мушоњида намоем. Якҷоя бо ороишоти меъморӣ, қолинҳо, гулдўзињо 

маҷмӯи тарҳҳои манзили мардумро, ки дорои сифати баланди бадеӣ ва 

аслии миллӣ мебошанд, ифода менамоянд.  

Гулдўзии Суѓд дар асри XX аз лињози сабку услуб равиши 

њунармандони шимоли кишвар, яъне собиќ Ленинободро идома 

бахшидааст. Дар ин ҷо чун дар дигар минтақаҳои Тоҷикистон бо 

гулдўзї, асосан, ашѐи зарурии рўзгор, ки дар ҳаѐти ҳаррӯза ба кор 

меравад ва манзили зистро оро медињад, тарљењ доштанд. Сўзанї аз 

лињози њаљм нисбат ба маснуоти дигар бартарият дошт. Сӯзанӣ дар 

якљоягї бо маҳсулоти дигари кашидадўзї, одатан, деворњои 

меҳмонхонаро ороиш медињад. Дўзандагон кӯшиш мекунанд, ки 
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сўзаниҳоро мувофиқи андозаи девор мураттаб намоянд. Андозаи сўзанї, 

баъзан то 5х3 м, 4х2 м, 2,5х3 м ва ғайра аст. Сўзанї аз навъҳои 

дӯстдоштаи гулдўзии дўзандањои маҳаллӣ буда, яке аз ашѐҳои зарурии 

љињози арӯсиро ташкил медиҳад ва дар маросими тўй нақши калидӣ 

мебозад [108, c.119]. 

Дар тӯли садсолањо гулдўзони хуҷандї тарзу тариќи хоси ороиш, 

принсипҳои гуногуни корбурди рангҳоро, ки бозгўкунандаи хусусиятҳои 

муњимми ин соњаи санъати маҳаллї мебошанд, корбаст мекунанд. 

Вижагии асоси он, пеш аз ҳама, дар истифодаи рангҳои баланду равшан 

барои зинатдињии унсурњои буттаҳо, появу барги гулњо, ки дар шакли 

симметрӣ љойгир мешуданд, ба шумор меравад. Таркиби офаридањои 

њунармандони мањаллиро муќобилгузории замина ва наќш афзалият 

мебахшад. Аксар маврид барои замина рангњои пурљило, масалан, ранги 

сурх (бо тобишҳои гуногун), зард, нилуфарї ѐ сиѐҳро интихоб мекунанд. 

Тобишҳои риштаҳо дар мувофиќа бо шаклу намудњои гулдўзї бо риояи 

ќоидањои мушаххасу даќиќ истифода мешаванд. Масалан, ранги сурх 

аксар вақт дар якҷоягӣ бо ранги сиѐҳ, сафед бо зард, зард бо бунафш ѐ 

кабуд мустаъмал мегардид. Рангҳои асосии таркиби гулдўзињои ин 

мањалро, асосан, ранги сурх бо тобишњои мухталиф ва ранги сафеду зард 

ташкил медињад. Таснифоти моњиронаи ин рангҳо, мутаносибан ба њам 

интихоб кардани онњо ба маснуот зебоӣ, шевої ва дилангезї ато 

мекунанд. Мўљиби асосии љаззобияти сўзанињои хуљандиѐн инъикоси 

шакли басо калонтари рустанињо бо хатњои гирдаи нозуку мавзун бо 

намуди тўр-тўр аст. Бо ќарнњаи баланди бадеии  дўзандагон мувозинати 

унсурҳои алоҳидаи компонентҳо, њамоњангии мутаносиби наќшу нигор 

ва заминаҳои нисбатан холиро ба даст меоранд. Таркиби сўзанї ҳатман 

дар мутаносибии канораи васеъ ва танги масоњати росткунҷа бояд воќеъ 

гардад. Дўзандагӣ дар баъзе маврид дар матоъи абрешим ва аксар њолат 

дар матоъњои пахтагин иљро карда мешавад. Бо ресмони абрешимї ва ѐ 

пахтагин, бештар бо дўхти босма (яке аз навъњои дўхти хомдўзї, ки дар 
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навбати худ боз ба якчанд хелњо људо мешавад, ба монанди: захмаш 

дароз; захмаш лўнда; дўхт аз болои захм бо захмњои дуќабата; донача, 

зирадўзї; канда-хаѐл; чинда-хаѐл ѐ дурўя. Инчунин ин намуди дўхтро 

дўхти шарќї низ меноманд) машғуланд [108, c.122].  

Ҳар як унсури таркиби сўзанї якдигарро такрор намекунанд ва бо 

наќшу нигори хос, ки њељ маъноеро ифода накарда, номи алоњидаи худро 

низ надоранд, зинат дода мешаванд. Номҳо ҳаргиз пайдоиши ин ѐ он 

ороишро шарҳ намедиҳанд, аммо дар айни замон барои фаҳмидани 

тарзи афкору андешаи рамзии одамон ва муҳити атрофи он, ки санъати 

рассомӣ инкишоф ѐфтааст, маводи ҷолиберо пешнињод мекунанд. 

Нишонаи асосии сўзанињои шањри Хуљанд шаклњои рустаниест бо номи 

“лола” ва “буттаҳо” машҳур аст. Инъикоси ин намуди рустаниҳо 

(сукутњо) тарзи қадима ва паҳншудаи гулдўзии тоҷик ва, дар маҷмӯъ, 

тамоми ороишоти шарқӣ мањсуб меѐбад [52, с.214].  

Канораи гулдӯзии сўзанї, одатан, нақшҳои ҷудогонаи ба навбат 

ҷойивазкунандае дорад, ки онҳо ягон унсури мутассилеро соҳиб нестанд, 

вале дар айни ҳол чун нақши мукаммали мавзун ба назар метобанд, ки 

гоҳо бисѐр зарифу равон њастанд. Ин тарзи ороишоти ихтироънамудаи 

дўзандагони тољик аз љињати сабку услуб ба шаклњои рустаниҳо шабоњат 

доранд: тасвири намунаи калони гул аст, ки аз боло гўѐ назар кардаед. 

Мувофиқи андешаи муњаќќиќи ороишоти қадима В.П.Даркевич, 

«Ормони пайвастагии анвори пурсафои офтобӣ бо афзоиши гул ва 

гиѐҳҳои фаровон дар рўйи Замин амалї гаштааст» [43, с.45].  

Ин зинат ва сохтори тарњи онҳо, одатан, яке аз хусусиятҳои 

фарқкунандаи тарзи ороиши ин ѐ он маҳал мебошад. Тарзи љойгиршавии 

ќисмњои рустанї дар таркиби ороишот ба тарзи муттасил дар канораи 

матоъ тарњи асосии наќши сўзаниро ташкил медињанд, ки дар ҳар як 

маҳал аз њам тафовут доранд. Тасвири мутаносиби ќисматњои рустанї бо 

андозањои мухталиф, зарофат ва шукўњи ғайриодї ва умуман, ҳалли 
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таркибии худ ҳайратангез мебошанд. Таносуби рангҳо, ки асосан 

мутазод воќеъ гаштаанд, гоҳо бо дурахшандагии аҷиб ва рангубори 

љаззоби худ фарқ мекунанд. Намунаи беназири ғайриодӣ, тасвири назифу 

нозуки наќшњо бо истифодаи се ранг: сурх, сафед ва зард, ки дар Хуљанд 

дар асри XIX сурат гирифтааст, аз мањсулоти осорхонаи таърихї-

кишваршиносии вилояти Суғд мебошад [114].  

Дар заминаи сиѐҳи он њафт гули бо усули тўр-тўр дўхташудаи 

бисѐрќабата, ки дар атрофи он буттањои сурху сафед бо тасвирҳои 

қаламфур ҷойгир шудаанд, хеле назаррасанд. Ҳамаи рустаниҳо ранги 

сурх, сафед ва зард бо ороиши мураккаби тўр-тўр доранд. Рустании 

марказї аз њама бузургтарин буда, он бо рангҳои сафед ва дар 

муњосираи якчанд љузъиѐти музайяни доирашакл, ки ин расмњо дар 

рустанињои дигар такрор намеѐбанд, дўхта мешавад. Шаш рустании 

дигар аз љињати ранг ва тартиб ҷуфт-љуфт меоянд. Дар байни онҳо ду 

рустании хурд дар боло ва поѐни гули марказӣ ва ду ҷуфти нисбатан 

калонтар дар ду тарафи муқобил ифода меѐбанд. Рустанињои болої ва 

поѐнӣ ба таври бофти тўршакл ба намуди хатњои арабї бо ранги сафед, 

ки аксар вақт дар қаламрави Хуҷанд дўхта шудаанд, бештар ба 

мушоњида мерасанд. Дар ин ҷо ҳамчунин ному насаби дўзанда, соли 

истеҳсоли сўзанї ва оятњо аз китоби Қуръон сабт карда мешаванд. Як 

намунаи ин навъи сўзании дар ибтидои асри ХХ дўхташуда низ дар 

осорхонаи Суѓд вуљуд дорад. Он дар заминаи бунафшранг иљро карда 

шудааст. Дорои намуди ороиши тўр-тўр бо рангњои сафед, љигарї ва 

сабз мебошад. Занљираи васеъ (қариб 1мм васеъ) танњо дар майдони 

марказӣ мањдуд нашуда, балки ҳамчун идомаи он воќеъ мегардад. Гули 

марказї бо даврачањо хеле нозуку латиф кашида шуда, атрофи онро 

якчанд намуди ороишот дар шакли унсурњои рустанї фаро гирифтааст. 

Тарзи дўхти ин гулҳо гирдгардии фирфиракњои сафед ва зардро ба хотир 

меоранд, ки бо ивазкунии ҳамдигарї тамоми майдони марказиро бо 

њошияи сўзанї пайванд мекунанд. Тамоми холигоњи майдон бо 
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кулолаҳои (пестик) хурди зард ва сафеди гул пур карда шудааст. Инњо аз 

дўхти тўршакли басо нозук, ки бо ҳаракати сабуки камфурўѓ инъикос 

шудаанд, аз хусусиятњои фарқкунандаи сӯзаниҳои шањри Хуҷанд ба 

њисоб мераванд.  

Тамоми наќши гулдўзї, ки шаҳомати махсус аз он ҳувайдост, хеле 

ҷаззобона ба заминаи сўзанї соя меандозад. Ба ин таносуби амиќи 

доирачаҳои калони нилуфарї, холҳои майдаи шукуфаҳои кабуд ва 

инчунин сояҳои барҷастаи соқаҳои сафеди рустанї мусоидат мекунанд. 

Равшаниву сарењии рангубори ороишот ба дараљае барљаста ифода 

шудааст, ки ба назари бинанда баъзе аз унсурњо мукарраран љой иваз 

мекунанд ва ба ин тартиб мавҷуди зиндаи мутаҳаррикро ба хотир 

меоранд. 

Ба навъи махсуси нақшу нигори мањаллї ҳар гуна печу тобҳо – шох 

(шохи ҳайвон ва ѐ шохи дарахт, ки ба ҳуруфи арабї шабеҳанд) инчунин 

изи панљаи тағйирдодаи ҷонварон - пойи мурғобї ва монанди инњо 

дохил мешаванд. Бисѐр вақт дар сўзаниҳо тасвири  мори тобзанандаро 

дидан мумкин аст. Он дар шакли хатти морпеч ва ѐ мавҷдор акс ѐфта, 

тайи ҳазорон сол дар ҳамаи намудҳои санъати миллї-ороишии тоҷикон 

корбаст мегардад. Боз як сӯзании аз ҷониби устодони Суғд, ки дар охири 

асри XIX дӯхта шудааст, қобили таваҷҷуҳ буда, дар сатини сиѐҳ бо ҳаҷми 

4,5 x 3,5 м тайѐр гаштааст. Ороиш ба тарзи тӯр-тӯр дар шакли рустанӣ бо 

таҷассуми парандагоне бо парҳои зебои дурахшон (ки камтар дар 

сӯзаниҳои ин  маҳал ифода мешаванд), бо думҳои сермӯйи пурҳашамат 

хеле ҷолиб ба назар мерасад. Дар тахтапушти ҳар як паранда як 

гулдастаи зебо наќш ѐфта, онро боз ҳам бештар назаррабо сохтааст. Нӯл, 

панҷа ва тана низ ҳамчун нақши рустанӣ тарҳрезӣ шудаанд. Дар сўзании 

мазкур дар дохили шаклњои геометрї бо хати арабӣ чаҳорпораҳо бо 

дуои нек ќайд шудаанд. Наќши њар яке аз ин шакли рустанињо бо андоза 

гуногуну мухталиф њастанд, ки кас гумон мебарад њељ мањдудияте 
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надоранд. Дўзандагон дар он хўшагулњои хоси боњашамату афсонавии 

худро гирдоварї намудаанд. Композитсияњои мазкур дар маснуоти 

кашидадўзони хистеварзї, конибодомї, исфарагї, истаравшанї шабоњат 

дорад, яъне онњо сабку равиши дўзандагони хуљандиро идома дода 

истодаанд. Бутта ѐ гулдастаҳо ҳамеша бо ранги асосии маҳсулот 

мувофиқат кунонида мешаванд. Онҳо метавонанд якранг ѐ рангоранг бо 

тобишњои каме фарќкунанда, ки тамоми љузъиѐт гўѐ аз љониб рассом ба 

таври нозук кашида шуда бошанд, ба назар мерасанд. Чунин шаклҳои 

рустанӣ чун гулњҳои бисѐрқабата дар сўзанї бо хатҳои параллелӣ ѐ дар 

шакли тахтаи шоњмот ҷойгир карда мешаванд, аксар маврид дар гирду 

атроф унсурҳои иловагии ороишӣ надоранд ва танҳо њошияи онњо 

иборат аз рангу наќшњои дигар мебошад. Барои кашидадўзии ин 

мањалҳо сўзанї, ки дар ороиши он намунаҳои гуногуни зинатӣ: гулҳои 

калону хурд, буттаҳо, шохчаҳо, пояи рустаниҳо, ромбњо, секунҷаҳо ва 

манзарањо истифода мешаванд, хос аст. Онҳо ҳамеша ба як таркиби 

ороишии њамоњанг муттаҳид шудаанд, ки бисѐре аз наќшҳо чун дар 

дигар ороишоти тоҷикӣ бо рамзу аломатҳои қадима фарқ мекунанд. 

Дар байни онҳо бештар тўморњо вомехӯранд, ки маънии қадимаи амну 

эминї – њифз кардан аз чашми бад, ангуштони даст – панља, ки дар 

гулдўзї ба шакли кулолаи гули панљбарга дар пояи дароз инъикос карда 

мешавад, инчунин намудҳои гуногуни бодомї, себарга, шохчањои 

маљнунбед, мор ва ѓайрањо корбаст мегардад. Кашидадўзиҳои ду 

маркази калони њунармандї дар наздикии шаҳри Хуҷанд - Панҷакент ва 

Истаравшани вилояти Суғд низ дорои хусусиятњои гуногуни бадеї 

мебошанд. 

Сўзанињои панљакентї, ки асосан аз гулҳои сершумор тањия 

шудаанд, бо тарҳи дохилии комилан дигар хеле зич ва баъзан 

мураккабии ороишоти умумӣ фарќ мекунанд. Аксар вақт сатњи дохилии 

гулњо ба якчанд даврањои ситорашакли бо њам љамъомада тақсим шуда, 

чунин рангњо: сафед бо норинљї, ќањваранг бо гулобӣ, хокистарї бо 
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осмонранг, гулобї бо кабуд ва дигар омехтаи рангҳо корбаст мешаванд, 

ки гулдўзињои Бухоро ва пештараи Самарқандро ба хотир меоранд. 

Махсусан, аз кашидадўзии шаҳри Хуљанд бо хусусиятҳои таркиби 

ороишот гулдўзиҳои Истаравшан фарқ мекунанд, ки унсурњои ороишии 

аз њад зиѐд, пурбор ва умуман мураккаб доранд [138, с.129]. 

Дар таркиби сўзанӣ ин мањал як ѐ ду навъи гул маъмул аст, ки ба як 

пояи сафед (баъзан сиѐҳ) муттањид шудаанд. Гулҳои бисѐрдавра, ки 

баъзан офтоб ѐ моњтоб номида мешаванд, аксаран дар шакли намоѐну 

барљаста бо унсурҳои шарорањои оташ таљассум меѐбанд. Бо 

хусусиятњои бадеии худ сўзанињои истаравшанї ба таркибњои ороишии 

Самарқанд шабоњат доранд, аммо махсусиятњои фарќкунанда низ 

доранд. Ҳамин тариқ, кашидадўзиҳои бузургњаљми ороишӣ - сўзанї, ки 

аз ҷониби ҳунармандони Хуҷанд дар охирњои асри XIX ва ибтидои асри 

XX дўхта шудаанд, дорои бадеиѐти барҷастаи худ мебошанд, ки аз як 

тараф, аз гулдўзиҳои дигари шаҳру ноҳияҳо (Панҷакент, Истаравшан) 

тафовут доранд, аз тарафи дигар, монандии бевосита бо мањсулоти баъзе 

мањалњо (Исфара, Конибодом) ба мушоњида мерасад.  

Хусусиятҳои бадеии сўзанињои Хуҷанд барои дигар намудҳои 

кашидадўзињои калонњаљми маҳаллӣ - борпўш (гулдўзии ба сўзанї 

монанд, танҳо бо андозаи хурдтар), љойнамоз (ќолинча барои 

саљдакунї), ќарси мехї (гулдўзии деворї, гулмех), ки барои овехтани 

рўймолњо ба кор рафта, қисми таркибии ороиши дохили манзил ва 

љашну маросимҳои тољикон мебошад, низ мансуб аст. Дар ин маҳсулот 

силсилаи ѓояњои тасвирӣ одатан нисбат ба сўзанї васеътар аст. Ин, 

албатта, ба он вобаста мебошад, ки ҳар яке аз ин чизҳо вазифаҳои махсус 

доранд ва дўзандагон мехоҳанд, ки ин вазифањоро тақвият бахшанд ва 

ороишотро бо мазмунњои мушаххасу нотакрор пурра кунанд. Масалан, 

дар ороиши рўйљо, ки ҳамчун љойпўши арӯсӣ хизмат мекунад, аксаран 

анорро тасвир мекунанд, ки он ҳамчун рамзи бобаракотӣ ва хушбахтӣ 
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шинохта мешавад. Инчунин, дар ин намуди кашидадўзї унсурҳои 

ороишии кирмакшакл ва моршакл дохил мешаванд, ки аз рӯйи ақидаи 

мардум барои амалї гаштани орзуву хоҳишҳо  кӯмак мерасонанд, 

корбаст мешавад. Дар љойнамозњо аксар вақт шохи гўсфанд - ќўшќорак, 

ки дар ороиши тољикон ҳамчун рамзи хушбахтї шинохта шудааст, 

истифода мегардад, њамчунин наќш ба намуди кафи даст бо ангуштони 

паҳнгашта – панља, тўмор ва манзарањо маъмул мебошанд. Ин унсурҳои 

ороишї барои ҳамаи кашидадўзињои тоҷикӣ, аз он ҷумла, гулдўзиҳо хос 

њастанд. Њар як навъи санъат дар марказњои алоњидаи кашидадўзӣ 

вижагињои махсуси худро дорад ва бозгўкунандаи ин ѐ он ѓояи мушаххас 

мебошанд. Њамаи ин шаклҳо, рангҳо ва намунаҳои ороишот аз муњити 

гирду атрофи онҳо бармеоянд. Љањони воқеии ињотакунанда, табиат 

ҳамеша тахайюлоти ҳунармандони халқиро меафзояд ва аз ин рӯ 

намудҳои ороишот фаровон мебошанд. Илова бар ин, ҳунарманд 

андеша, майлу хоҳишҳои худро оид ба ҷаҳон дар дохили ороишот љой 

дода, мазмуну мўњтавои хосро ифода менамояд. Ин љанбаи ороишоти 

мардум борњо аз љониби муњаќќиќон қайд карда шудааст. С.В.Иванов 

чунин падидаро таъкид намудааст: «Дар санъати мардумї шаклҳои 

ороишот љињатњои зењнї ва равонӣ касб мекунанд. Хусусиятњои зеҳнӣ, 

махсусан, дар номифодакунии бисѐре аз ороишот, ки иҷрокунандагони 

онҳо ба намунаҳои худ медиҳанд, ба назар мерасад. Шаклҳои геометрии 

холис бо мазмуни муайяни мушаххас пур карда мешаванд, ки тафаккури 

одамонро дар бораи воқеияти гирду атроф инъикос менамоянд» [55, с.7].  

Кашидадўзони хуљандї дар охири садаи XIX ва оғози асри XX аз доираи 

васеи ороишот, ки асосан иборат аз шаклњои рустанӣ мебошанд, баҳра 

бурдаанд. Онњо дорои ѓояњои њайвоншакл, кайњонї, инчунин наќшњҳои 

ашѐи хонагӣ (масалан, самоворнусха, чойникшакл, лаълигуна ва ғайра) 

мебошанд, ки ба ороиш бо шакли сатњї ва услубї ворид карда 

мешаванд. Доираи ин мавзўъњо ба таври анъанавӣ ва устувор  барои 



105 

 

эҷоди ороишоти минбаъдаи муосир хизмат кардаанд. Њунармандони 

мардумӣ ба шаклњои ќадимаи анъанавӣ ва мавзўи ороишот, ки аз 

модаркалон ва модаронашон касб кардаанд, аҳамияти бештар зоњир 

менамоянд. Дар ин замина онҳо мањсулоти наверо, ки аксар вақт 

таќрибан унсурњои гулдўзиҳои қадима риоя карда мешаванд, эҷод 

мекунанд. Албатта, наќшҳои замонавї низ дар ин навъи санъат ба назар 

мерасанд, яъне унсурњои зинатии нав, аз ҷумла, пахта дар байни 

гулдўзиҳои дўзандагони суѓдї пайдо шудаанд. Он ба таври сунъӣ ба 

ороишот, бе он ки ба наќшњои анъанавї халале  ворид намояд, роњ 

ѐфтааст [98]. 

Њамин тариќ, вижагињои услубии гулдўзони охири асри XIX ва 

ибтидои асри XX-и Хуљанд дорои арзишу ањамияти зиѐди бадеї буда, 

барои густаришу тавсеи ин намуди санъат љойгоњи хоса дорад. Дар 

баробари мушаххасоти ороиши мањаллї, метавон ќайд намуд, ки 

умумиятњои зиѐде низ доранд, ки унсурњои тамоми навъњои маснуоти 

гулдўзиро ба њам меоранд. Ин дар истифодаи њамон як намуди ороишот, 

чї хеле ки ба мушоњида гирифтем, инъикоси гулу буттањо бо тарзи 

зебову назаррабо аст. Њамчунин ба он мутаносибии барљаставу равшани 

унсурњо бо рангњои мутаќобил интихобшуда, ки бо мазмуну муњтавои 

тасвирот њамгироии хеле наздик доранд, дохил мешаванд [98, c.65]. 

Сўзанињои хуљандї чун дигар навъњои мањсулоти кашидадўзии 

мањаллї дорои ороишу зинати бою ѓании нотакрор аст. Њифзу 

нигањдории хусусиятњои муњими марказњои алоњидаи гулдўзии кишвар 

аз вазифањои зарурии санъати муосири Тољикистон ба њисоб меравад. 

Он барои рушду инкишофи минбаъда ва њамаљињатаи гулдўзии миллї 

мусоидат менамояд. 

Натиљаи таҷрибае, ки аз рўйи барномаи озмоиш ва таҳќиќот дар  

муассисаҳои тањсилоти миѐнаи умумии  № 23, №19, №9-уми шањри 

Хуҷанд, Мактаби рассомии бачагонаи шањри Хуҷанд,  Маркази 

тањсилоти иловагии вилоят гузаронида шудааст.  
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Мавзўъ: Дўхтани наќшњои сўзанї 

Маќсади дарс: 

Баъди таълими мавзўъ хонандагон бояд ба чунин соњиби лоиқ 

шаванд ва тавонанд: 

– иљрои намудњои дарзу дўхти ороишї; 

– шинохтани тафовути навъњои кашидадўзї; 

– маълумот оид ба мувофиќати рангубори риштањо; 

– истифодаи маводњои табиї барои рангубор; 

– роњу усулњои дўхти наќши сўзанї. 

Рафти дарс 

1. Мавзўъ бо мисолњои сода, њаѐтї ва њамгиро бо дигар фанњои  

барномаи мактабї (санъати тасвирї, физика, математика, химия), ки 

алоќамандї доранд, пешнињод карда мешавад.  

Дар љараѐни баѐни мавзўъ бояд оид ба техникаи бехатарї, равиши 

кор бо асбобу лавозимоти дўзандагї ва тарзи истифодаи онњо зимни 

дўхтани наќши сўзанї маълумот дода шавад. 

Масалан: 

– истифода аз асбобу лавозимоти дуруст ва мувофиќи дўзандагї; 

– ба бар кардани пешдоман ва ѐ худ либосњои махсуси корї; 

– риоя намудани талаботи бехатарии мењнат зимни иљрои њамаи 

намудњои кор; 

– диќќат додан ба интихоби дурусти ранги матоъ; 

– таваљљуњ намудан ба сањењии дўхти маснуот; 

Гузаронидани наќш ба матоъ 

 Аз таълими мавзўи мазкур хонандагон бояд ба чунин соњиби лоиқ 

шаванд ва тавонанд: 

1)  комилан риоя намудани ќоидањои техникаи бехатарї дар ваќти кор; 

2)  эњтиѐткорона муносибат кардан ба лавозимоти дўзандагї; 

3)  пўшидани либоси махсус ва ѐ пешдоман; 
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4) дуруст интихоб кардани мизи корї барои гузаронидани наќш ба 

матоъ. 

5) риояи равиши иљрои кор зимни дўхтани наќшњои сўзанї; 

6) интихоби матоъ ва риштањои зарурї мутобиќ ба меъѐрњои технологї, 

зебоипарастӣ, иќтисодї; 

7) аз рўи харитаи технологї мустаќилона анљом додани супоришот; 

8) дар шароити хона истифода бурдани малакањои њосилшуда. 

Иљрои гулдўзї ѐ худ кашидадўзї нисбат ба дигар намуди њунарњои 

мардумї  осонтар буда, аз ин лињоз оммавї гаштааст, яъне бештари 

занњо ба он майлу хоњиш доранд. Њамчунин он ба таври доимї њиссаи 

асосии зебу ороиши либос ва бошишгоњи тољиконро ташкил медод.  

Дар њар як хонадон, албатта, ягон чизи гулдўзишуда мављуд аст, ки 

онро соњибхона бо мењру муњаббат нигањбонї мекунад. Сарфи назар аз 

он ки кашидадўзї дар асоси наќшҳои ќаблан тарњрезишуда сурат 

мегирад, ҳар як иштироккунанда маъмулан тасвироти шахсии худро бо 

истифодаи ранг ва тарзи иҷрои он ба кор мебарад. Дар натиҷа, маҳсулот 

љаззоб, рангоранг ва мунаќќаш мегардад. Ҳунармандон гулдўзиро 

мувофиќи табъу завќи худ ва корбасти усулњои хоси анъанавии мањал ва 

риштањои махсус иљро менамоянд. 

Дар наќши сўзанї аз 6 то 12 доира, дар баъзе  њолатњо  то 15 

гулбанд, дар шакли давра љойгир карда мешавад. Сараввал, дўхтани як 

гулбанд, ки наќшу нигори он то 50 см–ро дарбар мегирад, омўзонида 

мешавад. Сипас, ќисмњои дигар бо њамин тарз иљро карда мешаванд  

[103, c.126].. 

Гузаронидани наќш ба заминаи (асос) сўзанї 

Таљњизот ва масолењ: Ќоѓази нусхабардорї (калка ѐ коѓази 

нусхагирї), матоъ бо андозаи 45х45 см, ќалам, бўр, сўзан, сарсўзан, 

нусхаи наќш, ќайчї. 
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Равиши иљрои кор 

1.  Матоъро аз рўйи андозаи муайяншуда бурида, дарзмол мекунем. 

2.  Дар  сатњи  њамвор  ѐ  миз  матоъро гузошта, ба болояш коѓази 

нусхабардориро бо сарсўзан аз 4 тарафи коѓаз мањкам мекунем. 

3.  Бо ќалами сиѐњи начандон тез наќшро оњиста ба матоъ мегузаронем, 

агар матои асосї ранги равшан ѐ сафедчатоб дошта бошад, он гоњ аз 

ќалами сиѐњ истифода мебарем. 

4.  Асоси матоъ ранги баста дошта бошад, он гоњ наќши дар рўи ќоѓаз 

кашидашударо бо сўзан якмаром сўрох мекунем, баъд ба рўи матоъ 

наќшро гузошта, ба рўи наќш бўрро мепошемд. 

5.   Ќоѓази сўрохдорро оњиста мегирем. 

6.   Худсанљиш 

1.  Тарзи дуруст гузаронидани наќш ба матоъ. 

2.  Љои хатњои кашидашуда бояд сањењ бошад. 

Дўхтани наќшњои сўзанї 

Дар раванди баѐни иљрои кор ќайд кардан лозим аст, ки дўхтани 

наќши гул аз миѐнаљои он бояд шурӯъ шавад. 

Интихоби дурусти ранги ресмон дар ваќти дўхтан аз рўи тасвири 

наќши интихобшуда сурат мегирад. 

 Омўхтани рангњои ришта дар ваќти кашидадўзї ањамияти калон 

дорад. 

 Дар њамаи намудњои кашидадўзї ресмонро мувофиќ ба ранги 

матоъ интихоб бояд кард, ки он ба мањорати кашидадўз вобаста аст. 

Рангњои асосї сурх, зард, кабуд мебошанд. Бо њамроњ кардани ду ранги 

асосї ранги иловагї њосил намудан мумкин аст. Мисол, дар натиљаи 

њамроњ намудани ранги сурх ва зард ранги норинљї њосил мешавад. Њар 

дуро бо кабуд омезем, ранги сабз њосил мешавад ва ѓайра. Рангњои 

ришта аз рўйи нусхаи наќш бо назардошти ранги заминаи матоъ 

интихоб карда мешаванд. 
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Дўхти босма. Чоки босмаро аз болои ресмони рост кашида ѐ хобида 

медўзанд, рўи матоъ пурра пўшида мешавад; аз рост ба чап ва боз аз чап 

ба рост ресмон партофта, аз болояш дўхтан мегиранд. Нах хоњ рост 

бошад, хоњ кўндаланг, кўкњои аз болои он партофташаванда аз њамдигар 

дуртар, андак уреб мехобанд. Дарозии кўкњои болої набояд аз 3 мм зиѐд 

бошад. Дўхтани босма низ якчанд хел мешавад ва намуди онњо аз њам 

фарќ дорад. Нах бо кўки дароз (3 мм) ва лўнда дўхта мешавад.  

Нахро бо кўки ба њам пайваст (ќўша) низ дўхтан мумкин аст. 

Фосилаи байни кўкњои ба њам пайваст (ќўша) наздик ва ѐ дуртар 

шуданаш мумкин аст. Нахро ба шакли чиѓ низ медўзанд. Кандахаѐл яке 

аз намудњои дўхти босма аст. Дар дўхти кандахаѐл њам нах рост ѐ 

кўндаланг гирифта мешавад. Ин тарзи дўхт низ ду намуд дорад. Дар 

тарзи якум кўкњое, ки аз болои нах партофта мешаванд, ба шакли уреб 

рўи њам меафтанд. Пас аз тайѐр шуданаш сабади аз навдањо бофтаро ба 

хотир меорад. Њангоми тарзи дуюми дўхт кашидадўз аввал ќатори 

якумро ба тарзи якум медўзад, дар аснои дўхтани ќатори дуюм аз ќисми 

поѐнии ќатори дуюм гирифта медўзад. Њамин тавр, кўкњои болои нах 

морпеч мешаванд. 

Чоки чиндахаѐл бо сўзан бо як меъѐр дўхта мешавад, пас аз он чаппа 

гардонда, боз њамин тарзи дўхтанро давом медињанд, он гоњ дар њар ду 

тараф як хел гул ба вуљуд меояд. Аз ин чок барои оро додани сачоќ, 

рўймол ва ѓайра истифода мебаранд. 

 

Дўхти босма – ин намуди дўхт ба яке аз намудњои хомдўзї дохил 

шуда, дар навбати худ боз ба якчанд хелњо људо мешавад, ба монанди: 
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захмаш дароз, захмаш лўнда, дўхт аз болои захм бо захмњои дуќабата, 

донача, зирадўзї, канда–хаѐл, чинда–хаѐл ѐ дурўя.  

Инчунин ин намуди дўхтро дўхти шарќї низ меноманд. 
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Дўхти хомдўзї – чунин намуди дўхт хеле зебо буда, барои ороиши 

сарулибос, ороиши маводи маишї, дастурхон, пешгирак, пардањо ва 

ѓайра истифода бурда мешавад. Дар навбати худ ин дўхт намудњои худро  

дорад: якранга, ранга, ќабати тунуки захмдошта, њаљмнок ва бо 

сўрохињои гуногун иљрошуда мебошад. 

Хомдўзї низ дутарафаю њамвор буда, ресмон рост ѐ андаке уреб 

дўхта мешавад. Бо ресмони хом дўхта мешавад, номаш низ аз њамин 

љост. Онро барои дўхтани тоќї ѐ миѐнбанд истифода мебаранд. 

Дўхти  купа. Купа ба самтњои гуногун (аз чап ба рост, аз рост ба чап, 

аз боло ба поѐн, аз поѐн ба боло) дўхта мешавад. Аммо дўхт аксар ваќт 

якхела ѐ вобаста ба гул калону хурд мешавад. Ин тарзи дўхт бо номњои 

санама, дурўя, пилладўзї низ маълум аст. Дар њамаи кашидањо, инчунин 

тоќидўзї истифода мешавад. Дар кашидадўзї мувофиќи ранги матоъ 

интихоб карда гирифтани ресмон ањамияти калон дорад.  

Он ба мањорат ва завќи њунарманд вобаста  аст. Мувофиќати худи 

ресмонњо низ барои љозибанок гаштани кашидадўзї сабаб мешавад.  

Дар гузашта бинобар камии матоъњои гуногунранг бисѐр кашидањои 

ороишї тамоми матоъро фаро мегирифтанд. Заминаи сўзанї, зардевор 

ва ѓайраро матоъњои дастибофти сафед ѐ малларанг ташкил медоданд. 

Њоло мављудияти бахмал, шоњї, сатин ва матоъњои гуногуни дигар ба 

кашидадўзњо имкониятњои нав фароњам овардааст. Ресмонњои њархела 

низ фаровонанд. 

 

Кашидадўз вобаста ба навъи либос, матоъ бояд наќшро интихоб 

намояд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки бисѐре аз намуди дўхтњо дар 

эљодиѐти њунарии њамаи халќњои љањон низ истифода бурда мешаванд. 
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Дар ороишоти кашидадўзии бадеии халќии тољик зиѐда аз њафтсад 

намуди наќш истифода бурда шуда, њар яки он номгўи худро дорад ва 

онњоро мо дар сўзанињои калонњаљм, љойнамоз, рўйљо, гањворапўш ва 

ѓайрањо дида метавонем. Мисол: аноргул, аштак, барги бед, бодом, 

гулгулак, ислимї, каљљак, лола, маљнунбед, райњон, себарга, тољи хурӯз, 

аждањо, ғурѓурак, думи товус, морпечон, нохуни паланг, паи каркас, пар-

пар, ҷанги гунљишк, оташ, ҳашттарак, гулбаст, моњу ситора, оба, марза, 

паи гунљишк, дойрача ва ғайраҳо. 

Дўхти кашидаи озод-ро дар њама гуна матоъ истифода бурдан 

мумкин аст. Чунин кашидадўзї гулњои гуногун дорад. 

Кашидадўзињои озод њамеша аз рўи расми дар рўи матоъ, инчунин 

чарму картон кашидашуда иљро карда мешаванд. Махсусан, гулдўзии 

яктарафа ѐ чї тавре мегўянд «наќши Владимир» маъмул аст. Он аз 

тарафи рост ба чап дўхта мешавад. Гулро кўкњо дар тарафи рост ќариб 

пурра мепўшанд, дар тарафи чап танњо тарњи наќш боќї мемонаду 

халос. Онро бо мулинаи (ресмони ѓафси 6–тора) сурх, кабуд, сабз, зард 

медўзанд, ки ба туфайли он хеле љозибанок мегардад. Кашидадўзии 

барљаста барои ороиши либоси тагпўш, рўйљо, љилди кўрпа, 

дастрўймолча, рўйпўшњои нафис истифода бурда мешавад.  

Дўхтани наќши сўзанї 

Сўзаниро аз наќши миѐнаљои гул медўзанд, то ки ба матоъ дар ваќти 

дўхтани атрофи сўзанї вазнинї халал ворид накунад. Дўзанда асоси 

сўзаниро дар ваќти дўхтан ба болои зону гузошта, бо истифодаи навъњои 

кўкњои гуногун медўзад ва онро бояд дуруст ва мувофиќи матлаб иљро 

карда тавонад. 

Таљњизот ва масолењ: матои наќшгузаронидашуда, сўзанњо барои 

кашидадўзї, ресмонњои мўйина ѐ ирис, ќайчї, ангуштпона. 

 Пайдарњамии кор 

1. Матои наќш гузаронидашударо гирифта, аз наќшњои ќисми калон 

дўхтанро оѓоз менамоем. 
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2. Ресмони ба матоъ ва наќшу нигор мутобиќро интихоб менамоем. 

3. Наќшро аз миѐнаљои наќши маснуот бо рангњои баста оѓоз 

менамоем, ранги сиѐњ агар матои интихобшуда равшан бошад. 

4. Пайдарњам наќшњои ранги сабзу сурх, кабуд доштаро медўзем, агар 

дар наќш ин рангњо бошанд. 

5. Рангњои сафед, зард дар зинаи охири кор дўхта мешаванд. 

6. Худсанљї:  

1) дар ваќти дўхтани кашида бояд кўк яктарафа бошад. 

2) ба њамвории риштањо ањмият дода шавад. 

Дар  ваќти  дўхтани  сўзанї чанбарак  истифода  намешавад. 

Кашидадўз ба  болои зону маснуотро гузошта медўзад. Танњо дар 

андозаи хурди  маснуот ѐ гулдўзии майда  чанбаракро  истифода  

мебаранд. Пеш аз сар кардани гулдўзї вобаста ба ѓафсию тунукии 

матоъ, чарм ва хусусияти гулдўзї ресмону сўзанро интихоб менамоянд.  

Дар ваќти гулдўзї њељ гоњ нўги ресмонро гирењ намекунанд. Пеш аз 

оѓози кор ресмонро бо чунин усул дар матоъ мањкам менамоянд: 

1. Љоеро, ки оянда бо гулдўзї пўшида хоњад шуд, якчанд кўки майда 

мекунанд. 

2. Як кўки калон гирифта, онро то охир аз матоъ кашида 

намегиранду нўги ресмони мондаро бо кўки дуюм мепўшонанд, минбаъд 

дар ин љо гул медўзанд. Корро ба охир расонида, ресмонро бо кўкњои 

майда ба таги наќш мегузаронанд. 

3. Ресмонро дуќат мекунанд. Нўгњои онро аз сўзан мегузаронанд ва 

сўзанро ба тарафи рост мебароранд. Ресмон бояд пурра бароварда 

нашавад ва дар тарафи чап аз ресмон њалќача монад. Пас, сўзанро аз 

пањлўи љои сўзанзада ба тарафи чап мегузаронанд ва аз байни њалќаи 

њосилшуда кашида мебароранд. Баъди ин, ба кашидадўзї шурӯъ 

мекунанд. 
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4. Барои осонии кор ресмон набояд аз 50–60 см дароз бошад, аз 

ќайчии нўгтези дарозиаш 10–12 см истифода бурдан лозим аст. Агар бо 

воситаи чанбарак гул дўзанд, ангуштпона зарур нест.  

5. Кашидаро бо ангуштони дасти чап таранг дошта меистанд. 

Сўзанро ба матоъ халонда, бо ангушти миѐнаи ангуштпонадори дасти 

рост тела медињанд. Љињози ороишї (сўзании борпўш, зардевор ва 

ѓайра), сарулибос, рўймол, њамѐн гулњои ба худ хос дошта, ба таври 

махсус дўхта мешавад [103, c.139].. 

Мавзўъ:  Пурра дўхтан ва ороиши сўзанї 

Маќсади дарс: 

Баъди таълими мавзўъ хонандагон бояд ба чунин соњиби лоиқ 

шаванд ва тавонанд: 

– ќоидаи истифодаи навъи дўхту захмњои кашидадўзї; 

– тарзи пурра дўхтани наќши сўзанї; 

– тайѐр кардани шероза; 

– интихоби матоъ барои шероза; 

– тарзи коркарди шероза. 

Рафти дарс 

Мавзўъ бо мисолњои сода, њаѐтї ва њамгиро бо дигар фанњои 

барномаи мактабї (санъати тасвирї, математика, химия, физика), ки 

алоќамандї бо мавзўъ доранд, пешнињод карда мешавад. 

1. Дар ваќти муњокимаи мавзўъ мисолњо бояд ба техникаи бехатарии 

кор бо асбобу лавозимоти дўзандагї, мошинаи дарздўзї, дарзмол, тарзи 

истифодаи онњо ва муњофизати мењнат ба роњ монда шаванд. 

 Масалан: 

– истифодаи асбоб ва лавозимоти дурусти дўзандагї; 

– истифодаи дуруст аз мошинаи дарздўзию дарзмол; 

– зебо ороиш додани њошияи (канорњо) сўзанї; 

– шинохтани намудњои дўхти наќши сўзанї ва фарќи онњо. 
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Намуд ва дўхти шероза 

Ороиши њошияи (канорњо) наќши сўзанї 

Дар раванди пурсиши хонандагон дигар мисолњои ба њаѐти њаррўза 

вобастаро ќайд кардан мумкин аст, ки оид ба пурра дўхтан ва ороиши 

маснуот маълумотро соњиб шаванд. 

      Баъди пурра дўхтани маснуот ба тарзи дўхт ва сифати дарзњои 

мошинї ањамияти љиддї дињед. Баъди итмоми кор маснуотро бо 

назардошти риояи ќоидаи техникаи бехатарї дарзмол кунед. Маснуоти 

дўхташударо бо њарорати баланд дарзмол накунед, зеро ресмонњои 

кашидадўзї оњорї шуда, месўзанд. 

 

 1. Пеш аз дўхтани шероза аз матои зичбофти њамранги матои асоси 

сўзанї интихоб мекунем ва тасмачањои борикро тайѐр мекунем. 

2. Барои дўхтани шероза 8–то тасмаи дарозиаш 60–см ва бараш 9 см–

ро мебурем. 

3. Инчунин ќисми кунљи њар як љузъи тасмаро бо пайвасти буриш ба 

тариќи диагоналї (шакли секунља) мебуранд. 

4. Кунљи ќисми (љузъи) буридашударо дарзмол намуда, медўзанд. 

Пас, рўйи матоъро якљоя карда, бо сарсўзан мањкам мекунанд ва онро ба 

мошинаи дарздўзї дўхта тайѐр мекунанд. Аз 8 ќисми тасмаи 

коркардашуда 2–то чорчўба тайѐр карда мешавад. 

5. Аввал, матои тариќи чорчўба дўхташударо бо тарафњои росташ 

рў ба рў гузошта, медўзанд. Баъд, аз коркарди дастї бо мошинаи 

дарздўзї пайваст мекунанд. 

 6. Тасмаи дўхташуда, яъне лаблўлањоро роста намуда, кунљњояшро 

камтар ќайчї мезананд, то ки кашишхўрии матоъ дида нашавад. Аз 

тарафи ќисми чапи матоъ 1,5 см ба дохил ќат карда, ба дохили чоргўшаи 

тайѐршуда асоси сўзаниро мегузоранд. Аввал, дастї кўк намуда, баъд 

дар мошин медўзанд. 
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Агар асоси маснуот тунук бошад, ба он астар аз матои зичбофт 

интихоб карда, аввал, бо кўки дастї, баъд, бо дарзњои мошинї медўзанд. 

Пурра дўхтан ва ороиши сўзанї. 

        Таљњизот ва масолењ: маснуоти дўхташуда, сўзан, сарсўзан, 

ресмонњои пахтагини №40, мошинаи дарздўзї, дарзмол, матои тасмагї 

барои дўхтани шероза, астар бо андозаи 45 Х 45 см, ќайчї 

 Пайдарњамии кор 

1. Тамоми наќшњои даврагии барои сўзанї интихобшударо ба пуррагї 

медўзем. Дар итмоми кор бояд наќшњое, ки бо риштањои равшан 

дўхта мешаванд, иљро гарданд. 

2. Баъд аз итмоми наќш канори наќшро бо кўки занљира (контури 

онро) гирдогирд њамчун ороиш медўзем. 

3. Гирди маснуот бо тасмачањои аз матоъ буридашуда ба тариќи 

шероза дўхта мешавад, ки он  аввал бо  роњи дастї кўк карда 

мешавад. 

4. Шерозаи часпонидашударо бо мошинаи дарздўзї 4–6 дар  болои  

тасмаи  шероза ќатор бо дарзи рости мувозї (паралел) медўзем. 

5. Агар асоси маснуот аз матои тунук бошад, ба он астар аз матоъи 

зичбофтро бо кўки дастї пайваст мекунем, баъд бо мошин дарздўзї 

мекунем. 

Дар ваќти дўхтани сўзанї ќоидањои техникаи бехатариро бо  

асбобњои  дўзандагї  риоя намудан  лозим аст [103, c.153].. 

2.3. Тањлили натиҷањои корњои таҳќиќотї дар такмили мазмуни 

таълими фанни технология (таълими мењнат) дар асоси корбасти  

гулдӯзии ороишї-миллии тоҷикӣ  

Дар ибтидои асри XXI дар ҷомеаи муосир вазъияте ба амал омад, 

ки технологияи истеҳсолот нисбат ба дараҷаи тахассусманди кадрҳои 

соҳаҳои мухталиф бо суръати тез инкишоф ѐфт. Ин ҳолат муассисаҳои 

таҳсилоти олиро вазифадор мекунад, ки ҷавонони муосирро  ба 

фаъолияти  меҳнатӣ, дар навбати аввал, мутахассисонро бо назардошти 
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шароитҳои нав ва рушди босуръати соҳаи саноат бо технологияҳои нав 

тайѐр намоянд.  

Дар давлатҳои саноатии инкишофѐфта ҷараѐнҳои таълими касбии 

насли ҷавон бо дараҷаи инкишофи техника ва  технология асоснок карда 

шудаанд. Чунин масъала, ки аз зарурати табаддулоти нави ҳамаи 

системаи тайѐрии кадрҳо пеш омадааст, маълумоти касбии ибтидоии 

Тоҷикистонро  низ дар бар мегирад. Дар мактаби миѐнаи таҳсилоти 

умумӣ фанни «Технология», (таълими меҳнат) якҷоягии фанҳоро аз 

курсҳои математика, физика, биология ифода мекунад ва истифодабарии 

онҳоро дар соҳаҳои саноат, сохтмон, барқ, алоқа, хоҷагии қишлоқ ва 

дигар равандҳои фаъолияти инсон   нишон медиҳад. Аммо  таъсири  

фанни «Технология», (таълими меҳнат)  нисбат ба соҳаи техникӣ ва 

табиӣ моҳиятан васеътар аст. Таълимоти технологие, ки аз тарафи 

ҷавонон гирифта мешавад, ба васеъшавии дониши онҳо дар бораи 

ҷаҳони касбҳо ва технологияҳо, азхудкунии таҷрибаи маданиву 

дигаргунсозии фаъолияти инсон мусоидат мекунад. Системаи таълимии 

муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мутобиқат бо замона ворид шудан 

ба фазои таълимии ҷаҳонӣ, гузаронидани стандартҳои таълимии 

ҷумҳуриявӣ дар мувофиқа бо меъѐрҳои амалкунанда дар ҷаҳон ҳамчун 

мақсади интиҳоӣ ба пеш гузоштааст, ки бешубҳа  ворид намудани 

таъғиротҳои куллиро ба илм ва таҷрибаи педагогии ватанӣ талаб 

мекунад [100, c.24].  

Таҳлили мазмуни дар раванди таҳќиќот анљомѐфта ва шароитҳои 

таълими касбии омӯзгорони ояндаи фанни технология (таълими меҳнат) 

имкон дод, ки як қатор масъалаҳои ҳуқуқиву меъѐрӣ, дидактикӣ, 

ташкилӣ ва равандҳои дигари тайѐрии онҳо  ба фаъолияти ташаккулѐбии 

қобилиятҳои эҷодии хонандагон муайян карда шаванд. Масалан, 

таҳлили ҳуҷҷатҳои меъѐриву ҳуқуқии амалкунанда нишон дод, ки дар 

онҳо таъинот барои тайѐрии муаллимони фанни технология (таълими 
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меҳнат) доир ба соњаи мазкур мавҷуд нест ва талабот ба шароитҳои 

ташкилӣ ва мазмуни фаъолияти илмиву омӯзишӣ ва таълимиву эҷодии 

хонандагон ифода нагардидаанд.  

Ба ғайр аз ин, мо ба таври нокифоя коркард шудани асосҳои 

назариявии мониторинги дараҷаи инкишофи хонандагонро ҳамчун 

мутахассисони оянда дар соҳаи инкишофи эҷодиѐти онҳоро низ бояд 

қайд карда бошем. Оид ба масъалаи таъмини дидактикии ҷараѐнҳои 

таълимӣ дар корҳои илмии  О.В. Атаулов, Л.Н. Аралин, Н.В. 

Белосерковская, Е.Н. Буднева, В.И. Котелникова, Г.Н. Некрасова, Л.К. 

Патрушева, З.Б Тамарова, Т.Г. Якушев ва дигарон мулоњизаронї шуда, 

олимон ба ин натиља мерасанд, ки усулҳо, воситаҳо, мазмун ва 

технологияи тайѐрии касбии омӯзгорони ояндаи фанни технология 

(таълими меҳнат) барои ба хонандагон ташаккул додани сифатҳои касбӣ 

ва қобилиятҳои эҷодӣ мувофиќ нестанд. Он имкон намедиҳад, ки устувор 

ва саривақт эҷодиѐти хонандагон инкишоф ѐбад. Баъзан, ҳолатҳои ба 

хонандагон пешкаш нагардидани имконияти ба нақшагирии инкишофи 

касбӣ ва эҷодии шахсӣ дида мешавад ва барои фаъолияти эҷодӣ далелҳо 

мавҷуд нестанд. Чунин ҳолат водор намуд, ки таҳлили ҷараѐни таълими 

касбии муаллимони фанни технология (таълими меҳнат)  гузаронида 

шавад ва аз рӯи натиҷаҳои он барномаҳои минбаъдаи таълимии тайѐрии 

хонандагон ба инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ тасдиқ ва мукаммал 

гардонида шавад. 

Ҳамин гуна муносибат дар корҳои як қатор муаллифон тавсиф 

карда мешавад, ки дар онҳо равандҳои нав ба ташкили таълими олӣ ва 

миѐна ва аз нав ташкилкунии ҷараѐни тайѐрии касбии омӯзгорон таҳқиқ 

карда шудаанд (Н.И. Болдирев, Б.С. Гершунский, Ю.Н. Кулюткин, Е.В. 

Ткаченко ва дигарон.). Инчунин исбот  карда шудааст, ки самаранокии 

ҷараѐни тайѐрии касбӣ ба интихоби дурусти лоиҳаи амалигардонии 

барномаи асосии касбии таълимӣ вобаста аст (А.Г. Асмолов, Е.В. 
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Бондаревская, Э.Н. Гусинский, И.А. Колесникова, В.В. Краевский, Е.А. 

Ямбург ва дигарон.). Дар  раванди таҳияи диссертатсияи илмӣ ҳангоми 

коркарди сохт ва мазмуни лоиҳаи тайѐрии омӯзгорони ояндаи фанни 

технология (таълими меҳнат) барои инкишофи эҷодии хонандагон аниқ 

намудани мафҳуми  «рушди касбии муаллимони фанни технология 

(таълими меҳнат) аз нуктаи назари тайѐр будан баҳри инкишофи 

эҷодкории хонандагон» зарур гардид. Омӯзиши корҳои илмие, ки ба 

таҳқиқоти ҷараѐнҳои инкишофи касбӣ ва ташаккули педагогӣ бахшида 

шудаанд (А.С. Белкин, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалѐва, 

В.Д. Шербаков ва дигарон). Барои дарки ин нукта имкон дод, ки 

ҳангоми азхудкунии касби «омӯзгорӣ» аз ҷиҳати зеҳниву равонӣ 

тағйиротҳои калон ба вуҷуд меоянд, ки ба ташаккули фаъолияти касбӣ 

таъсир мерасонанд. Онҳо дар навбати худ ба ташаккулѐбии шахсияти 

педагог таъсир мерасонанд, ки таркибан инҳоро дар бар мегиранд: самти 

касбӣ, салоҳиятнокии педагогӣ, сифатҳои муҳими касбӣ ва хусусиятҳои  

руҳиву физиологии касбӣ (Б.Г. Ананев, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузмина, А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, В.Д. Шадриков ва ғайраҳо) мебошанд.   

Таҳлили таҳқиқотҳои олимони машҳур дар раванди омӯзиш ба мо 

имкон дод, ки ба тайѐрии касбии омӯзгорони фанни технология 

(таълими меҳнат)  аз нуктаи назари тайѐрӣ нисбат ба инкишофи 

қобилияти эҷодии хонандагон диққат диҳем ва бо ин мақсад  вазъиятҳои 

таълимиву дарккунӣ тарҳрезӣ гашт, ки дар байни онҳо таъсири 

байниҳамдигарии иштироккунандагони ҷараѐни педагогӣ амалӣ 

мегардад [56, с.726]. 

Барои аниқ намудани талаботҳои муайян ба шахсияти муаллими 

фанни технология (таълими меҳнат), инчунин  ба методҳо ва мазмуни 

фаъолияти таълимиву эҷодии донишҷӯѐн дар ҷараѐни тайѐр намудани 

онҳо ба инкишофи хонандагон мафҳумҳои зерин мавриди омўзиш ќарор 

дода шуданд: «фаъолияти эҷодӣ», «шахсияти эҷодӣ», «эҷодиѐти 
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педагогӣ» ва дар асоси онҳо мафҳуми «инкишофи эҷодиѐти донишҷӯѐн–

оянда муаллимони фанни технология». 

Дар асоси баррасии масъалањо возеҳ исбот карда шудааст, ки 

тарбияи зебоипарстии хонандагон дар дарсҳои технология (таълими 

меҳнат) масъалаи асосӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Муассисањои 

таълимии муосир барои ҳаматарафа тарбия намудани шахсияти 

мутаносибан инкишофѐфта, моҳиятан беҳтар намудани таълими бадеӣ ва 

тарбияи зебоипарастии хонандагон вазифадор њастанд. Барои амалї 

гаштани ин мақсад истифодаи имкониятҳои ҳар як шахс, ки дар мактаб 

таълим гирифтааст,  дар навбати аввал, адабиѐт, мусиқӣ, санъати 

тасвирӣ, технология (касбу ҳунар) зебоипарастӣ мувофиқ меоянд, зеро 

мазмуни онҳо иқтидори зиѐди таълимӣ ва тарбиявӣ доранд. Тарбияи 

зебоипарастӣ ин, пеш аз ҳама, дар насли ҷавон тарбия намудани 

ҳиссиѐти комилан дарк намудан ва баҳодиҳї ба зебоӣ њамчун як љузъи 

санъат, дар ҷавонон инкишоф додани ҳиссиѐтҳои зебоипарастӣ, ақидаву 

мулоҳиза, шавқу завқ, инчунин дар онҳо инкишоф додани майлу хоњиши 

офариниши нафосат дар санъат ва ҳаѐт мебошад.  

Дар инсон фаҳмидан ва дарк намудани зебоипарастӣ дар ҳақиқат, 

сарчашмаи беҳтарин ба ҳисоб меравад. Шахси ҳаматарафа инкишофѐфта 

ба зиндагии зебо ва офариниши зебоӣ шавқу рағбат пайдо мекунад. Аз 

рӯи моҳияти худ тарбияи зебоипарастӣ яке аз намудҳои тарбия ба ҳисоб 

меравад: тарбияи ғоявӣ, расмӣ, меҳнатӣ ва ҷисмонӣ, ки ба инкишофи 

ҳаматарафа  ва ташаккули инсон нигаронида шудааст ва ғайр аз 

ташаккули маънавию ҷисмонӣ, ҳисси маданияти баланд низ рушд 

менамояд.   

Дарки зебоипарастии воќеї – ин натанҳо тамошои зебогӣ, балки аз 

рӯи қонунҳои зебоӣ кӯшиш  барои офариниш ва эҷод аст. Он бевосита бо 

тарбияи меҳнатӣ алоқаманд мебошад, зеро ки зебоӣ дар натиҷаи 

фаъолияти меҳнатӣ офарида мешавад. «Тарбияи меҳнатиро бе дарки 
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зебоӣ бо мазмун ва ҷараѐни меҳнат тасвир кардан мумкин нест, дар  

баробари ин тарбияи зебоипарастиро аз фаъолияти эҷодӣ ҷудо ва ба даст 

оварди  беҳтарин ѓояҳо тасаввурнопазир аст» [100, с.24].  

Дар инсон мавҷуд будани табъу завқи зебоипарастӣ, қобилияти ӯро 

ба баҳодиҳии субъективии ҳақиқат аз нуктаи назари тасаввуротҳои 

пайдошуда дар бораи хусусиятҳои гуногуншаклии воќеияти иҳотакарда: 

зебо ва баднамо, њаљвї ва фоҷианок ва ғайраҳо инъикос менамояд. Ба 

вазифаи ҳар як инсони муосир тарбиякунӣ, бойгардонӣ ва 

мукаммалгардонии табъу завқи зебоипарастии худ  дохил мешавад.  

К.Д. Ушинский навишта буд: «Дар доираи ҳар як фанни таълимӣ 

унсури зебоипарастӣ мавҷуд аст ва вазифаи устод аз он иборат аст, ки 

онро ба хонандагон фаҳмонад» [124, с.210]. 

Аз ин нуктаи назар, барои хонангдагон ташаккул додани 

муносибати зебоипарастӣ нисбати ҳақиқат, дар ӯ инкишоф додани 

талабот ба фаъолияти эҷодӣ баҳри офариниши нафосату латофат 

вазифаи мактаб ба ҳисоб меравад. Дар хонандагон табъу завқи 

зебоипарастиро инкишоф дода, ба онҳо омӯзонидани дарккунӣ ва 

идроки зебоӣ, ба ибораи дигар, дар онҳо тарбия намудани маданияти 

дарккунӣ ва ҳиссиѐти зебопарастӣ муҳим аст. Дар насли наврас ташаккул 

додани дараҷаи олии зебоӣ  натиҷаи интиҳоии тарбияи зебоипарастӣ 

мебошад. Мактаб, аз рӯи моҳияти худ  зинаи аввалини тамоми системаи 

таълим ба ҳисоб рафта, ба ҷараѐни ташаккулѐбии шахсияти хонандагон 

сарчашма мегардад, дар ӯ натанҳо шаҳрванди бошуур ва мутахассиси 

босавод, балки инсон дорои табъу завқи зебоипарастї доштаро тарбия 

мекунад. Омӯзгорон бояд ба назар гиранд, ки майлу рағбат ба дарки 

зебоипарастии воќеї дар хонандагон аз синну соли хурдӣ пайдо 

мегардад. В.А. Сухомлинский навишта буд, ки «Хонанда аз рӯи табиати 

худ – таҳқиқотчии боғайрат, кашфкунадаи олам аст. Ҳамин тавр, бигзор 

дар назди ӯ  дунѐи мӯъҷизанок бо рангубори равшану зинда ва оҳангҳои 
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дилангез, дар афсона ва бозӣ, дар эҷодиѐти хусусӣ, дар зебоӣ кушода 

шавад ва аз ин љо кӯшиши ба одамон хубӣ кардан ба дили ӯ илҳом 

мебахшад» [110, с.58]. 

Ин хусусияти хоси  хонандагонро ба назар гирифта, ба вазифаи 

мактаб дар пеши хонандагон намоиш додани аҳамияти меҳнати 

эҷодкорона ва зебоии он мавќеъ пайдо мекунад. Бо тартиб аз синфи як 

оғоз намуда, онҳоро барои меҳнат кардан баҳри беҳбудии умумӣ 

омӯзонидан зарур аст, то ки меҳнат барои онҳо талаботи ҳаррӯза ба 

њисоб равад. Албатта, дар ин маврид њамчун унсури тарбияи 

зебоипарастӣ дар хонандагон бедор намудани  хоҳиши офаридани ягон 

чизи зебо ва фоиданок барои ҷамъият, мактаб, оила  ањамият пайдо 

мекунад. Дар ҷараѐни дарсҳои технология (таълими меҳнат) сохтани 

маснуоти номураккаб аз аслиҳаи ҳунарҳои халқӣ, унсурҳои ороишии 

миллӣ дуруст ва мақсаднок мегардад. 

Дар раванди тањсил дар муассисањои тањсилоти миѐна 

истифодабарии меҳнати эҷодиѐти миллӣ, ки таърихи бисѐрасра дорад, 

кӯҳнапарстӣ набуда, балки зарурати дурусти ҳаѐтї мебошад, ки бо тарзи 

табиӣ дар худ ҳамаи ҷабҳаҳои шахсияти инсонро якҷоя мекунад, зеро ки 

маҳз дар меҳнати дастии бунѐдкорона дар инсон қобилияти ҳискунӣ, 

эҷодкунӣ, хурсандӣ ва меҳнат кардан, дарк намудан ва ба дигарон 

омӯзонидан пайдо мегардад. Дар ҷараѐни тарбияи насли наврас аз чунин 

сарчашмаи пурқимати тарбия чун ҳунарҳои мардумӣ бояд истифода 

бурд.  

Барои инкишоф додани қобилиятҳои зебоипарастии хонандагон аз 

бисѐр ҷиҳат ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунанд. Нақши онҳо дар 

марҳалаи аввали кори тарбиявӣ ҳатмӣ аст.  

Зебоии асарњои бадеї, ки инсонро инъикос менамоянд, бояд дар 

хонандагон ҳиссиѐти зебоипарастиро ба вуҷуд оранд, онҳоро бо мазмун 

ва шакли эҳсосот мафтун кунанд.  
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Дар таҳқиқотҳои педагогӣ ҳунарҳои халқӣ ҳамчун воситаи 

ташаккулѐбии зебоипарастӣ ва касбӣ, мукаммалгардонии маданияти 

бадеӣ, ҳаматарафа инкишофѐбии хонандагон, тайѐр намудани 

хонандагони синфҳои болоӣ ба асосҳои меҳнати эҷодӣ, инкишофи 

қобилияти эҷодӣ, инкишофи фаъолияти эҷодии хонандагон,  тарбияи 

бадеиву зебоипарастии хонандагон баҳо дода шудаанд [130, с.55].  

Мактаб дар тӯли тамоми таълим додани хонандагон ба онҳо   

дониш медиҳад, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ мекунад, ба онҳо дӯст доштан 

ва нафрат кардан, хурсандӣ ва дурї љустан аз чизњои бадро ҳам имрӯзу 

фардо ва ҳам пас аз фардо, минбаъд дар 30-40 соли оянда меомӯзад. Ин 

бевосита, дар алоқамандии зич бо ҷаҳонбинии ҷамъияти муосир вобаста 

аст. Аммо, ташаккулѐбии ҷаҳонбинӣ баохиррасида ҳисобида мешавад, 

агар нуктаи назари зебоипарастии шахсият пурра ташаккул ѐфта бошад. 

Бе муносибати зебоипарастӣ ба ҳаѐт ҷаҳонбинӣ комил намегардад, 

шахсият бошад, қобилияти мутобиқан ва бо ҳаҷми пурра ҳақиқатро дарк 

карда наметавонад. Инкишофи таърихи маданӣ ва бадеии ташаккули 

инсоният пай дар пай бо тарбия дар чорчӯбаи ҷамъияти инсони 

бомаданият равшану возеҳ ифода шуда алоқаманд мебошад, зеро ки 

мақсади асосии шакли гуногуни таълим аз инкишофдиҳии сифатҳои 

шахсии субъектҳои таълим иборат аст, ки бешубҳа натанҳо шароит,  

балки сарчашмаи асосии камолоти инсон ба ҳисоб меравад. Таҳқиқотҳои 

олимон аҳамияти нақш ва мақоми тарбияи эҷодии инсонро дар 

шароитҳои гуногуни иҷтимоӣ: дар оила, муассисаҳои таълимӣ, дар 

алоқамандӣ бо омӯзгорон, ҷомеа ва шахсиятҳои алоҳидаро фаро 

гирифтааст. Барои ба танзим даровардани фаъолияти ба эҷодкорӣ 

водоркунанда инҳоро бояд такмил дод: вазъиятҳое, ки ба беихтиѐрона 

дарк намудани масъалаҳои эҷодӣ мусоидат мекунад ва ѐрӣ мерасонад; 

муҳити таълимие, ки дар он тарбияи қобилиятҳои зарурӣ, сифатҳои 

шахсии эҷодкор ба амал меоянд; шароити эҷодӣ. Ҳамаи имкониятҳои  
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номбаршударо муассисаҳои таҳсилоти миѐна умумӣ доранд. Аз ҷиҳати 

озод ва дастрасї дорои афзалиятҳо низ буда, маҳз дар системаи таълими 

мактабӣ таъсири байниҳамдигарии педагогӣ ва иҷтимоиву маданӣ ба 

амал меояд ва барои инкишофи шахсиятҳои барҷаста ва мустақил дар 

мувофиқа бо имкониятҳо ва талаботҳои иқтидории онҳо мусоидат 

мекунад.  

Дар сарчашмаҳои илмиву омӯзишӣ чунин тавсияҳоро  дарѐфт 

кардан  мумкин аст, ки ҳангоми ташкили ҷараѐни таълимӣ бояд ҳатман 

анъанаҳои миллии таърихиву маданӣ ба назар гирифта шаванд, зеро ҳар 

яке аз халқҳо аломатҳои тавсифӣ, роҳҳои инкишофи зеҳнї ва фаҳмиши 

махсуси маънои ҳаѐтии худро доранд.   

Ҳар шахси аз ҷиҳати эҷодӣ ташаккулѐфта ба худифодакунӣ, 

худфаъолкунӣ, фаъолияти зебоипарастӣ ва эҷодӣ талабот дорад, ки 

моҳияти он на дар нусхабардории механикии амалиѐтҳои пештар 

омӯхташуда, балки аз истифодабарии усулҳои фаъолияти аллакай 

азхудшуда, усулњое, ки натиҷааш пештар маълум набуда, иборат аст.  

Инкишофи ҷамъият дар шароити муосир бо суръати тези 

инкишофи технологияҳо ба амал меояд ва ин ҷамъияти педагогиро ба 

ташаккули равандҳои нав, ба муайян намудани мазмун ва роҳҳои 

мукаммалгардонии муҳити эҷодии таълимӣ водор месозад. Он 

хонандагонро барои бевосита дарк намудани ҳалли масъалаҳои 

додашуда, дар ӯ тарбия намудани қобилиятҳои зарурӣ мусоидат 

мекунад. Бояд механизми инкишофи шахсияти эҷодии хонандагонро ба 

роҳ монд, ки бо усулҳои ҳунарҳои халқӣ вобастагӣ дорад. 

Касбу ҳунарҳои халқӣ ба инсон таъсири пурра ва ҳаматарафа 

мебахшанд. Ҳунарманд пеш аз оғоз намудани асари навбатии худ 

ҳаматарафа хусусиятҳои офариниши онро меомӯзад (мавод, асбоб ва 

ғайраҳо), фикр мекунад, ки он чӣ гуна тайѐр мешавад ва чӣ қадар ба 

инсон хизмат мерасонад.   
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Шиносоӣ бо маҳсули эҷодиѐти халқӣ инсонро якбора руҳан бой ва 

аз ҷиҳати зебоипарастӣ инкишофѐфта намегардонад, аммо таҷрибаи 

тарбияи зебоипарастӣ вақтҳои тӯлонӣ ба хотир мемонад. Инсони бо 

санъати ҳақиқӣ наздик шуда ҳатман хоҳиши аз нав пайдо намудани 

ҳиссиѐти аз сар гузаронида, ки аз шиносоӣ бо эҷодиѐти барҷаста пайдо 

шудааст, ба вуҷуд меояд. Қувваи фаъоли муносибати эҷодии инсон ба 

санъат ҳам аз сифати худи эҷодиѐти халқӣ ва ҳам аз қобилиятҳои инсон, 

аз ҷиддияти рӯҳии ӯ ва аз дараҷаи таълими бадеии ӯ вобаста аст. 

Истифодаи методҳои оморӣ дар таҳқиқотҳои педагогӣ баҳри ба 

даст овардани натиҷаҳои миқдорӣ ҳангоми гузаронидани ягон навъи 

таҳқиқот ѐ таҷриба равона шудааст ва мақсади он коркарди расмии 

дастгоҳи оморӣ мебошад, ки барои омӯзиши падидаҳои педагогӣ ва 

ҷараѐнҳо дар объекти муайян—тарҳе, ки дар байни муҳаққиқ ва фанни 

технология (таълими меҳнат) таҳқиқот зинаи миѐна ба ҳисоб меравад, 

нигаронида шудааст.  

Ин дар ҳамон шароит имконпазир аст, ки объекти ҳақиқии 

таҳқиқот ва тарҳи омории он аз рӯйи унсурҳои асосӣ ва алоқаҳо якхела 

бошанд.  

Ин имкон медиҳад, ки намунаро омӯхта, дар бораи маҳсули 

таҳқиқот натиҷаҳои нав ба даст орем ва ин дар шароитҳои муқаррарӣ 

мушкил ѐ ҳатто номумкин аст. Сохтани намунаи оморӣ аз инҳо иборат 

аст:  

- сифатан тавсиф намудани  маҳсули таҳқиқот;  

- ташаккулѐбии  фарзияи оморӣ; 

- санҷиши фарзияи оморӣ. 

Фарзияи оморӣ аз тахмин намудани тавсифоти муайяни эмпирикии 

таснифоти маҷмӯъи додашуда, иборат аст, ки он:  

а) дар як вақт бо ғояи  пешбарандаи таҳқиқот њосил мешавад ва аз 

тарафи он муайян мегардад;  
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б) дар асоси донишҳои маълум пайдо гашта, аммо аз сарҳади он 

мебарояд; 

в) имкон медиҳад, ки фарзияҳои муњаќќиќро ба системаи муайян 

дарорад ва онро дар шакли аниқ пешкаш намояд;  

г) имкони ҷамъоварии маълумоти мушаххасро бо натиљањои асосї 

ва талабшаванда фароњам орад;  

д) тафтиши таҷрибавӣ ва амалї сурат гирад.  

Санҷиши омории фарзия ба тартиби гузаронидани муқоисаи 

асоснок бо фарзияи интихобшуда иртибот дорад ва бо ѐрии ин ѐ он 

меъѐрҳои оморӣ амалӣ гардонида мешавад. Доир ба истифодаи 

методҳои оморӣ, имкониятҳо ва шарту мањакњои корбасти онҳо 

маълумоти мушаххас дар адабиѐти илмиву методӣ, ки ба вазифаҳои 

таҳқиқотҳои педагогӣ мувофиқат кунанд, мављуд нестанд. Баъзе 

равандҳои  нисбатан мувофиқро дида мебароем, ки ҷабҳаҳои асосии 

масъалаи додашударо инъикос менамоянд. Масалан, муҳаққиқ С. Н. 

Смирнов ҳангоми ҳалли масъалаи додашуда истифодаи маҳакҳои 

пурќувватро пешкаш менамояд. Ӯ чунин меҳисобад, ки чӣ қадаре ки 

қувваи маҳакҳо зиѐд бошанд, ҳамон қадар беҳтар аст. Њамзамон, мавсуф 

нишон намедиҳад, ки то чї андоза маҳакҳои додашуда ба намунаи 

эмпирикии таҳқиқот мувофиқат мекунанд [115, с.60-81]. 

Олим Е.В.Сидоренко, дар навбати худ мепиндорад, ки дар 

интихоби  меъѐри оморӣ бояд, пеш аз ҳама, вазифаҳои таҳқиқот ва 

миқдори унсурҳои иқтибосшавандаро муайян кард . 

Аммо дар ин ҳолат:  

1) мувофиқати фарзияҳои олим ва фарзияҳои оморӣ бояд аз тарафи 

худи муҳаққиқ муайян карда шавад, ки ин интихоби меъѐрҳоро мушкил 

мегардонад;  
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2) таснифоти меъѐрҳо нисбат ба миқдори унсурҳо аз тарафи 

муаллиф мувофиқи ҷадвалҳои меъѐрӣ пешкаш гардидаанд, ки беасос  

сарҳадҳои истифодабарии маҳакҳоро маҳдуд месозад. 

Бо мақсади истифодаи намунаи тавсифоти сифатӣ ва таҳлили 

инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагон аз тарафи мо дар мактабҳои 

вилояти Суғд таҳқиқот гузаронида шуд.  

Барои ҳалли масъалаи додашуда методҳои зерин истифода бурда 

шуданд: мушоҳидаи бавосита ва бевоситаи аз болои  раванди гулдӯзии 

ороишӣ-миллии тоҷикӣ аз тарафи хонандагон дар раванди машғулиятҳо, 

гуфтугӯ, гузаронидани тест, таҳлили натиҷаҳои фаъолияти эҷодии 

хонандагон. 

Тањқиқи мавзӯи «Гулдўзии ороишии сўзанї» бо ташаббуси 

донишҷӯѐн (бо усули E.Toрренс, ки дар соли 1994 А.Н. Воронин татбиқ 

шуда буд) бо имконоти арзѐбии сатҳи қобилияти эҷодкорї муайян карда 

шуда буд. Якчанд нафар донишҷӯдухтарони факултети санъати тасвирӣ 

ва технология рисолаи дипломии худро дар мавзўи кашидадӯзӣ хатм 

намудаанд. 

Дар фаъолияти таҳқиқот мо, њам дар раванди дарсњо ва ҳам дар 

машѓулиятњои беруназсинфии хонандагони муассисањои тањсилоти 

миѐнаи умумӣ  хонандагонро бо  намудњои гуногуни њунарњои халќї 

шинос карда, таваљљуњашонро ба он равона намудем, ки ин анъана 

барои алоќаи  наслњо, иттињод ва ѓановати маънавии инсонњо имконият 

медињад. 

Ашѐ ва мањсулоте, ки аз љониби инсон истењсол карда мешуд, пеш 

аз њама, дар рўзгор истифода гардида, хусусияти амалї дошт. Аз њамин 

љињат, барои он ки хонандагон тасаввуроти комил доир ба њунарњои 

халќї дошта бошанд, мо онњоро бо асбобу ашѐи хона, љињози њаѐти 

тољикон дар замонњои мухталиф истифодашавандаро  ошно намудем. 

Дар љараѐни фаъолияти таҳқиқот дар ташаккули арзишњои бадеї-

зебоипарастии хонандагон мо бештар  ба инкишофи мењнатдўстї  такя 
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ба афкори И.Ф.Гончаров таваљљуњ зоњир намудем: «Фаъолияти 

мењнатии инсон ба он равона карда шудааст, ки шаклу намудро таѓйир 

дињад, аз нав созад, њастиро такмил дињад. Мењнат аз он љињат бебањост, 

ки зебоињои њаѐтро бештар мекунад, онро месозад, њифз ва нигањдорї 

менамояд» [30, с.84]. 

Санҷиш тамоми вараќањоро бо инъикоси маҷмӯи ҷузъҳои алоҳида 

фаро мегирифт. Дар вақти санҷиш хонандагон бо истифода аз вараќањои 

тасвири  нопурра то њадди ифодаи ягон маъно ва мантиқи онро комил 

бояд менамуданд. 

Дар ин санҷиш 12 намуди варақа, ки аз якдигар фарқи куллї 

доштанд, корбаст гардида, он имкон дод, ки натиҷаҳои нисбатан сањењу 

боэътимод ба даст ояд. Дар охири санҷиш сатҳи инкишофи ќобилиятҳои 

эҷодӣ бо нишондиҳандаҳои зерин муайян карда шуданд: 

1. Асолат (нусхаи асл) имкон медиҳад, ки дараҷаи ихтилоли расми 

мавриди озмоиш ќароргирифта бо тасвирҳои дигари озмоишї муайян 

карда шавад (љавоби оморӣ камтар воќеъ мегардад). 

 2. Мушаххасот, ки њељ монандие барои муќоиса дар атласи 

тасвироти мавриди истифода ва корҳои анҷомдодашуда надоранд, 

муайян карда мешавад. 

Вобаста ба сатҳи таълими хонандагон ҷудо  намудани натиҷаҳои 

таҷриба ба дараҷаҳо ба нақша гирифта шуда буд: 

- паст – дар рафти таълим соњиби маҳорат ва малакаҳои қаноатбахш 

гардида, хонанда метавонад мустақилона нақшҳои осонро тасвир 

намояд, қобилиятҳои эҷодии ӯ равшану саҳеҳ ифода намегарданд;  

-миёна – хонанда метавонад корро мустақилона бо истифодаи маводи 

ороишӣ иҷро кунад, корҳои ӯ мураттаб, дар он мазмуни бадеӣ ифода 

гашта, фикрронӣ инкишоф ѐфтааст; 

-баланд – фикрронии эҷодӣ инкишоф ѐфта, қобилиятҳои эҷодӣ, 

тахайюлоти бой ошкор карда мешавад. Корро аз рӯи тафаккури худ 
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иҷро мекунад. Дар намоишгоҳҳо иштирок мекунад, ба иљрои кор шавқи 

зиѐд зоҳир менамояд. Ба дигар хонандагон тавсияҳо медиҳад.  

Барои бењтар намудани сатњу сифати дониши хонандагони МТМУ 

ва донишҷўѐн дар донишгоњ оид ба аз худ намудани њунари мардумї 

(њунари сўзанидўзї) аз ҷониби мо барномаи мањфили сўзанидўзї омода 

карда шуд, ки он аз 144 соати таълимї иборат аст. 

Нақши маҳфили сӯзанидӯзӣ 

№ Объекти кор Дӯхтҳои ороишии 
истифодашаванда 

Миқдори соатҳо 

   назариявӣ амалӣ ҳамагӣ 

 
 

1. 

Машғулияти 
муқаддимавӣ. 

Муқаддима оид 
ба таърихи 
кашидадӯзӣ. 
Маводҳо,асбобҳ
о ва таҷҳизотҳо 
барои 
кашидадӯзӣ 

  
 
    2 

 
 
2 

 
 
4 

2. Риояи техникаи 
бехатарӣ, 

равиши кор бо  
асбобу 

лавозимоти 
дӯзандагӣ   

  
2 

 
  2 
 

 
 4 

3. Дуруст интихоб 
кардани мизи 

корӣ барои 
гузаронидани 
нақш ба матоъ 

  
2 

 
2 

 
 4 

4. Усули иҷроиш. 
Намудҳои дӯхт 

 

 2 4  6 

5. Тарзи 
гузаронидани 
нақш ба матоъ 
андозаи  20х30 

 2 2  4 

6. Техникаи дӯхти 
кашидадӯзии    

рӯймолча 

Чамак, хомдӯзӣ, 
гиреҳ, кунгура 

2 8 10 
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7.  Техникаи дӯхти 
кашидадӯзии    

ҷиҳак 

Ироқӣ, чамак, 
басма, хомдӯзӣ 

2 8 10 

8. Техникаи дӯхти 
кашидадӯзии 
нақши гули 

калон 

Ироқӣ, чамак, 
йӯрма, босма, 

хомдӯзии ранга 

2 8 10 

9. Техникаи дӯхти 
кашидадӯзии 
нақши гули 

майда 

Йӯрма, ҳашттарак, 
Ироқӣ, гиреҳ 

2 8 10 

10 Коркарди  
пурраи  нақши 
гули сӯзанӣ ва 

ороишӣ он 

 2 8 10 

11 Сӯҳбат оиди 
таърихи сӯзанӣ 

 2 2  4 

12 Шиномоӣ бо 
техникаи 

сӯзанидӯзӣ 

Истифодаи 
дӯхтҳои  йӯрма, 

донадӯзии 
хуҷандӣ, бухороӣ 

2 8 10 

13 Гузаронидани 
нақш ба 
рӯймоли  
мардона 

 2 2 4 

14 Кашидадӯзии 
рӯймоли  
мардона 

Кунгура, чамак, 
хомдӯзӣ 

2 8 10 

15 Иҷрои нақши 
сӯзанӣ 

(қаламфур) 

Истифодаи дӯхти 
басма, донадӯзии 
хуҷандӣ, бухороӣ 

2 8 10 

16 Иҷрои нақши 
сӯзанӣ 

(каҷҷакҳо,  
гулҳо, давраҳо, 

аждаҳо) 

Истифодаи дӯхти 
йӯрма,босма, 

донадӯзии 
хуҷандӣ, бухороӣ 

2 8 10 

17 Иҷрои нақши 
сӯзанӣ дар 

андозаи 45х45 
 
 
 

Интихоби матоъ, 
нақш ва 

гузаронидани 
нақш ба матоъ 

2 2 4 

18 Риояи техникаи 
бехатарӣ 

 2 2  4 
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ҳангоми дӯхтани 
сӯзанӣ 

19 Дӯхтани 
қисмҳои  

алоҳидаи нақши 
сӯзанӣ 

Истифодаи 
намудҳои  

гуногуни дӯхт 

2 8 10 

20 Коркарди 
пурраи нақш ва 
ороиши  сӯзанӣ 

Ороиши гирда 
нақшҳо бо дӯхти 

занҷира 

2 4 6 

21 Ҳамагӣ  40 104 144 

 

Қисми асосии таҳқиқот бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумии №19, № 23, №9-уми шаҳри Хучанд ва мактаби рассомии 

бачагонаи шаҳри Хучанд гузаронида шуд. Натиҷаи таҷриба дар ҷадвали 

1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. 

№ 
 

Хонандагони мактабњои 
тањсилоти миѐнаи умумии 

шањри Хуҷанд 
 (соли тањсили 2019)  М

и
ќ

д
о

р
и

 
х

о
н

а
н

д
а

го
н

  
  
  
  
  
  

(д
у
х

т
а

р
о

н
) 

Фоизи натиҷаи 
таҷриба 

Б
а

л
а

н
д

 

м
и

ѐн
а
 

п
а

ст
 

1. МТМУ № 19 71 10 % 28% 62% 

2. МТМУ № 23 61 9% 31% 60% 
3. МТМУ № 9 54 11% 33% 56% 

Њамагї 186    

   

Аз усули меъѐрҳои муайян намудани дараҷаи афзалиятдошта 

(мумтозӣ) истифода бурда (баланд: 0,68 – 0,93; миѐна: 0,28 – 0,33; паст: 

0,05 ва пасттар), мо сабт  кардем, ки аз њафтоду як нафар хонандаи 

пурсидашуда њафт нафарашон дорои дараҷаи баланд, ки 10% -ро ташкил 

медиҳад, бист нафар – миѐна (28%) ва сию шаш нафар – паст (62%) аст. 

Индекси беҳамтогии расмҳои иҷрошуда (  ), ба ҳисоби миѐна 52,6 (аз 

сию панҷтои имконпазир), яъне 50%-ро ташкил медиҳад. 
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Бо истифодаи барномаи MS Exsel 2010 диаграммаи натиҷаи 

таҷриба дар поѐн оварда шудааст. 

 

 

 

Расми 1. Натиҷаи таҷриба ба намуди диаграмма 

Мувофиќи Стариченко Б.Е. барои исботи њаќиќии таѓирѐбии 

миѐна, методи унверсалї барои муайян намудани нишонаи миќдорї ва 

сифатї бо меъѐри  ( Т-критерий) Вилкоксон муайян карда мешавад. Дар 

ин ҷо чор сатњи нишона: «паст», «кофї», «миѐна», «баланд» дида 

баромада шудааст. Натиҷаи таҷриба дар ҷадвали 2 оварда шудааст [117]. 

Инчунин таҳқиқот бо хонандагони мактаби рассомии 

хонандагонаи шаҳри Хуҷанд (омўзгори сўзанидўзї Саидова М., 39 нафар 

хонандагон) давом дода шуд. 
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Ҷадвали 2. 

№ Ном ва насаб 

Соли тањсил 

   

2018с. Ҷ.1 2019с. Ҷ. 2 Ғеҷиш 

Модули 

ѓеҷиш Ранг 

1. Усмонова Ф. 4 4 0 0 

 

2. Шарипова А. 4 4 0 0 

 

3. Усмонова М. 4 4 0 0 

 

4. Далерзода М. 4 5 1 1 5,5 

5. Солихӯҷаева Д. 4 5 1 1 5,5 

6. Нуруллозода Н. 5 5 0 0 

 

7. Дилнозаи И. 5 4 -1 1 5,5 

8. Исмоилова З. 4 5 1 1 5,5 

9. Раҳимова З. 5 4 -1 1 5,5 

 

Њисоби миѐна 4,33 4,44 

  

27,5 

  

n= 12 

   

  

SR= 27,5 

   

  

Тэ= 7,5 Ткр= 8 

   Тэксп< Ткр   

 

Аз рӯи ин натиҷаҳо дида мешавад, ки меъѐри (Т-критерий) 

Вилкоксон фарзияти экспериментро тасдиќ менамояд. 
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ХУЛОСА ОИД БА БОБИ ДУЮМ 

Таҳлили натиҷаҳои миқдорӣ аз таҷрибаи мазкур нишон дод, ки 

зимни ташаккули малакаи гулдўзии хонандагон, бораи омӯзиши 

гулдўзии ороишї-миллии тоҷикӣ ба дараҷаи ихтилофоти онҳо маълумот 

њосил мекунанд, ин маълумот ҳарчанд хеле зиѐд дастрас бошад ҳам, 

барои афзудани мањорати хонандагон камтар таъсир расонида 

метавонад. 

Таҷриба нишон дод, ки беҳтарин натиҷаҳоро тавассути усули 

муайян намудани самтѐбии марҳилавӣ ба даст овардан мумкин аст. 

Шинохт ва даќиќии моҳияти муаммои мавриди омӯзиш ва тасдиқи усули 

пешниҳодшудаи таълим дар раванди ташаккул додани қобилияти эҷодӣ 

ва фарҳанги бадеї-зебоипарастӣ тавассути гулдўзии ороишї-миллии 

тоҷикӣ вазифаи навбатии тањқиқоти мо мебошад. 

Инкишофи ќобилиятҳои эҷодӣ дар раванди машѓулиятњои 

гулдўзии ороишї-миллии тоҷикї танҳо дар сурати њосил намудани 

маҳорат, малака ва истифодаи амалии донишњои махсус дар таљрибаи 

кашидадўзї имконпазир аст. 

Яке аз роҳҳои беҳтарин ва аз ҳама дастрас барои самаранок омода 

намудани муаллимони ояндаи фанни технология (таълими мењнат) 

љињати роњбарї ба корњои эҷодии хонандагон, аз ҷумла, гулдўзии 

ороишї-миллии тоҷикї мањсуб меѐбад. 

1. Афзоиши баланди шавќу завќи аҳолии ҷумҳурї ба ин  соҳаи 

санъати ороишӣ-миллӣ, асосан, аз таваљљуњи зиѐди аҳолӣ ба фарҳанги 

маишї ва намуди либос алоқаманд аст. Дар замони муосир истеҳсолоти 

нав дар љумњурї барои эҳѐи ҳунарҳои ќаблан фаромӯшшуда, аз ҷумла, 

гулдўзии ороишӣ-миллии тоҷикї, ки яке аз навъҳои қадимаи 

зинатдињандаи тамоми намуди матоъҳо мањсуб меѐфт, ба роњ монда 

шудааст. 
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2. Омўзиши адабиѐти психологӣ-методӣ нишон медињад, ки дар 

раванди ташаккули қобилияти эҷодӣ дар таълими ҳунарњои халқӣ усули 

А.М. Новиков - усули самтѐбии марҳилавӣ бештар мувофиќ аст, ки 

фарогири омўзиши муфассали марҳилањои мухталифи ҷараѐни таълим 

мебошад. 

3. Озмоиши гузаронидашуда чунин тањқиқотро тасдиќ мекунад, ки 

агар хонанда дар љараѐни дўхтан ба баъзе амалњои нодуруст роњ дињад, 

ин як ѐ якчанд сабабњо дорад. Яке аз онњо (якҷоякунии якчанд амале, ки 

байни якдигар вобаста нест) асосї мебошад, ки боиси ба амал омадани 

чунин хатогињо гаштааст ва дигар ѓалатњо барои зуњури он мусоидат 

мекунанд. Азбаски амалия тасдиқ мекунад, сабабҳои асосии ин 

мушкилот иљрои якҷояи чанд амалиѐт, номувофиќатии малакаҳое 

мебошанд, ки ҳанӯз то ба њадди қобилияти касбӣ нарасидаанд. 

Дар рафти омўзонидани хонандагон аксар вақт пайдарњамии 

иљроиши амалиѐти кор риоя намегардад  ва тарзи дурусти нигоҳдории 

маводи нимтайѐр то ба итмом расонидани тамоми љузъиѐти ороишот 

бояд диќќати љиддї зоњир карда шавад. 

Таҷриба имкон дод, ки норасоињои асосии ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагон дар раванди гулдўзї, ки зимни ташкили нисбатан 

муваффаќонаи  гулдўзии тоҷикї бартараф кардан мумкин аст, муайян 

гардад. 

Хонандагон зуд малакаҳои лозимаро дар рафти омўзиши гулдўзї 

аз худ намуда,  ҳангоми зарурати истифодаи якчанд намуди дўхт, дар 

иљрои рафти кор мушкилиҳо ба назар расида, он сусттар анљом меѐбад 

ва  мебояд баъзе навъи дўхтан дар машѓулиятњо  истифода бурда шуда,  

қобилияти иҷрои он дар сатњи кофӣ амалї гардад. 

4. Натиҷаҳои таҷрибаи гузаронидашуда дар муассисаҳо нишон 

медињанд, ки дар ташаккули ќобилиятҳои эҷодӣ усули гулдўзї мувофиќ 

мебошад ва он аксар маврид дар рафти иљрои усулњои нисбатан 

мушкилтари худназораткунии хонандагон корбаст мегардад. 
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ХУЛОСАИ УМУМЇ 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шӯъбаи Созмони Милали 

Муттаҳид дар Вена сӯзание тӯҳфа кард, ки бо усули анъанавии гулдӯзии 

миллии дастӣ иҷро карда шудааст. Мувофиқи маълумоти Вазорати 

корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндаи доимии Тоҷикистон 

дар  Ташкилоти Бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар ташкилотҳои 

байналхалқӣ дар Вена Исматулло Насриддинов ин ҳадяро ба муовини 

Котиби  Генералии Созмони Милали Муттаҳид, сардори генералии 

шӯъбаи СММ дар Вена ба Юрий Федотов супорида шудааст. Дар 

изҳорот  қайд карда мешавад, ки ин тӯҳфа яке аз долонҳои шӯъбаи бинои 

марказии СММ-ро дар Вена оро додааст. «Сӯзанӣ, дар якҷоягӣ бо дигар 

тӯҳфаҳои миллии кишвар-аъзоҳои СММ ба тамоми олам маданият ва 

мероси бойи  халқи тоҷикро нишон медиҳад», - қайд карданд дар ВКД. 

Юрий Федотов аз ҷониби худ ва аз номи шуъбаи СММ дар Вена 

миннатдории худро барои ин ҳадя ба халқи тоҷик изҳор намуд.  

 

Хулосаҳои асосӣ ва ҷамъбасти натиҷаҳои таҳқиқот  

Ҳангоми омӯзиши фанни «Технология» (таълими меҳнат) дар асоси 

истифодабарии гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ, ки дар таърихи халқи 

тоҷик инъикос ѐфтааст, чунин хусусиятҳои намуди санъати ороишиву 

дастӣ зикр шудааст: 

- оммавӣ, дастрас ва ихтиѐрӣ будани иштироки хонандагон дар 

машғулиятҳо; 

- дастгирии ташаббуси хонандагон ва фаъолияти эҷодии онҳо; 

- ташкили вазъияти инкишофи шахсӣ ва худамалкунии 

тарбиягирандагон; 

- истифодабарии имкониятҳои бузурги тарбиявии аз ҷиҳати 

педагогӣ ташкилшудаи фаъолияти мактабӣ ва беруназмактабӣ.  
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Яке аз навовариҳои муҳими равонӣ дар раванди таълими он ба 

намудҳои гуногуни пайдо гаштани шавқу рағбати хонандагон ба 

намудҳои гуногуни фаъолияти мустақилона бо воситаи эҷодкорӣ ва майл 

намудан ба гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ мебошад.  

Ҳамаи ин ҳолатҳо исбот мекунанд, ки мактаби муосир қобилият 

дорад ба хонандагон барои худзоҳиркунӣ тавассути эҷодиѐт бо 

дастгирии донишҳои асосӣ, ки аз мактаб гирифтаанд ва дар алоқамандӣ 

бо ҳамсолон пайдо намудани якдигарфаҳмӣ ва дастгирии калонсолон 

ѐрӣ расонад.  

Тарбияи зебоипарстии хонандагон дар марҳилаҳои барвақти 

омӯзиш ва инкишоф, дар ташаккули маданияти бадеиву зебоипарастӣ, 

мукаммалгардонии назарияҳо, шавқу рағбат, ақидаҳо, талаботҳо, 

ҷаҳонбинии насли наврас аҳамияти калон дорад. Дар ин ҷо дар тарбияи 

зебоипарастии шахсияти наврасон ҷалб намудани онҳо ба гулдӯзии 

ороишӣ-миллии тоҷикӣ ҷузъи маданияти милливу бадеӣ ҷойи махсусро 

ишғол мекунад. Яке аз вазифаҳои асосии таҳқиқоти илмӣ ташаккул 

додани тарбияи бадеиву зебоипарастии шахсияти хонанда дар ҷараѐни 

омӯзиши гулдӯзии ороишӣ- миллии тоҷикӣ дар асоси касбу ҳунари халқи 

Тоҷикистон маҳсуб меѐбад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

ФЕҲРАСТИ АДАБИЁТҲО 

1. Айни С. Воспоминание: Организация ремесленников в эмирской 

Бухаре [Текст]: / С.Айни // - М.Л.: АН СССР, 1960. - С.773  

2. АшӯровР. Эстетическое воспитание учащихся на занятиях труда в 

учебных мастерских[Текст]:/Р.Ашӯров//Автореф. дисс. канд. пед. наук.-

Баку,1985.16с. 

3. Андреев М.С. Орнамент горных таджиков верховья Амударьи и 

киргизов Памира [Текст]: / М.С. Андреев // - Ташкент, 1928. - 41 с.  

4. Алексин Н. Приобщение школьников к народным художественным 

промыслам [Текст]:/ Н. Алексин // Воспитание школьников.1993.-С.17-24. 

5. АмировP.A.Самодеятельное художественное творчество в семье, быту, 

по месту жительства [Текст]:/ P.A. Амиров//-Душанбе: Ирфон, 1983. -78 с. 

6. Авзалов Х.С. Школа и педагогическая мысль в Иране в конце XIX 

начала XX века [Текст]: / Х.С. Авзалов // - Душанбе: Ирфон, 1992.- 380с. 

7. Андрианов Б.Этническая история и хозяйственно-культурное развитие 

древних и средневековых народов Средней Азии и Казахстана // Тез. 

докладов Всесоюзной конференции «Проблемы этногенеза и этнической 

истории народов Средней Азии» [Текст]: - М.: Изд-во Наука, 1988. 

8. Арманд Т. Орнаментация тканей [Текст]: / Т.Арманд // - М.: 1937 

9. Альбаум Л.И. Балалык-тепе. К истории материальной культуры и 

искусства Правобережного Тохаристана [Текст]: / Альбаум Л.И.// -

Ташкент: 1960. -228 с. (С.101-103.) 

10.АльбаумЛ.И.ЖивописьАфрасиаба.(Л.И. Альбаум считает персонажей 

«Сцены в лодке» (Афрасиаб) представительницами населения 

Восточного Туркестана) [Текст]: / Альбаум Л.И.//- М.: 1963.-С.68-81.  

11. Арнольдов А.И. Национальные культуры [Текст]: / А.И. Арнольдов // 

Современное видение.-Моаква.:  МГИК, 1992. –С.5. 

12. Белинский А.Н. Из истории участия ремесленников в городских 

празднествах в Средней Азии в XIV веке [Текст]: / А.Н. Белинский // Тр. 



139 

 

Отд. истории культуры и искусства Востока. -Ленинград, 1940. - Т.2. -С. 

189-201.  

13. Белинский А.Н. К вопросу о сюжетности в таджикском прикладном 

искусстве [Текст]: / Белинский А.Н. // Искусство таджикского народа. 

Душанбе, 1961. - Вып. №2. -С. 24-29. 

14. Бобринский А. Орнамент горных таджиков Дарваза [Текст]: / 

Бобринский А. // -СПб, 1900. -18 с. 

15. Борытко Н.М. Гуманитарно-целостный подход в педагогическом 

исследовании [Текст]: / Н.М. Борытко // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 

Сер.: Педагогические науки. 2011. № 8(62). С. 20-24.  

16. Бордовская Н. В, Реан А. А. Педагогика. Учебникдлявузов [Текст]: / 

Н. В. Бордовская, А. А. Реан // -СПб.:Питер.2000.-304с.-(Серия «Учебник  

нового века») 

17. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных 

народных художественных промыслов. "Творческие проблемы 

современных народных художественных промыслов". Сборник статей 

[Текст]:/И.Я.Богуславская // Издательство "Художник РСФСР". -Л.: 1981. 

18. Блинова Г.П. Народная художественная культура: Русские народные 

праздники и обряды [Текст]: / Г.П. Блинова // - М.: МГУКИ, 1997. С. 77. 

19. Беленицкий А. М., Бентович И. Б., Лившиц В. А. Камчатные ткани с 

горы Муг [Текст]: / А. М.Беленицкий и др. //  -СЭ. - 1963. - №4 

20. Бентович И. Б. Находки на горе Муг [Текст]: / И. Б. Бентович // -

МИА СССР - М.: 1958. № 6. 

21. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных 

лет / М. М. Бахтин // – М.: Худож. лит., 1975. – 504 с. 

22. Владимир И.Л. О проблемах революционных традиций см.: [Текст]: / 

В. И.Ленин  // Полн. собр. соч., т.7, с. 137, 138; т. 15. с. 187; т.16, с. 474; т. 

21, с. 72; [Текст]: / В.И.Ленин // О литературе и искусстве. -М., 1976, 

с.436,444, 445. 



140 

 

23. Выготский Л.C. Психология искусства [Текст]: / Л.C. Выготский // 

Под ред. В. Иванова. -3-е изд., перераб. идоп. -М.: Искусство,1986. -572 с. 

24. Выготский Л.C. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк [Текст]: / Л.C. Выготский // Книга для учителя. -

М.: Просвещение, 1991.-90 с. 

25. Воронов В.С.Крестьянское искусство [Текст]:/ В.С. Воронов // -М.: 

Гос. изд-во, 1924. 

26. Воронов В.С.О крестьянском искусстве [Текст]:/В.С. Воронов //  

-М.:1972. 

27. Василенко В.М. О содержании в русском крестьянском искусстве 

XVIII - XIX веков. - В кн.: Русское искусство XVIII - первой половины 

XIX века. Материалы и исследования [Текст]:/В.М.Василенко// -М.: 1971. 

28. Волков Г.Н. Этно-педагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. 

заведений [Текст]: / Г.Н. Волков // -М.: Издательский центр «Академия». 

1999. - 168 с. 

29. Виноградов Г.С. Народная педагогика [Текст]: / Г.С. Виноградов //  

-Иркутск: Изд-во ВСОРГО, 1926. 

30. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства и действительности [Текст]: / И.Ф. Гончаров // -М.: 

Педагогика, 1986. -126 с. 

31. Гедрайтене Э.Ю. Культурно-просветительная деятельность как 

средство реализации педагогических возможностей народно-

прикладного искусства [Текст]: / Э.Ю. Гедрайтене // Автореф. дисс. канд. 

пед. наук.- Д.,1985.-17 с.  

32. Гете И.В. Собрание сочинений [Текст]: / С.Айни // Т.8. - М.-Л., 1932-

1937, - С. 286-287. 

33. Григорьева Е.И. Культурно-исторические судьбы народных 

промыслов Центральной России (ХУШ-ХХ вв.) [Текст]: / Е.И. 

Григорьева // Автореф. дисс.д-ра культурологии. -СПб, 1999.-45 с. 



141 

 

34. Голдентрихт С.С. Предметная творческая деятельность основной 

фактор художественного воспитания [Текст]: / С.С. Голдентрихт // 

Вестник МГУ - 1996, - №6. -С.42-49. 

35. Гершунский, Б. С. Менталитет и образование [Текст]: учеб.пособие / 

Гершунский Б. С // М.: Ин-т практич. психологии. 1996. - 144 с. 

36. Ғафуров Б.Г. История таджикского народа: В кратком изложении. Т. 

1. [Текст]: / Б. Г. Ғафуров // -Москва, 1949. -476с. 

37. Ғафуров.Б.Г.ТАДЖИКИ (Древнейшая, древняя и средневековая 

история) [Текст]:/Б.Г.Ғафуров//Издательство «Наука»-Москва,1972.-664с  

38. Ғаффоров У., Ғаффоров Н. Аз Хистеварзи қадим то Қистақӯзи навин: 

Замон ва одамон [Текст]: /У.Ғаффоров.Н.Ғаффоров. //-Хуҷанд:2009.-704с.  

39. Джураев М. К. Формирование творческих способностей учащихся в 

кружковых занятиях (на материалах популяризации таджикского 

искусства росписи в общеобразовательных школах Республики 

Таджикистан) [Текст]: / М. К. Джураев // автореф. дис. канд. пед. наук: 

13.00.01-Душанбе, 2012.- 19с. 

40. Денисюк Н.П. Традиции и формирование личности [Текст]: / Н.П. 

Денисюк // -Минск: Изд.-во БГУ, 1979.-136 с. 

41. Добролюбов Н.А. Избранные педагогические сочинения [Текст]: / 

Н.А Добролюбов // -Т1, 1939.-163с. 

42. Дарский Э. Среднеазиатский устав цеха живописцев [Текст]: / Э. 

Дарский // Совет. Востоковедение, 1959. - № 3, - С.106-109.  

43. Даркевич В.П. Символы небесных светил в орнаменте древней Руси 

[Текст]: / В.П. Даркевич //- Советская археология. № 4. 1960.- 60с. 

44. Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла: Историко-этнографический очерк 

[Текст]: / Н.Н. Ершов // -Душанбе: Дониш, 1984. -120 с. 

45. Еникеев М. Общая, социальная и юридическая психология [Текст]: / 

М.Еникеев// Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2003.-752с. 



142 

 

46. Жиров М.С. Региональная система сохранения и развития 

традиционной народной художественной культуры [Текст]: / М.С. Жиров 

// Дисс. док. пед. наук. -М., 2001. - С.46 

47. Исаева Н, Юнусова Н. Таджикская вышивка [Текст]: / Н. Исаева, Н. 

Юнусова // -М.: Искусство, 1997. - 214 с. 

48. Иванов С.В. О находках в замке на горе Муг (керамика, плетение и 

кожаные изделия, ткани) [Текст]: / С.В. Иванов // -Изв. АН Тадж. ССР. 

Отд. общ. наук», вып. 2.-1932.  

49. Исломов. О.А., Тошхоҷаева С.А. Историческое предпосылки 

таджикской народной декоративной вышивки в формировании 

эстетической курьтуры учащихся. Методическое пособие [Текст]: / О.А. 

Исломов, С.А.Тошхоҷаева // -Хуҷанд: «Меъроҷ», -2017, 65с. 

50. Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного 

шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и Иран [Текст]: / А.А. 

Иерусалимская // - Л.: Аврора, 1972. 

51. Иванов С.В. О некоторых традициях согдийского декоративного 

искусства в орнаменте таджиков и узбеков. Мат-лы 2-го совещания 

археологов и этнографов Средней Азии. [Текст]: / С.В. Иванов// -М.: 

1959. -С.217-225. 

52. Исследования по истории и культуре Ленинабада.-Душанбе,1986. 

С.214. 

53. Ибн Хаукаль. Русский перевод  отрывка см.: Бартольд В.В. [Текст]: 

/ Хаукаль  Ибн // 1965.-441с. (С.403) 

54. Ильин М.А. Исследования и очерки. Избранные работы об искусстве 

народных промыслов и архитектурном наследии XVI-XX веков. [Текст]: / 

М.А. Ильин // -М.: 1976.- С.23. 

55. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник 

[Текст]: / С.В. Иванов // -М.: Л.: 1963.-С.7. 



143 

 

56. Измайлов А. Э. Народная педагогика: Педагогические воззрения 

народов Сред. Азии и Казахстана [Текст]:/А.Э.Измайлов // М.: 

Педагогика, 1991.-76 с. 

57. Кисунко В.Г.  Искусство и эстетическое воспитание молодежи [Текст]: 

/ Сб. статей АПН СССР; Отв. ред. В.Г. Кисунко// -М.: Наука, 1981. -335 с. 

58. Киреенко В. И. Психология способностей к изобразительной 

деятельности [Текст]: / В. И. Киреенко // -М.: Изд-во Академии 

педагогических наук РСФСР. 1959.- 303 с. 

59. Ковалев А.Г. К вопросу о структуре способности к изобразительной 

деятельности. Проблемы способностей / отв. ред. [Текст]: / А.Г. Ковалев 

//-М.: Изд-во АПН СССР, 1962. С.153–165.  

60. Крачковская В.А. [Текст]: / 1949. С.4 и сл.; 1958.-С.615. 

61. Канцедикас А.С. Искусство и ремесло (К вопросу о природе 

народного искусства) [Текст]: / А.С. Канцедикас  // -М.:, 1977. С. 22-24. 

62. Кон И. С. К проблеме национального характера. История и 

психология [Текст]: / И. С. Кон //. - М.:, 1971. - С.147. 

63. Кодиров Ф.С. Влияние социально-культурных факторов на 

сохранение и развитие народного декоративно-прикладного творчества 

Таджикистана [Текст]: / Ф.С. Кодиров // Дис. . канд. пед. наук : 13.00.05 : -

Москва, 2004 170 c. РГБ ОД, 61:05-13/700 

64. Концепция таджикской национальной школы (Консепсияи мактаби 

миллии тоҷик) [Текст]: -Душанбе, 1995 

65. Крупская Н.К. К вопросу о национальной культуре [Текст]: / Н.К. 

Крупская //: Пед. соч. - М.: Изд-во АПН, 1960. -Т.2. -С.24-47 

66. Культура и искусство народов Средней Азии в древности и 

средневековье [Текст]: Сб. ст. / Под ред. Б.Г. Гафурова, Б.А. Литвинского 

// - М.: Наука, 1979.- 191 с. 

67. Комарова Т.С.  Народное искусство в воспитании детей [Текст]: / 

книга для педагогов дошк. учрежд., учителей нач. кл., рук. худож. студий  

под ред. Т.С. Комаровой // -М. : Пед. и-во России, 2000. 



144 

 

68. Литвинский Б.А. Исторические судьбы восточного Туркестана и 

Средней Азии (проблемы этнокультурной общности). Восточный 

Туркестан и Средняя Азия [Текст]: / Б.А. Литвинский // – М.:, 1984. -С.23. 

69. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст]: / 

Б.Т. Лихачев // учеб. пособие по спецкурсу для студ. пед. ин-тов. -М.: 

Просвещение, 1985.  

70. Лук А.Н. Эмоции и чувства [Текст]:/ А.Н. Лук // -М.:Знание,1972. -42с. 

71. Майтдинова Г. Ткани Тохаристана. Раннесредневековые ткани 

Средней Азии [Текст]: / Г. Майтдинова // -Душанбе: Дониш,1996.-138 с. 

72. Материалы по истории таджиков и Таджикистана [Текст]: / Сб. 1-й. 

Госиздат при СНК Таджикской ССР // -Сталинабад, 1945. - С. 145. 

73. Макаренко А.С. Собрание сочинений [Текст]: / А.С. Макаренко //  

В 4 Т. -М.: Правда, 1987. - Т.4. -573 с. 

74. Макаров К.А. Декоративность как форма выражения красоты 

[Текст]: / К.А. Макаров // Автореф. дисс. канд. иск. -М., 1966. - 16 с.  

75. Макаров К.А. Профессиональное, народное, самодеятельное [Текст]: / 

К.А. Макаров // Декоративное искусство –СССР, 1972. - №9. - С. 14-20. 

76. Мирзоев А. Джами о знании и ремесле. В помощь учителю-заочнику 

[Текст]: / А.Мирзоев // -Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949. -С. 23. 

77. Мелик А.А., Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие 

способности [Текст]:/А.А. Мелик, А.А. Пашаев// - М.: Знание, 1981. - 96 с. 

78. Макаренко А.С. О воспитании в семье [Текст]: / А.С. Макаренко //  

-Москва , 1955.-124с. 

79. Неъматов Н.Н. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный 

Таджикистан. – Гиссар [Текст]: / Н.Н. Неъматов //, 1992. 

80. НикитинГ.А.Чувашскоенародное декоративно прикладное искусство 

в формировании эстетической культуры подростков  [Текст]: / 

Г.А.Никитин //автореф.дис.канд.пед.наук:13.00.01- Чебоксары, 1997.- 22с.  



145 

 

81. Некрасова М.А.  Народное искусство. Сборник статей [Текст]: / под 

ред. М.А.Некрасова // Изд-во: -Москва: Издательство «Изобразительное 

искусство» 1985, 304с. 

82. Некрасова М.А.  Народные мастера, традиции, школы [Текст]: / Под 

ред. М.А. Некрасовой // - М.: Изобразительное искусство, 1985. 

 —Вып. 1. 296 с. 

83. Некрасова М.А. Преемственность традиций школа мастерства 

[Текст]: / М.А. Некрасова // Искусство, 1975. -№7. -С.10-18 

84. Наршахи. Таърихи Бухоро (История Бухары) [Текст]: / Наршахи //. 

Тегеран, (на персидском языке), 1938.- С.17.   

85. Некрасова М.А. Еще раз о традициях и современности. Декоративное 

искусство СССР [Текст]:/М.А. Некрасова // 1962, №8, с. 34-35; О развитии 

традиций в художественных промыслах [Текст]: / М.А. Некрасова//-

Искусство, 1971, №12, с. 35-41; Проблемы и надежды народного 

искусства [Текст]: / М.А. Некрасова // -Художник, 1976, №4, с.28-29. 

86. Обобщающее исследование по истории ткачества на 

«мусульманском» Востоке см.: Serjeant R. 1949. Vol. IX-XVI (о тканях 

Хорасана и Средней Азии - Vol. IX-XVI). 

87. О судьбах народного искусства см.: Декоративное искусство СССР, 

1959, №11; 1960, №3-6, 8, 10-12; 1961, №7. О народности и современности 

см.: Декоративное искусство СССР, 1975, №8; 1978, №8. 

88. Основы эстетического воспитания: пособие для учителя [Текст]: / 

Ю.Б. Алиев, Г.Т. Ардаширова, Л.П. Барышникова [и др.]; под ред. Н.А. 

Кушаева // -М. : Просвещение, 1986. 

89. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Текст]: / С.И. Ожегов // под 

ред. чл.-кор. АН СССР Н.Ю. Шведовой. -М. : Рус. яз, 1985.  

90. Орифи М. Из истории педагогической мысли таджикского народа. 

(Аз таърихи афкори педагогии халки точик) [Текст]: / М. Орифи // -

Душанбе: Нашрдавпедточик, 1962. -143 с. 



146 

 

91. Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан ( 26.12.2018, город Душанбе). 

92. Писарчик А.К. Народное прикладное искусство таджиков [Текст]: / 

А.К Писарчик // -Душанбе: Ирфон, 1971. 47 с. 

93. Писарчик А.К. Педагогические проблемы свободного времени 

школьников [Текст]: / А.К. Писарчик // Межвуз. сб. научи, тр. -

Челябинск: Челяб. ГПИ, 1978. - 96 с. 

94. Пономарѐв Я.А. Психология творчества и педагогика [Текст]: / Я.А. 

Пономарѐв // - М.: Педагогика, 1979. - 280 с. 

95. Педагогическое руководство деятельностью клубных объединений 

[Текст]: Сб. научн. тр. Л.: ВПШК, 1987. - 115с. 

96. Пещерова Е.М. Поездка к горным таджикам [Текст]: / Е.М. Пещерова 

// КСИЭ АН СССР. -1947. -Т.З. -С.48 

97. Пирлиев К. Народная педагогика и современность [Текст]: / К. 

Пирлиев // -Ашхабад, 1988, -С. 38-41. 

98. Примером может служить полевая зарисовка во время 

искусствоведческой экспедиции 1969г. руиджо, выполненного на 

красном сатине. Белые с синим, крупные коробочки хлопка, следующие 

друг за другом в П-образной композиции, создают гармоничный 

мажорный узор. 

99. Работнова И.П., Яковлева В.Я. Русская народная вышивка [Текст]: / 

И.П. Работнова // - М. 1957,-С.33-35. 

100. Раҳимов С. Формирование готовности будущего учителя 

технологии к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно-

прикладному творчеству [Текст]: / С.Раҳимов // 

автореф.дис.канд.пед.наук: 13.00.01. -Душанбе, 2010.- 24с. 

101. Раҳимов Х. Педагогика [Текст]: / Х.Раҳимов // -Душанбе, 1997, -С.55. 

102. Рондели Л. Д. Народное декоративно-прикладное искусство [Текст]: 

/ Л. Д. Рондели //  -М.: Просвещение, 1984. -143 с. 



147 

 

103. Рӯзиева М.Д. Асосҳои коркарди матоъ. Қисми 1. Тарроҳи ва 

дӯхтани либос  [Текст]: / М.Д. Рӯзиева // -Душанбе, 2016.-300с.  

104. Рӯзиев А. Декоративно-прикладное искусство таджиков [Текст]: / А. 

Рузиев // -Душанбе: Дониш, 2003.- с 108.  

105. Рождественская Н. В. Проблемы и поиски в изучении 

художественных способностей. Художественное творчество [Текст]: / Н. 

В. Рождественская // Сборник. -Л., 1983. -С.105-122. 

106. Стравинский И. Диалоги [Текст]: / И. Стравинский // -Л.: 1971.-219с. 

107. Сельченок К.В. Психология художественного творчества. 

Хрестоматия [Текст]: / К.В. Сельченок // – Минск: Харвест, 1999.- С.53-72 

108. Сухарева О. А. Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и 

некоторых других районов Средней Азии [Текст]: / О. А. Сухарева //—

Литература и искусство Узбекистана, кн. 6, -Ташкент,1937, с. 119—134. 

109. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2ая 

половина XIX-начало XX вв.) [Текст]: / СухареваО.А // -Москва: Наука, 

1982. 

110. Сухомлинскый В.А. Мунтахаби педагогӣ (иборат аз се ҷилд) [Текст]: 

/В.А. Сухомлинскый // –Душанбе: Ирфон,1983-1986. 

111. СалтыковА.Б.Самое близкое искусство [Текст]:/А. Б.Салтыков //  

-М.,1969. 

112. Сухарева О.А. О ткацких ремеслах в Самарканде // История и 

этнография народов Средней Азии [Текст]: / О.А. Сухарева // -Душанбе: 

Дониш, 1981. 

113. Ставиский Б.Я. Введение в историю культуры и искусства народов 

Средней Азии [Текст]: / Б.Я. Ставиский // - М., 1992. 

114. Сюзане, вышивка шелком на сатине, швом «нахш» (разновидность 

глади). Инвент. № 320, 3Х2,20м. 

115. Смирнов С.Н. Элементы философского содержания понятия 

"система" как ступени развития познания и общественной практики 



148 

 

[Текст]: / С.Н. Смирнов // - В кн.: Системный анализ и научное знание. -

М., 1978, с. 60-81. 

116. Свиридова И.В. Ручная вышивка [Текст]: / И.В. Свиридова // Школа 

и производство. - 1994.-№5. -стр.17. 

117. Стариченко Б.Е. Обработка и представление данных педагогических 

исследований с помощью компьютера [Текст]: / Б.Е. Стариченко.// 

Урал.гос.пед.ун-т. Екатеринбург, 2004. -218с. ISBN 5-7186-0181-Х.  

118. Салтыков А.Б. Избранные труды[Текст]:/ А.Б. Салтыков// -М.:,1962, 

-С. 129. 

119. Советское декоративное искусство [Текст]: № 5. 1982,-С.60. 

120. Ткалич С.К. Этно-педагогические основы сохранения и развития 

традиционного декоративно-прикладного творчества народов Крайнего  

Севера [Текст]:/С.К.Ткалич//Автореф. дисс.канд. пед. наук. -М,1997. -18 с.  

121. Турақулов Э. Омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ [Текст]: / Э.Турақулов / 

Фан ва турмуш. 1984. -№9. 

122. Турсунов И.О. Из истории городского ремесла северного 

Таджикистана [Текст]: / И.О.Турсунов // -Душанбе: Дониш, 1974. - 206 с. 

123. Ушинский К.Д. О народности в общественном воспитании // 

Педагогические сочинения [Текст]: / К.Д. Ушинский //  в 6 т. сост. С.Ф. 

Егоров. -М. : Просвещение, 1988. Т. 1. -С. 194-256.  

124. Ушинский К.Д. Сочинение [Текст]: / К.Д. Ушинский // в XI Т. -М., 

1952. -Т.6. -300 с. 

125. Фейда Н. Национальный характер и национальные стереотипы 

[Текст]: / Н. Фейда // – М .: 1979. 

126. Фрай Р.Н. Мероси Осиѐи Марказӣ [Текст]: / Р.Н. Фрай // -Душанбе, 

2000. - С.203 - 204. 

127. Халтурин Н.П. Строчевышивальный промысел [Текст]: / Н.П. 

Халтурин // Рукопись НИИХП. 1943. с. 7. 

128. Хижняк Ю.Н. Волшебные узоры Таджикистана [Текст]: / Ю.Н. 

Хижняк // Юный художник. -1983.-№11.-С. 44-46. 



149 

 

129. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе [Текст]: 

/ А.С. Хворостов // -М.: Просвещение, 1988. 174 с. 

130. Хрусталева Т. М. Художественная одаренность будущих учителей 

изобразительного искусства [Текст]: / Т. М. Хрусталева // Постановка 

проблемы  Психологическая наука и образование. 2003. №2.  

131. Чичеров В.И. Вопросы теории и истории народного творчества 

[Текст]: / В.И. Чичеров//- М.: Советский писатель, 1959. - 312 с. (С.13). 

132. Чернявская Ю. В. Народная культура и национальные традиции 

[Текст]: / Ю. В. Чернявская //  : учеб-метод. пособие. -Минск, 1998. 

133. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного 

искусства [Текст]: / А.К. Чекалов // -М., 1962. -С.47 

134. Шестаков В. М. Искусство и дети: Эстетическое воспитание  

зарубежом [Текст]: / Сост. В. М. Шестаков // Искусство, 1968. - 271 с. 

135. Широкова 3. А. Декоративные вышивки таджиков верховьев 

Зеравшана [Текст]: / 3. А.  Широкова //-В сб.: История и этнография 

народов Средней Азии. -Душанбе, 1981, с. 129—134. 

136. Школа и искусство [Текст]: Сб. ст. -Таллин, 1982. - 159 с.  

137. Эвлия Челеби. Книга путешествия [Текст]: / Челеби Эвлия // - М.: 

1961. 

138. Юнусов Н. З. Изобразительная и орнаментальная системы в 

вышивке и художественных тканях Таджикистана XIX—XX вв.—

Автореф. кандидатской диссер., 1974; Она же. Таджикская вышивка 

[Текст]: / Н. З. Юнусов // - М., 1979;  

139. Юнусова Н.Э. Крупная декоративная вышивка Уратюбе конца XIX 

начала XX вв. [Текст]: / Н.З. Юнусова // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. 

обществ, наук. - 1989. - С. 62 -73. 

140. Якобсон П.М. Психология художественного творчества [Текст]: / 

П.М. Якобсон //- М.: Знание, 1971.-448 с. 



150 

 

141. Якубовский А.Ю. Иранские мастера в Средней Азии [Текст]: / А.Ю. 

Якубовский // Тр. III Междунар. конгресса по иранскому искусству и 

археологии. -М.:- Л., 1939. -С.281. 

142. Schafer Е.Н. 1963. Р. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

ЗАМИМА 

 

 

Сӯзанӣ. Хуҷанд, аввали асри  XX. Гулдӯзи дар  болои сатин 

«Босма», андозааш 3,2 X 2,5м. Осорхонаи таърихии вилояти 

Ленинобод. 

 

 

 

 

Сӯзанӣ. Хуҷанд, асри XIX  . Гулдӯзи дар  болои сатин «Босма», 

андозааш 4,5 X 3,5м. Осорхонаи таърихии вилояти Ленинобод. 
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Ҳунармандони халқии Хистерварз (Қистақӯзи қадим) аз қадим бо 

гулдӯзӣ машҳур буданд. 

 

Сӯзанӣ «пайпоки шутур» (XVIII в.) 

Ғаффоров У., Ғаффоров Н. Аз  Хистеварзи қадим то Қистакўзи 

навин. Замон ва одамон. - Хуҷанд: Ношир, 2009. -704с. 

 



153 

 

 

 

 

Сўзанињои Хуҷандї 



154 

 

 

 

 

Сўзанињои Хуҷандї 

 



155 

 

 

 

 

 

Сўзанињои Хуҷандї 


