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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия аз он нукта бармеояд, ки солҳои охир талабот ба 

дизайнерҳои маҳсулоти дӯзандагӣ тағйир ёфтааст. Фаъолияти 

истеҳсолии онҳо бояд на танҳо тайёрии касбиро тасдиқ кунад, балки 

комёбӣ ва некӯаҳволии шахсро низ кафолат диҳад. Таҳлили 

сарчашмаҳои илмӣ оид ба мавзӯи диссертатсия имкон дод ба моҳияти 

масъалаи ташаккули тайёрии касбии дизайнерони ояндаи либос, ки 

тибқи қонунҳои инкишофи назарияи педагогӣ ва идоракунии амалии 

раванди педагогӣ рушд менамояд ва дар мавриди таҳқиқи мо фаъолияти 

эҷодии мутахассисро дар соҳаи дизайни либос тақозо мекунад, ворид 

шавем. 

Тайёрии касбӣ ва раванди ташаккули он дар рафти таълим солҳои 

зиёд аст, ки диққати мутафаккирон, олимон ва педагогҳои мамлакатҳои 

мухталифро ба худ ҷалб мекунад. Сабаби шавқу рағбат ба ин мавзӯъ, ба 

фикри мо, ҷидду ҷаҳди таҳияи назарияи ташаккули тайёрии касбӣ 

мебошад. Айни замон як қатор муҳаққиқон чунин мешуморанд, ки 

ташаккули шахсият бояд чун раванди алоҳида ҷудогона (намуди 

фаъолият), чун мақсади ягонаи таҳқиқи илмӣ баррасӣ шавад. Ба 

муносибатҳои илмии мазкур такя намуда, мо ба хулоса омадем, ки 

ташаккули шахсиятро бо раванди таълими мутахассисон дар муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ алоқаманд кардан мумкин ва зарур аст, зеро маҳз 

дар он барномаи таълим шахсияти донишҷӯро бо малакаҳою 

қобилиятҳои асосии когнитивии фаъолият таъмин мекунад муссалаҳ 

месозад. 

Пӯшида нест, ки бозсозии ҷамъиятиии шаҳрвандӣ дар мамлакати 

дилхоҳ боиси зуҳури масоиле мегардад, ки қаблан ниҳон буданд. Дар ин 

самт Тоҷикистон низ истисно нест. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар 

давраи гузариш масъалаҳои сершумор, аз ҷумла дар соҳаи таҳсилоти олӣ 
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ба миён омаданд. Дар ин шароити барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ нав 

фаҳмиши зарурати идома додани таҳқиқоти назариявӣ дар соҳаи 

такмили таҳсилоти олӣ, бо мӯҳтавои маънавӣ пур кардани шахсияти 

донишҷӯ муҳимият иқтибос кард. Воқеияти муосир чунин аст, ки 

таҳсилоти олӣ ба масъалаи ташаккули шахсияти ҳамаҷониба 

инкишофёфта, ки дорои принсипҳои олии ахлоқӣ ва салоҳиятҳо барои 

фаъолияти эҷодии касбӣ мебошад, рӯй овард. Ҳамин тариқ, метавон 

гуфт, ки беҳтар намудани сифати таҳсилоти олӣ ва ташаккули 

самарабахши тайёрии касбии дизайнерони ояндаи маҳсулоти дӯзандагӣ, 

яке аз вазифаҳои муҳимтарини муассисаи таҳсилоти олӣ ба шумор 

меравад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳиммияти инкишофи низоми 

маориф ва идома додани ислоҳот дар соҳаи маорифро таъкид кардааст, 

ки ин нукта дар "Стратегияи миллии инкишофи рушди маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” зикр шудааст.  

Дар рафти амалигардонии стратегияи мазкур заминаҳои низоми 

адаптивии маориф гузошта шуд. Онро ҷомеаи шаҳрвандӣ мақбул 

шуморида, дастгирӣ намуд, зеро он имкон дод, ки самтгирии таҳсилоти 

олӣ ба талаботи бозори меҳнат сурат гирад ва он ба ҳайси захираи 

дарозмуддати рушди иҷтимоӣ- иқтисодии мамлакат хизмат кунад. 

Дар натиҷаи тағйироти ба вуқӯъ пайваста низоми маҳсулоти олӣ 

дар Тоҷикистон ба тайёр кардани мутахассисони зинаи олӣ шурӯъ 

намуд, ки дорои сифатҳои зеринанд: типи прогрессивии тафаккур, 

ангезиш ба фаъолияти эҷодӣ, самтгирӣ ба ҷустуҷӯи доимӣ тарзҳои 

мумтози ҳалли ҳам вазифаҳои мушаххаси касбӣ, ҳам амалигардонии 

намуди дилхоҳи фаъолият умуман. Сифатҳои мазкур барои ихтисоси 

“Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” ва ҷараёни он, ки технологияи 

рангубори матоъ (техника батик) –ро меомӯзад, аҳамияти махсус касб 

мекунанд. 
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Бо воситаҳои санъати амалӣ инкишоф додани маҳорату малакаҳои 

эҷодии дизайнерҳои ояндаи маҳсулоти дӯзандагӣ роҳест, ки барои ноил 

гардидан ба мақсадҳои педагогии зерин имконият медиҳад: дар ҳар 

донишҷӯ ташаккул додани эътиқодмандии амиқ дар бобати саҳеҳияти 

интихоби касб, афзудани иқтидори маънавии ӯ, ғановатманд гардонидан 

бо сарвати фарҳанги бадеии миллӣ ва одат кунонидан ба меҳнати эҷодӣ. 

Маҳз ҳамин сифатҳо дар стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ 

барои ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зикр шудаанд, бинобар ин 

бояд дар ҳар хатмкунандаи ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

парварида шавад. 

Дар шароити муосир чунин муносибат ба таҳсилоти олӣ имкон 

медиҳад ба мақсаду вазифаҳои муассисаи таҳсилоти олии педагогӣ 

тасҳеҳи зарурӣ дароварда шавад. Алҳол ба шахсияти мутахассисе, ки 

соҳиби ҳамаи сифатҳои мазкур мебошад, афзалият дода мешавад.  

Шарти ҳатмии ҳалли вазифаҳои муайянкардаи барномаҳои 

таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён азхуд кардани миқдори муайян донишу 

маҳорат ва малакаҳо ба ҳисоб меравад. 

Рангубори матоъ (техникаи батик) чун предмети таълимӣ барои 

ташаккул додани тайёрии касбии дизайнерони оянда ба фаъолияти 

истеҳсолӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Иқтидори этикии фанни 

таълимии мазкур, ки дар воситаҳои санъат таҷассум меёбад, бо зоҳир 

намудани сифатҳои беҳтарини инсонӣ, ки ба туфайли иртибот ба зебоӣ 

шавқманд мегарданд, имкон медиҳад. Маҳз аз ҳамин сабаб вазифаи дар 

дизайнерон ташаккул додани тайёрии касбӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ 

ҳалли худро меёбад.  

Интихоби техникаи батик ба сифати воситаи таълим тассодуфӣ 

нест. Сабаби интихоб дар он аст, ки батик чун яке аз намудҳои хеле 

ифоданок ва барҷастаи санъати ороишӣ ташаккули сифатҳои беҳтарини 

инсонӣ, аз қабили ҷаҳонбинӣ, диди эстетикӣ, завқи бадеии донишҷӯён 
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таъсири нишонрас ва ҳадафманд расонида, дар донишҷӯён ҷидду ҷаҳдро 

ба худомӯзӣ, худтарбия ва худинкишофдиҳӣ бедор мекунад. 

Техникаи батик яке аз самтҳои асосии барномаи таълимии 

дизайнерони маснуоти дӯзандагӣ мебошад, ки имкон медиҳад дар 

раванди ташаккули тайёрии касбии донишҷӯён- дизайнерон ба 

фаъолияти истеҳсолӣ маҳорати эҷодӣ самарабахш инкишоф дода шавад. 

Ба донишҷӯён ёрӣ расонидан дар фаҳмиши ин санъати нодир, барҷаста 

ва фавқулода ифодабахш аз ҷумлаи вазифаҳои омӯзгорест, ки курси 

рангубори матоъро бо техникаи батик дарс медиҳад. Санъати ороишии 

мазкур шароит фароҳам меорад, ки муносибат ба олами атроф бо 

истифодаи ранг, матоъ ва масолеҳи ёрирасон ба таври ҳақиқӣ ифода 

гардад. 

Курси рангубори матоъ бо техникаи батик ба донишҷӯён нозуктару 

бориктар идрок кардани олами атрофи онҳоро ёд медиҳад, омӯзгор 

бошад фарҳанги басарии онҳоро тарбия мекунад, ба интиқоли идроки 

бошууронаи воқеият бо воситаҳои рангубори матоъ бо техникаи батик 

ёрӣ мерасонад. 

Гуфтаҳои боло дар бораи мубрамияти мавзӯи таҳқиқ шаҳодат 

медиҳанд.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. То имрӯз дар соҳаи назария ва методикаи 

ташаккули тайёрии касбии мутахассисон ба фаъолияти истеҳсолӣ 

теъдоди ба қадри кофӣ зиёди адабиёти илмӣ ва таълимӣ таълиф шудааст, 

вале то ҳол байни олимон иттифоқи ороъ дар бораи ин падида ба назар 

намерасад. Имрӯз таърифи зерини В.А. Сластенин маъруфият дорад: 

“тайёрӣ” таҳсилоти том мебошад, ки ба ҳайси ядрои он тайёрии 

маънавӣ- психологӣ, мӯҳтавоӣ-иттилоотӣ ва амалиётӣ-фаъолиятӣ зуҳур 

менамояд: Аксарияти муҳаққиқон, аз ҷумла Ю.К. Бабанский, Е.В. 

Бондаревская, В.А. Сластенин ва дигарон тайёрии касбиро чун ҷузъи 

фаъолияти касбӣ баррасӣ мекунад. Ба туфайли таҳқиқоти онҳо коркарди 
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воситаҳои самарабахши педагогӣ, методу усулҳои таълими донишҷӯён, 

ки мо дар таҳқиқи ҳозир мавриди истифода қарор медиҳем, имконпазир 

гардид. 

Дар кори диссертатсионӣ мо адабиётеро, ки ба нақши тафаккур дар 

раванди ташаккули тайёрии касбии мутахассисон ба фаъолияти 

истеҳсолӣ (асарҳои В.Г. Ананйев, Ю.С. Голитсина, B.C. Кузин) ва 

вижагиҳои инкишофи шахсият дар таълим (асарҳои Д.В. Богоявленский, 

Л.C. Виготский, Л.B. Занков, C.Л. Рубинштейн) бахшида шудаанд, 

истифода бурдем. 

Дар асарҳои В.М. Аглаев, M.Д. Ашӯров, М.Н. Дадабоева, С. 

Раҳимов, Ю.Н. Хижняк коркардҳои методологие пешниҳод гардидаанд, 

ки дар онҳо нақш ва ҷойи тайёрии касбӣ дар низоми таҳсилоти бадеӣ 

инъикос ёфтаанд. 

Барои мо таҳқиқи масъалаҳои фаъолияти бадеӣ-эҷодии донишҷӯён, 

идроки эҷодӣ ва тахайюл, аз ҷумла асарҳои А.А. Азизов, З.С. Айдарова, 

М.Д. Ашӯров, О.А. Исломов ва олимон- психологҳои рус Л.С. 

Виготский, П.Я. Галперин, A.B. Запорожетс ва дигарон аҳамияти махсус 

доштанд. 

Дар асарҳои илмӣ М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, И.Я. Лернер 

низоми самарабахши раванди педагогӣ, аз ҷумла шароитҳои педагогӣ, 

шароитҳои ташаккулёбии тайёрии касбии донишҷӯён, ки ҳамчунин ба 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ татбиқпазиранд, тавсиф 

шудаанд. 

Кори илмии мо ҳаргиз ба ҳаллу фасли пурраи мавзӯи мавриди 

таҳқиқ иддао намекунад. Вале муаллифи диссертатсия пешниҳод 

гардида, ҷидду ҷаҳд ба харҷ додааст, ки ба коркарди муаммо саҳм 

гузорад ва ҳадс мезанад, ки ташаккули тайёрии касбии дизайнерҳои 

ояндаи маҳсулоти дӯзандагӣ ҳалли вазифаҳои мухталиф- аз гузориши 

мақсад то азхудкунии технологияи рангубори матоъ бо техникаи 

батикро тақозо мекунад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот: мақсади ин таҳқиқоти зарурати рафъи зиддияти 

мавҷуда байни талаботи муайян кардани асосҳои назариявӣ ва роҳҳои 

амалии ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ҳангоми таълими рангубори матоъ (техникаи 

батик) ва қадри кофи ҳаллу фасл нашудани масъалаи мазкур мебошад.  

Объекти таҳқиќот: низоми таълими рангубори матоъ (техникаи 

батик) ба донишҷӯёни ихтисоси дизайнери маҳсулоти дӯзандагӣ дар 

кафедраи технология ва методикаи таълими они Муассисаи давлатии 

таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 

Ғафуров” ба шумор меравад. 

Мавзӯи таҳқиқот: Ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот: таҳлили адабиётҳои илмӣ ва илмӣ- методӣ 

аст. 

Усулҳои таҳқиқот: Дар кор таҷрибаи педагогӣ, анкетагирї; сўњбат; 

мусоҳиба; омӯзиши таҷрибаи педагогӣ; тестгирї; худбаҳодиҳӣ; коркарди 

математикию омории натиҷаҳои таҳқиқот истифода шудаанд. 

Соҳаи таҳқиқот: технологияи педагоги тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайнерони оянда мебошад, ки муаллиф таҳия 

кардааст.  

Марҳилаҳои таҳқиқот: 

Марҳилаи аввал (2015-2016) 

Омӯзиши адабиёт, барномаҳо, китобҳои дарсӣ, мақолаҳо дар бораи 

санъати ороишӣ - амалӣ, рангубори матоъ (техникаи батик), назарияи 

таълиму тарбия, психология, этика, эстетика. Мушоҳидаи фаъолияти 

устодон ва донишҷӯён, омӯзиши амалияи кор оид ба ташаккули тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳангоми 

азхуд кардани рангубори матоъ (техникаи батик) дар МДТ “Донишгоҳи 
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давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” ва таҳлили дарсҳои 

санъати ороишии амалӣ дар Донишкадаи политехникии Донишгоњи 

техникии Тољикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи академик М. Осимї. 

Гузаронидани дарсҳои муаллифӣ дар мавзӯи рангубори матоъ (техникаи 

батик) барои донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии курси 

4-уми кафедраи технология ва методикаи таълими они Муассисаи 

давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. 

Ғафуров”. 

Марњилаи дуюм (2017-2018) корҳои таҷрибавӣ- озмоишӣ; санљиши 

ибтидоии фарзия; муайян кардани имкониятҳои татбиқи амсилаи 

апробатсияи маҷмӯи шароитҳои педагогии фаъолияти самарабахш дар 

раванди ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бо истифодаи технологияи пешрафта дар таълими 

рангубори матоъ (техникаи батик). 

Дар марҳилаи сеюм (2018-2020) таҳлил, синтез, низомбандї ва 

тавсифи натиҷаҳо; шарҳи додањои озмоиш; ба расмиятдарории матни 

таҳқиқоти диссертатсионӣ сурат гирифта, китоби дарсӣ таҳия карда шуд. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот – тадќиќ дар 

МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 

Ѓафуров” дар се марњала – солњои 2015-2016, 2017-2018 ва 2018-2020 

гузаронида шуд. Дар кори таљрибавї - озмоишие, ки солњои 2015 - 2020 

гузаронида шуд, муассисањои олии зерин иштирок доштанд: МДТ 

“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров” ва 

Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон дар шаҳри 

Хуҷанд ба номи академик М. Осимї.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ- бо асарҳои илмӣ, 

хулосаҳое, ки мутахассисон баровардаанд ва тавсияҳои онҳо, таҳқиқоти 

назарӣ-методологӣ, мувофиқати усулҳои мавриди истифода ба мақсади 

таҳқиқот, таҷрибаи кори педагогии диссертант, имкони такрор кардани 
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натиҷаҳои кори таҷрибавию озмоишӣ дар шароити шабеҳ тасдиқ карда 

мешавад. 

Навгониҳои илмии таҳқиқ: Мундариҷаи мақсадҳои таълимӣ ва 

тарбиявӣ, ки ташаккули тайёрии касбии дизайнерони ояндаро таъмин 

мекунанд, аниқ карда шудааст; технологияи таълими рангубори матоъ 

(техникаи батик) аз лиҳози назарӣ асоснок карда шудааст; алоқаи 

мутақобилаи байни ташаккули тайёрии касбӣ ва асосҳои маънавӣ ва 

касбии шахсият мудаллал сохта шудааст; роҳҳои мушаххаси ташаккули 

тайёрии касбии донишҷӯён муайян карда шудаанд; хусусиятҳои 

инфиродӣ дар ташаккули касбии донишҷӯён муқаррар карда шудаанд. 

Ањамияти назарии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки зарурати 

ангезиши донишҷӯён ба фаъолияти эҷодӣ, ташаккули идрок барои 

машғулият бо чунин фаъолият, маҳорати ба унсурҳои таркибӣ тақсим 

кардани фаъолияти эҷодӣ ва амалӣ гардонидани онҳо дар рафти 

фаъолияти касбӣ асоснок карда шудааст. Бинобар ин инкишофи 

маҳоратҳо ва малакаҳои эҷодӣ ҳангоми таълими рангубори матоъ 

(техникаи батик) бояд мақсадҳои таълимиро пайгирӣ кунад, ба шарти 

он, ки раванди таълим босалоҳият ташкил карда шавад.  

Ањамияти амалии таҳқиқот: муқаррароти назарӣ ва хулосаҳои дар 

кор истифодашударо диссератант то ба тавсияҳои мушаххас оид ба 

ташаккули тайёрии касбии дизайнерҳои ояндаи маҳсулоти дӯзандагӣ 

расонидааст. Амсилаи таълимӣ таҳия гардидааст, ки ба инкишофи 

маҳоратҳои эҷодӣ ва теххнологияҳои фаъолияти эҷодии донишҷӯён 

имконият медиҳад, мақсадҳои таълимӣ ва тарбиявӣ муайян карда 

шудаанд; барои истифода тавсияҳои илмӣ- методӣ таҳия ва пешниҳод 

шудаанд. Маводи диссертатсия ба ғанӣ гардонидани мундариҷаи сӯҳбат 

ва машғулиятҳои амалӣ оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) имкон 

доданд. 

Нуқтаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:  
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1. Инкишофи эҷодиёт дар асоси техникаи батик чун масъалаи 

педагогӣ- психологӣ. 

2. Таърихи ба вуҷуд овардани рангҳо барои рангубори матоъ ва 

истифодаи амалии онҳо. 

3. Истифодаи санъати амалӣ дар ташаккули тайёрии касбии 

донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва завқи 

зебоипарастии донишҷӯён. 

4. Усулҳо ва воситаҳои ташаккули тайёрии касбии донишҷӯёни 

ихтисоси “Дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ” дар раванди таълими техникаи 

батик. 

5. Коркарди амсилаи таълими техникаи батик, ки ба ташаккули 

тайёрии касбии донишҷӯён ба фаъолияти истеҳсолӣ дар намунаи 

рангубори матоъ (тахникаи батик) имконият медиҳад. 

6. Таҳилили таълими озмоишӣ ҳангоми ташаккули тайёрии касбии 

донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар машғулиятҳо 

оид ба рангубори матоъ (техникаи батик) 

Саҳми шахсии довталаб дар гирифтани натиҷаҳои илмї, ки дар 

диссертатсия ва маводи нашршуда ироа гардидаанд ва дар 

мудаллалсозии назариявї ва илмӣ-амалии масъала ва ҳалли он баён 

шудаанд, зоњир мегардад. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои 

он. Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқ дар љаласањои 

илмии кафедраи технология ва методикаи таълими они МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” муњокима 

шудаанд, дар нашриёти “Нури маърифат” ш.Хуҷанд китоби дарсӣ 

“Рангубори маснуот” таҳия шудаанд, бо Қарори мушовараи Вазорати 

маориф ва илми ҶТ китоби дарсӣ “Қуроқдӯзӣ ва Мӯҳрадӯзӣ” дар 

нашриёти “Нури маърифат” ш.Хуҷанд 2020, дастури таълимӣ – методӣ 

таҳти унвони “Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии либос” дар 

нашриёти “Нури маърифат” ш.Хуҷанд 2020с., дар маљаллаи илмии 
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“Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” (Душанбе) дар солҳои 2018-

2021, дар маҷаллаи байналмилалии илмӣ - амалии “Назария ва амалияи 

илми муосир”, дар маҷаллаи байналмилалии илмӣ - амалии “Илми 

љањонї”-и Донишкадаи идоракунӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

(Федератсияи Русия) дар солҳои 2018-2019, дар конфаронсҳои 

ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд (солњои 2018-2019) 

мақолаҳои илмӣ интишор ва ироа гардида, натиҷаҳои таҳқиқ дар 

мақолаҳо ва дастурҳои аз ҷониби диссертант ба чоп расонида инъикос 

шудаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқ аз муќаддима, ду боб, ду 

амсила, ду расм, шаш ҷадвал, хулоса, 269 фењристи адабиёт, замима 

иборат буда, матни диссертатсия 187 сањифаро дарбар мегирад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ 

МАЛАКАҲОИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ 

САНЪАТИ ОРОИШӢ-АМАЛӢ МУАССИСАҲОИ ОЛӢ 

1.1. Инкишофи маҳорати эҷодии донишҷӯён тавассути истифода аз 

санъати ороишӣ - амалӣ ҳамчун мушкилоти мубрами психологӣ-

педагогӣ 

Вижагии муҳимтарини таълими муосир - зиёдаталабӣ ва истодагарии 

таълим дар тайёр кардани шахсият дар самти азхудкунии бомаром ва фаъоли 

таҳаввулоти иҷтимоӣ мебошад. Самтгирӣ ба масири инкишофи эҷодкории 

шахсият аз ҷумлаи таҳаввулоти заминавӣ ва калидии хусусияти таълим дар 

даҳсолаҳои охир маҳсуб мешавад.  

Бо сабаби он, ки фан аз таълимгиранда созандагиву эҷодкориро тақозо 

менамояд, барои тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ эҷодкорӣ бояд чун масъалаи мубрами психологӣ-педагогӣ баррасӣ 

карда шавад. 

Омӯзиши ҷанбаҳои ҷараёни эҷодкорӣ дар доираи тадқиқотҳои илмӣ 

мавзӯи комилан ҷадиди таҳқиқ нест. Мавриди таваҷҷӯҳи мутафаккирони 

ҳамаи давраҳои инкишофи фарҳанги олам қарор гирифтани он кӯшишу 

майли эҷод намудани “назарияи эҷодкорӣ” ё саҳеҳтараш, талошҳои 

мунтазаму такрор ба такрори таҳия намудани он, ки ба асрҳои пешин реша 

рондааст, аз майлу диққати амиқ ба мавзӯи мазкур шаҳодат медиҳад. 

Эҷодкории шахсият ҳамзамон дар бештари мавридҳо ҳамчун раванди 

барбаста (намуди фаъолият) баррасӣ мешавад, ки амалан чун мақсади шахсӣ 

ба шумор меравад. Ба андешаи мо, эҷодкорӣ - ин падидаест, ки бархурдори 

ҳам ҳадафмандӣ ва ҳам дараҷаи муайяни муташакилӣ мебошад. 

Масъалаҳои тахайюл ва эҷодкорӣ, аз ҷумла эҷодкории бадеӣ дар 

шумораи зиёди осори файласуфӣ, равоншиносӣ ва педагогии ватаниву 

хориҷӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудааст. 

Дар осори фалсафӣ оиди мазмун ва мундариҷаи мафҳуми “эҷодкорӣ” 

нуқтаи назари ягонаи илмӣ вуҷуд надорад. 
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“Эҷодиёт - созандагӣ, офариниш, созмон додан чун ҷиҳати фаъол. 

Неъмати эҷодкори на ба ҳар кас ато мегардад. Соҳиби қобилият, қобилиятнок 

- тавоно ба ягон чиз, ё моил ба чизе, моҳир, кордон сифатҳои истеъдод ё 

эҷодкорӣ аст...” [64, с. 25]. Дар таърифи фарҳанги истилоҳоти фалсафӣ тавзеҳ 

дода шудааст, ки эҷодиёт раванди фаъолияти инсонӣ мебошад, ки арзишҳои 

сифатан нави моддӣ-маънавиро тавлид мекунад. “Эҷодиёт - қобилияти дар 

меҳнат аз маводи дар воқеият пешниҳодгардида ҳосилшуда, воқеияти 

ҷадидро созмон додани инсон аст, ки эҳтиёҷоту ниёзҳои гуногуни иҷтимоиро 

қонеъ мегардонад” [178, с. 474]. Олими немис Г. Гегел эҷодкориро чун 

талошҳои инфиродии одамон муайян мекунад, аммо ҳама амалҳое, ки одамон 

содир мекунанд, амалӣ гардонидани мақсадҳои рӯҳи ҷаҳонӣ аст, ки ба таври 

ноаён таърихро идора менамояд [52, с.125]. 

Дар доираи муосири фаҳмиши эҷодкорӣ ғояҳои раванди хусусияти 

феноменологӣ дошта, ки ҳастии инсонро чун ҳастии муколамавӣ меомӯзад ва 

дар он интиқол ба чизи дигар чун шарти ҳама гуна навгонӣ, бадоат зоҳир 

мешавад, нақши муҳиму калидиро мебозад. 

Аз ҷониби Р.Л. Муни чор равиши асосӣ нисбати эҷодиёт вобаста ба он, 

ки кадоме аз ҷанбаҳо мавқеи калидӣ дорад, тасниф шудааст: а) муҳите, ки 

дар доираи он эҷодиёт татбиқ мешавад; б) маҳсули эҷодӣ; в) раванди эҷодӣ; 

ғ) шахсияти эҷодкор [114, с. 331].  

Фаҳмиши эҷодиёт чун фаъолияти инсон, ки арзишҳои ҷадид, мутлақо 

беназири моддӣ ва маънавӣ эҷод менамояд ва онҳо аҳамияти иҷтимоӣ-соҳибӣ 

доранд, бештар маъмул аст. Дар ҳар намуди фаъолияти инсон мавҷуд будани 

унсурҳои эҷодиёт имконпазир аст, аммо зуҳуроти унсурҳои мазкур ба 

иқтидори эҷодӣ, қабл аз ҳама, қобилиятҳои эҷодии шахсият, ки фаъолияти 

мазкурро амалӣ мекунад, иртиботи зичро дорад. Мавқеи тазаккурёфта дар як 

қатор осори фалсафӣ инъикоси худро пайдо намудааст. 

Дар асарҳои А.М. Матюшин тавсияҳои сершуморро оиди ҳаллу фасли 

вазифаҳои эҷодӣ ва равиши расидан ба принсипҳои фаъолияти эҷодӣ пайдо 

кардан мумкин аст, ки метавонанд инчунин вазифаҳои принсипҳои 
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инкишофи эҷодии худи шахсиятро иҷро намоянд. Дар пайравӣ ба М.А. 

Матюшин дар тадқиқоти худ мо тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ва фаъолияти эҷодии онҳоро чун инкишофи 

эҷодии шахсият аз нуқтаи назари фалсафа ва равоншиносии ин падида 

баррасӣ мекунем [112, с. 85]. 

Айни замон, дар эвристика ду роҳи усулан фарқкунанда, вале комилан 

қобили қабули таҳқиқ арзи ҳастӣ кардаанд:  

1. Аз омӯзиши қонуниятҳои фаъолияти эҷодӣ ба ташаккули шахсияти 

эҷодкор (принсипи фаъолиятӣ-шахсиятӣ) ; 

2. Аз таҳлил ва дарк намудани хусусиятҳои шахсияти эҷодкор ба 

фаҳмиши сабабҳои муваффақияти фаъолияти эҷодӣ (принсипи шахсиятӣ-

фаъолиятӣ). 

Бинобар ин, дар осори Г.С. Aлтшуллер, Д.Пой, A.И. Половинкин ва 

дигарон дар як маврид таваҷҷӯҳ ба усулҳои эвристӣ чун хусусияти асосии 

амалии фаъолияти эҷодӣ дода мешавад, гоҳе сухан дар бораи вижагиҳои 

шахсияти эҷодкор меравад [7, с. 207]. 

Саъю кӯшиш ба озодии шахсӣ бояд қоидаву қонуни асосии 

маъниофари ҳар инсон гардад [13, с. 16]. Эҷодиёт метавонад яке аз роҳҳои 

худшиносӣ, татбиқи қобилиятҳои худ бошад, зеро он ба инсон имкон 

медиҳад, ки аз доираи ҳаёти муқараррӣ берун рафта, худро татбиқ намояд. 

Н.А. Бердяев дар ин бора нигоштааст: “... эҷодиёт як пешравӣ, шикасти 

сарҳад ва парвоз аст, он аз фазои ҳаёт боло аст, марзу худудҳоро убур 

мекунад, барои фаҳмиш дастнорас ва берун аз таҷриба аст... Дар ҷаҳони 

эҷодиёт ҳама чиз нисбат ба ҳаёти воқеӣ, нисбат ба таърих ё олами рефлексию 

таҷаллиҳо ҷолибтар, арзишмандтар, асилтар аст” [25, с. 45]. 

Нахустин кӯшишҳои фаҳмидани қонуниятҳои эҷодиётро олимони 

барҷаста, файласуфони пешин Архимед, Гераклит, дар асрҳои минбаъда Ф. 

Бэкон, Р. Декарт ва дигарон ба харҷ доданд. Онҳо муқаррар намудаанд, ки бо 

эҷодиёт шахсиятҳои махсусан ба ин гуна фаъолият омодашуда, дорои 

тахайюли эҷодӣ ва тавоноӣ ба тафаккури таҳлилӣ машғул шуда метавонанд. 
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Дар бештари маврид онҳо таълими махсус (дониш оиди эҷодиёти техникӣ) 

чун “неъмати илоҳӣ” (истеъдод) маънидод менамуданд ва ин истеъдодро ба 

доираи хеле маҳдуд ва аксаран, ба доираи табақаи доро мансуб медонистанд 

[23, 65, с. 65, 89]. 

Қобилияти татбиқи худ бар хилофи ҳама чиз шуурро дар вазъияти 

фаъолнокии доимӣ ва хомӯшнашаванда нигоҳ медорад, зеро “Эҷодиёт - 

қобилияти инсон аз маводи пешниҳодшудаи воқеият тавлид кардани 

воқеияти нав аз мебошад, ки эҳтиёҷоту ниёзҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии 

инсонро қонеъ менамояд” [50, с. 13].  

Ҳангоми ҷамъбаст намудани афкори фалсафӣ дар бораи маънои ҳаёт, 

метавон ба хулоса расид, ки инсон зиндагии худро мувофиқи мақсад ва 

маромҳои худ ба роҳ монда, чун меъмори фаъолияти ҳаётии худ зуҳур 

мекунад ва бар хилофи вазъият ва аксаран бар хилофи тақдири худ ҳам амал 

менамояд. Инсон, ки дорои иродаи озод аст, метавонад шахсияти худро бо 

назардошти ниёзҳову мақсадҳои мунтазам таҷдидшавандааш эҷод кунад. 

Тадқиқотҳои психологӣ-педагогии солҳои охир шаҳодат медиҳанд, ки 

донишҳои ҷадид бо роҳи аз худ кардани тарзҳои фаъолияти эҷодкорона, 

ҳангоми таҳияи масъалаҳои нав, ҳалли вазъиятҳои ғайримуқаррарӣ ва 

пешниҳоди фарзияҳо ташаккул меёбанд. 

Дар такя ба ин, муассисаҳои таҳсилоти олӣ бояд инкишофи маҳоратҳои 

эҷодии донишҷӯро чун воситаи инкишофи инфиродии шахсиятӣ ва касбии ӯ 

бо кулли воситаҳо ҳавасманд гардонанд. 

Дар баробари хусусияти бунёдии шахсияти аз ҷиҳати бадеӣ 

инкишофёфта - қобилият ба тафаккури образнок - дар ҷараёни дар донишгоҳ 

ба эҷодиёт ҷалб шудан чунин сифатҳои вижаи шахсият аз қабили тахайюл 

(қобилияти офаридани образҳои нав ва таҷдид намудани образҳои эҳсосӣ ва 

фикрӣ), хаёландешӣ (маҳорати офаридани образҳое, ки нерӯи махсус ва 

ғайриоддӣ доранд), дилсӯзӣ ва дилогоҳии эҳсосӣ ва эмпатия, тафаккури 

бидуни қолаб ва интиқодӣ, қобилият ба ҷамъбаст ба дараҷаи хуб инкишоф 

меёбад.  
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Ба онҳо инчунин тафаккури образнок тааллуқ дорад, ки аз тафаккури 

мафҳумӣ фарқи ҷиддӣ дорад. Он маҷмӯи эҳсосот, ақидаҳо, завқ, нуқтаи 

назар, идеал, ғояҳо ва назарияҳои барои фард мубрамро ифода мекунад, ки ба 

шарофати онҳо шахс дар бораи санъат ва олами атроф дониши махсуси 

эҳсосӣ ва образнокро пайдо ва сабт мекунад ва имкони ифода кардани 

муносибати худро нисбати онҳо ба даст меорад.  

Мӯҳтавои тафаккури образнок, пеш аз ҳама, қобилияти фаҳмиши 

санъат дар шакли эҳсосӣ ва образнок, дар ягонагии том, дар ҳамоҳангии 

беназири инфиродии шакл ва мундариҷа, ошкор намудани унсурҳои 

субъективияти инсонӣ мебошад, ки дар образҳои санъат, яъне дар пайванди 

образ ва муносибати шахсиятӣ нисбати он ифодаи худро ёфтаанд. 

Роҳи асосии инкишофи тафаккури бадеӣ-образнок дар мулоқоту 

рӯбарӯшавии мунтазам ва ҳадафманд бо санъат, дар идроки мӯҳтаво ва 

маънои зебоипарастии он, арзиши бузурги он барои инсон (муносибат ба худ 

чун ба истеъмолкунанда ва манбаи арзишҳои маънавӣ) ифода меёбад. 

Дар образи бадеӣ чун шакли тафаккур маълумоти фарох дар бораи 

табиат, ҷомеа, муносибатҳои ҷамъиятӣ, таърих, донишҳои илмӣ мутамарказ 

мегардад. Дар ҷараёни таълими бадеии боҳадаф, инкишофи тафаккури 

образнок, маъмулан, аз образи соддатарин - тасаввурот ба сӯи ҷамъбасти 

бадеӣ, аз дарки образи бутуни осори бадеӣ то ифшои маънои амиқи ботинии 

он ҳаракат мекунад. 

Дар шарҳи маънои пешниҳодшудаи таҳсилоти бадеӣ-педагогӣ ду 

ҷанбаи мубрамро ҷудо кардан мумкин аст: ҷанбаи предметӣ ва ҷанбаи 

шахсиятӣ. Ҷанбаи мавзӯии маданияти бадеии фард - аксаран ҷанбаи 

объективӣ аст, ки бо ҷалб намудан ба олами воқеан амалкунандаи арзишҳои 

бадеӣ бо азхудкунии маҳоратҳои алоҳидаву махсус, ки дарк намудани олами 

эҷодкории бадеӣ ва дар он ба вуҷуд овардани арзишҳо (бо воситаи иҷро 

кардан, эҷод кардани асарҳои санъат, фаҳмидан ва дарк намудани намунаҳои 

эҷодиёти бадеӣ) имкон медиҳад, робита дорад. 
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Ҷанбаи дуюм ҷанбаи шахсиятӣ (субъективӣ) ба “Ман”- и инфиродии 

донишҷӯ, ба ташаккули ангезаҳои машғул шудан бо эҷодиёти бадеӣ, 

донистани ҳуввияти худ тавассути санъат, ба даст овардани дониш ва 

тарзҳои фаъолият дар санъат, ки ба ташаккули сифатҳои шахсиятии мусбат 

ва аз ҷиҳати бадеӣ муайяншуда (ҳамдардӣ, росткорӣ, нозукии завқи қабули 

бадеӣ, қобилияти идроки эстетикии санъат ва падидаҳои гуногуни ҳаёт) ва 

барои ӯ ҳамчун мутахассиси ояндаи тарроҳии маҳсулоти дӯзандагӣ муҳим 

равона гардидааст. 

Дар раванди ботавозуни таълими асосҳои санъат, ҳарду ҷанбаҳои 

зикршуда бо ҳам алоқаманданд. Моҳияти аслии таҳсилоти бадеӣ барои 

нодида гирифтани яке аз ин ҷанбаҳо имкон намедиҳад.  

Дар маҷмӯъ вазифаҳои таҳсилоти муосири бадеӣ-педагогӣ чунинанд: 

- ташаккули фарҳанги бадеӣ чун як таҷрибаи иҷтимоӣ-бадеӣ, аз як 

тараф, ва чун раванди ноил шудан ба ин таҷриба аз ҷониби дигар; 

- инкишофи қобилиятҳои бадеӣ-эҷодии донишҷӯёни дар намудҳои 

санъат таълимгиранда, ки таълимгирандагон ба онҳо завқу майл доранд;  

- такомули соҳаи эҳсосот, фарҳанги маънавии шахсии донишҷӯ, шавқу 

рағбат ва муҳаббати ӯ ба намунаҳои санъати баланд ва “маишӣ” (сатҳи 

бадеии қобили қабул), хоҳиши дар соҳаи эҷодиёти бадеӣ ба таври назаррас 

фаъолият намудан; 

- аз худ кардани низоми дониши заминавӣ, маҳорат, малакаҳо, тарзҳои 

калидии фаъолият, ки дар маҷмӯъ асоси заруриро барои эҷодкории 

мустақилонаи бадеӣ ва шиносоӣ бо санъатро тавассути худомӯзии бадеӣ ва 

тарбияи шахсӣ таъмин менамоянд; 

- инкишофи тафаккури ҷадиди бадеӣ, ки ба баҳодиҳии мусбати дохилӣ, 

баҳогузориҳои мустақилона, ба вобастагии завқи бадеии шахсӣ эҳтиёҷот ва 

идеалҳо такя мекунад; 

- ташаккули унсурҳои миллӣ, байналмилалӣ ва умумибашарии 

маданияти дохилии маънавӣ, дар тафаккури зебоипарастии донишҷӯ 

инкишоф ёфтани намодҳои мусбии ҳувияти миллӣ; 
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- тавассути фаъолияти бадеӣ-эҷодӣ шинос шудан бо арзишҳои 

умумибашарӣ ва миллии бадеӣ; 

- майли инсонгароӣ ва зебоигароӣ дар муносибатҳо дар донишгоҳи олӣ 

ташаккулёбанда; 

- ба даст овардани мустақилияти равон, азнавсозии фарҳанги маънавӣ 

аз “Мо”-и бесимо ба “Ман”-и муҳими шахсӣ, ба даст овардани озодии 

дохилӣ ва зоҳирӣ чун асоси фарҳанг; 

- татбиқи имкониятҳои интихоби инфиродии намудҳо ва жанрҳои 

барои шахсият муҳим ва инкишоф додани завқи инфиродӣ, доираи эҳтиёҷоти 

зебоипарастӣ дар заминаи мазкур; 

- бо мундариҷаи бадеӣ (зебоипарастӣ) пур кардани ҳар як курси 

таълимӣ, аз ҷумла он курсҳое, ки тибқи анъана бо эҷодиёти бадеӣ робита 

доранд; 

- инкишофи ҷаҳонбинии бадеии шахсият, ки чун маҷмӯи ақидаҳо ва 

эътиқодҳои бадеӣ, меъёрҳои зебоипарастии умумиятдодашуда дар заминаи 

намунаҳои мусбии санъат, донишҳои санъатшиносӣ ва зебоипарастӣ 

фаҳмида мешавад ва онҳо имкон медиҳанд дар байни намунаҳои эҷодиёти 

бадеӣ роҳи самаранок ва самти шахсӣ пайдо шаванд, маҷмӯи идеалҳои 

бадеии донишҷӯ ташаккул дода шавад. 

Аз мундариҷаи умумии имконпазири намудҳо ва жанрҳои санъат барои 

таҳсилоти рассомӣ - дизайнерӣ танҳо қисми умумии муҳими эҷодиёти 

махсуси бадеӣ, ки барои инкишофи касбии он аҳамият дорад аст, гирифта 

мешавад. 

Ҳангоми таълими рангубори матоъ (усули батик) чун як намуди 

санъати ороишӣ - амалӣ  омӯзгорон бо масъала ва мушкилоти таносуби 

ҷанбаҳои репродуктивӣ ва эҷодӣ, инчунин таносуб ва ҳамбастагии ҷанбаҳои 

зеҳнӣ ва маънавӣ дар инкишофи шахсияти донишҷӯён дучор мешаванд. 

Яке аз масъалаҳои мубрам ва баҳсталаби санъат масъалаи табиати 

вазифаҳои олии равонӣ, табиати зеҳни инсон мебошад. Дар пешорӯи 

омӯзгорон ба таври доимӣ саволи зерин ба миён меояд - инкишофи равонии 
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фард, хонанда, донишҷӯ аз чӣ вобаста аст: маълумот, тарбия, таҷрибаи ҳаётӣ 

ё он бо сифатҳои табиӣ муайян карда мешавад? 

Масалан, фарз менамоем, ки инкишофи зеҳн пурра аз сатҳ ва сифати 

таълиму тарбия вобастагӣ дорад, аз ин ҷо табиист, ки аз нақши омилҳои 

мазкур нақши фаъоли эҷодии омӯзгорро вобаста мебошад. Гурӯҳи олимоне, 

ки ин консепсияро тарафдорӣ мекунанд, чунин андеша доранд, ки барои 

пурраю ҳамаҷониба кушода шудани имкониятҳои ҷавон, ӯ бояд ҳамаҷониба, 

чуқур ва бомаром дониш омӯзад. Маориф чун омили тавонои фарҳанг бояд 

ба татбиқи ҳарчи бештари қобилиятҳои имкондоштаи донишҷӯ равона карда 

шавад. 

Нисбати таълими рангубори матоъ (усули батик) чунин хулоса 

бермеояд, ки ҳангоми омӯзонидан азхудкунии асосҳои санъати ороишӣ - 

амалӣ ба донишҷӯ заминаеро фароҳам меорад, ки дар асоси он минбаъд 

равишҳои ҳам маърифатӣ ва ҳам эҷодии эҷодкор - ҳунарманд - рассом 

нисбати муҳити атроф муайян карда шаванд. 

Тибқи навиштаҳои Н.А. Бердяев: “Зери мафҳуми эҷодиёт ман ҳамеша 

на эҷоди маҳсулҳои фарҳангӣ, балки зилзила, такон ва парвози тамоми 

вуҷуди инсониро, ки ба ҳаёти дигар, ҳаёти нисбатан олӣ равона шудааст, 

мефаҳмам... Эҷодкории инсон пурра бо маводе, ки олам ба ӯ пешниҳод 

кардааст, муайян шуда наметавонад, дар он навгоние мавҷуд аст, ки онро 

олами беруна муқаррар накардааст. Маҳз ҳамин унсури озодӣ мебошад, ки ба 

ҳама гуна амали дар ҳақиқат аслии эҷодӣ мегузарад” [26, с.308].  Дар асарҳои 

муҳаққиқони сершумори дигар ба кашфиётҳо дар соҳаи физиология, ки бо 

равандҳои маърифатӣ робитаи зич доранд, таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. 

Тадқиқотҳои мазкур имкон медиҳанд ба ҷараёни таълиму азхудкунии 

донишҳо бо назари нав нигарем. Онҳо барои инкишофи иқтидори эҷодии 

шахсият ва зеҳни ӯ дар маҷмӯъ имкониятҳои навро фароҳам мекунанд.  

Як гурӯҳ донишмандони дигар ақида доранд, ки сатҳи қобилияти 

зеҳнии фард аз лаҳзаи тавлид пешакӣ муқаррар аст ва умед бастан ба зиёд 

шудани он дар ҷараёни таълим нашояд. 
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Интихоби мо дар ин масъала дар асоси таҳлили пажӯҳишҳои охирин 

дар соҳаи педагогика ва психология оиди инкишофи эҷодии шахсият дар 

раванди таълим сурат мегирад. 

Эҷодкориро аз нуқтаи назари педагогӣ баррасӣ намуда, муҳаққиқон дар 

он инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ ва маҳоратҳои фаъолияти эҷодиро 

муқаррар мекунанд. Ба ақидаи С.Л. Рубинштейн таҳсил як раванди эҷодӣ 

мебошад. Дар экзистенсиализм (А. Камю, Ж.П. Сартр) субъект ва объекти 

эҷодиёт шахсияти озод мебошад, ки ҷаҳонро тариқи эҳсоси ботинӣ меомӯзад 

[146, с. 137]. 

Экзистенсиализм (фр. existentialisme аз калимаи лотинии existentia -

ҳастӣ, мавҷудият), онро инчунин дар фалсафаи асри ХХ фалсафаи ҳастӣ ном 

мебаранд, ба беназиру беҳамто будани ҳастии инсон таваҷҷӯҳ медиҳад ва 

онро ирратсионалӣ, яъне бо ақлу фаҳм даркнашаванда муаррифӣ менамояд. 

Экзистенсионализм бо ҷараёнҳои ба он наздики шахсиятгароӣ 

(персонализм) ва инсоншиносӣ (антропологияи)-и фалсафӣ ба таври мувозӣ 

инкишоф ёфтааст. Тафовути экзистенсионализм аз ҷараёнҳои зикршуда дар 

он аст, ки ба он ғояе, ки инсон аз болои моҳияти ботинии худ мегузарад 

(ошкор намекунад) ва таваҷҷӯҳи зиёд ба умқи табиати эҳсосии ӯ хос 

мебошад. 

Ҳақиқати экзистенсионалӣ, тавре ки онро С. Киеркегор мефаҳмад, 

ҳақиқате нест, ки онро Г. Гегел эътироф кардааст. Дар осори худ С. 

Киеркегор бо Г. Гегел баҳсҳои мунтазамро ороста, низоми ақоиди ӯро танқид 

менамояд. Ҳақиқати объективӣ метавонад дарк карда мешавад, ҳақиқати 

экзистенсиалистӣ бошад бояд ботинан эҳсос карда шавад, онро дарк 

намекунанд, онро аз ботин,  дилу равони худ мегузаронанд. Барои ин амал ба 

тарзи экзистенсионалистӣ мавҷуд будан зарур аст, чун шахсият, чун фард 

зистан зарур аст. 

Равоншиноси экзистенсиалистӣ ва психотерапевт Р. Мэй ақида дорад, 

ки экзистенсиализм на танҳо ҷараёни фалсафӣ, балки бештар ҳаракати 

фарҳангие мебошад, ки моҳияти чуқури эҳсосӣ ва маънавии инсони 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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муосирро таҷассум месозад, вазъияти равоние, ки инсон дар он қарор дорад, 

инъикос мекунад, мушкилоти нодири равоние, ки инсон бо онҳо дучор 

мешавад, ифода менамояд [115, с. 69]. 

Маҳз берун шудан аз сарҳади фардият, табиӣ, иҷтимоӣ эҷодиёт аст [28, 

с. 56]. Н.А. Бердяев эҷодиётро чун озодии шахсият муайян мекунад. Ба 

андешаи ӯ, эҷодиёт ба инсон сафо мебахшад, сиришти ӯро ба некӣ ва 

хислатҳои воло мебарад. Эҷодкорӣ ин ҳамеша таҷрибаи мусбат, кушодани 

ҷанбаҳои номаълуми шахсият, эҳсосоти амиқи ботинӣ, рафъи ноустуворӣ 

аст. Дар тасаввуроти М. Хайдеггер, эҷодиёт ин баромадан ба “чорроҳаи”-и 

шумораи зиёди вариантҳои эҳтимолияташон гуногуну баробари ҳастӣ” 

мебошад [179, с. 39]. З. Фрейд эҷодиётро ҳамчун фаъолияти шахсият шарҳ 

додааст, ки дар ҷараёни бартарафкунии шиддати ботинӣ бо ёрии ба самти 

дигар равон сохтани нерӯ баҳри ба даст овардани мақсадҳои фоиданоки 

ҷамъиятӣ ба вуҷуд меояд. Муҳаққиқ ин гузариш ба самти дигари нерӯро 

ивази як ҳастӣ ба ҳастии дигар (сублиматсия) номидааст. 

Фаҳмиши эҷодиёт дар доираи марксизм аз таърифи он чун фаъолияти 

муфиди иҷтимоӣ бармеояд, ки бо аслият ва нотакрории ҷамъиятии таърихӣ 

тавсиф шудааст [34, с. 76]. Ақидаҳои намояндагони равияи психологияи 

гуманистӣ оиди фаҳмиши мафҳуми эҷодиёт ба нуқтаи назари 

равоншиносони ватанӣ, ки раванду падидаи эҷодиётро меомӯзанд, наздик 

аст. А. Маслоу, К. Роҷерс андеша доранд, ки эҷодиёт - ин қобилияти дуруст 

ва амиқ дарк намудани таҷрибаи худ, таҷдиди шахсият, ифодакунии олами 

ботинии худ аст [111, с. 64]. Е.Л. Яковлева эҷодиётро ҳамчун амаликунии 

фардияти инсон эътироф намудааст [200, с. 33]. Я.А. Пономарёв эҷодиётро 

чун ҳамкории ба инкишоф водоркунанда, шарти инкишоф ҳисобидааст [140, 

с. 69]. Д.Б. Богоявленская, В.А. Петровский, С.В. Максимова эҷодиётро чун 

зуҳуроти фаъолнокии ғайримутобиқ (кӯшиши аз чорчӯб баромадан, талаботи 

дар пешниҳоди вазифаҳои ҷолиби маърифатӣ, густариши иқтидорҳои 

ботинӣ) эътироф намудаанд [131, 107, с. 263, 167]. Эҷодиёт шарти зарурии 

инкишофи шахсият аст, он фаъолияти созандае мебошад, ки ба пайдоиши 
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ғояҳо, маҳсулҳои нав мегардад ва дар худи субъект ва шаклҳои мавҷудаи 

фарҳанг навгониҳоро кашф менамояд. Раванди эҷодӣ бе иштироки 

қобилиятҳои маърифатии фард, самтҳои водоркунанда ва арзишии ӯ 

имконнопазир аст. 

Ҳангоми баррасии эҷодиёт аз нуқтаи назари педагогӣ дар он 

фаъолиятеро, ки дар раванди он арзишҳои ҷадид эҷод мешаванд, аз ҳисоби 

ташаккули маҳоратҳои фаъолияти эҷодӣ қобилиятҳо ба фаъолияти эҷодӣ 

инкишоф меёбанд, фаҳмидан дуруст аст. Вобаста ба ин, фаҳмидани он муҳим 

аст, ки навгонӣ метавонад моҳияти объективӣ ва субъективӣ дошта бошад. 

Агар маҳсули офаридаи фаъолият маҳсули шабеҳ надошта бошад, навгонӣ 

объективӣ хоҳад буд. Агар ин гуна навоварӣ барои субъекти фаъолият 

бошад, пас он субъективӣ хоҳад буд. Аз ин мавқеъ навгонӣ ва эҷодкориро 

дар фаъолияти таълимӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Кори эҷодии донишҷӯён 

дар таълими рангубори матоъ (усули батик) метавонад намудҳои гуногун - 

ҳам объективӣ ва ҳам субъективӣ дошта бошад. 

Масъалаи таносуби бошуур ва ғайришуурнокро дар эҷодиёти бадеӣ 

бори аввал дар равоншиносии рус Л.С. Виготский [46] мушоҳида карда буд. 

Л.С. Виготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтиев, В.С. Кузин [147, 99, 96] ва 

С.И. Пономарёв вобастагии иҷтимоӣ - фаъолиятии инкишофи фаъолияти 

эҷодкории инсон, шавқу талаботи ӯро эътироф мекарданд [139]. 

Бешубҳа, агар бо таҳлили равандҳои дар тафаккур рӯйдода маҳдуд 

шавем, ба саволҳои муҳимтарини равоншиносии санъат ҷавоб ёфтан 

ғайриимкон мегардад. Ҳамзамон, баъзе равоншиносон, омӯзгорон ва рассом - 

ҳунармандон тасдиқ мекунанд, ки ҷузъи ғайришуур берун аз шуури мо қарор 

дорад, яъне пинҳон, ба мо номаълум аст, вобаста ин, табиатан як чизи 

омӯхтанашаванда аст. Аммо амалия возеҳу равшан исбот кард, ки байни 

ҷузъӣ ғайришуур аз ҷузъи шуурнок бо девори баланд, бо сарҳадҳои ногузар 

ҷудо намешавад. Равандҳое, ки дар ҷузъи ғайришуур шурӯъ мешаванд, аксар 

вақт дар шуур идома меёбанд ва баръакс, қисми зиёди ҷузъи шуурнокро мо 

ба соҳаи зершуур интиқол медиҳем. 
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Механизми амали санъатро олимони равоншинос бо механизми амали 

хаёландешӣ муқоиса мекунанд. Маълум аст, ки хаёландешӣ тавассути 

эҳсосоти қавӣ ангехта мешавад, дар заминаи санъат бошад, ҳамеша эҳсоси 

беихтиёру ғайришуурнок ва ҳиссиёти воқеӣ қарор доранд. 

Мегӯянд: “Бе тахайюл тафаккур мавҷуд нест”. А. Эйнштейн қобилияти 

дар хаёл тасаввур карданро аз пурдонӣ авлотар меҳисобид, зеро чунин 

мешуморид, ки бе тахайюл кашфиёт имконнопазир аст [196, с. 214]. 

Шарҳу тавзеҳи масъалаҳои тахайюл аз ҷониби Арасту, ки осори ӯро 

одатан осори омезишёфтаи дониши илмии он замон баррасӣ карда мешавад, 

диққатҷалбкунанда мебошад. Ин ақида на танҳо ба фалсафа ва илмҳои табиӣ, 

балки ба адабиёт ва санъат низ дахл дорад, зеро омӯзиши онҳо ҳам табиати 

раванди эҷодӣ ва ҳам мафҳумҳои бунёдии зебоипарастиро комилан ошкор 

мекунад. Арасту тахайюлро яке аз роҳҳои маърифат медонад, ки ҳам дар 

раванди эҷодиёти илмӣ ва ҳам бадеӣ нақши фаъолро мебозад. Масалан, 

файласуф дар илм ба миён гузоштани масоили сирф назарӣ, ақоид дар бораи 

мафҳумҳо ва бузургиҳое, ки танҳо дар тахайюл вуҷуд доранд ва танҳо тибқи 

муқаррароти (олимон) аҳамияти муайян доранд, қобили қабул медонист. Ин 

равишро Арасту ҳангоми шарҳи масъалаҳои беинтиҳоият, масоили замон, 

фазо, ҳаракат ва ғайраро равшан ҷонибдорӣ мекард. Ӯ қобили қабул 

медонист, ки ҳангоми пешбурди тадқиқоти илмӣ-табиӣ масъалагузорӣ 

кардан оиди беинтиҳоӣ, мавҷуд будану набудани он, агар мавҷуд бошад, 

муайян кардани он чист, масъалагузорӣ карда шавад.  

Таҳлили вазифаҳои гуногуни тахайюл дар назарияи маърифати И. Кант 

ба хулосае мебарад, ки фаъолияти маҳсулноки тахайюлро моҳиятан метавон 

чун асоси ибтидоии тамоми сохторҳои маърифати инсон баррасӣ кард. 

И.Кант собит сохт, ки ҳама гуна маъно, дар маҷмӯъ, ҳар як мафҳуми 

объективии тафаккури инсонӣ танҳо фаъолияти тахайюл аст [86, с. 46]. 

Г.В. Гегел таъкид кардааст, ки нерӯи тахайюл чизест, ки образҳоро 

муайян мекунад [52, с. 142]. Он аз субъект вобаста аст, зеро дар раванди 

тахайюл “Ман” муайянкунанда мебошад; маҳз аз он ба ҳамдигар мутаносиб 



25 

 

сохтани образҳо ва чӣ тавр ба онҳо ба ҷои пайванди объективии онҳо дода 

шудани робитаи субъективӣ, вобаста аст. Қобилияти тахайюл чун тавсифи 

мушаххаси субъект, чун сифати инфиродии ӯ, ки аз сатҳи инкишофи шуури 

вай, истеъдоди вай ва ғайра вобастааст, баромад менамояд.  

Тадқиқоти Э.В. Иленков ба омӯзиши тахайюл дар фалсафаи муосири 

рус бахшида шудааст. Муаллиф зикр кардааст, ки вижагии тахайюл - 

қобилияти дар сатҳи образнок дарк кардани кулл, дидани чизи том пеш аз 

ҷузъҳои он; вазифаҳои асосии он азнавсозии ихтилоти образҳо, интиқоли 

аломатҳои як объект ба объектҳои дигар мебошад. Дар фаъолияти дилхоҳи 

маърифатӣ унсурҳои хаёаландешӣ мавҷуданд, таъкид мекунад муаллиф [76, 

с. 66]. 

Ба тавсифи психологии тахайюл муроҷиат мекунем. Тахайюл раванди 

равониест, ки дар амалҳои зерин ифода меёбад: 

1) дар созмон додани образи воситаҳо ва натиҷаи ниҳоии фаъолияти 

предметии субъект;  

2) дар таҳияи барномаи рафтор ҳангоми номуайян будани вазъияти 

муаммо; 

3) дар тавлиди образҳое, ки фаъолиятро на барномарезӣ, балки иваз 

менамоянд;  

4) дар эҷоди образҳое, ки ба тавсифи объект мувофиқанд.  

Аҳамияти асосии тахайюл дар он аст, ки он ба тасаввур кардани 

натиҷаи меҳнат то оғози он имкон медиҳад ва бо ин васила инсонро дар 

раванди фаъолият роҳнамоӣ ва самтгузорӣ менамояд [140, с. 33]. 

Ҳамин тариқ, як зумра равоншиносон нақши шуурро дар раванди эҷоди 

бадеӣ аз ҳад зиёд қайд мекунанд ва қудрати шуурро тасдиқ мекунанд, як 

зумра равоншиносони дигар бошанд, нақши тафаккурро то сифр поён 

мебаранд ва ба он танҳо нақши аслиҳаи кӯркӯронаи ҷузъи бешуурро мансуб 

медонанд. 

Дар асарҳои Д.Н. Узнадзе ва пайравони ӯ бунёди консепсияи илмии 

ҷузъи ғайришуурнок гузошта шудааст ва он имкон дод, ки тавассути 
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озмоиши равонӣ шаклҳо ва муқаррароти фаъолияти идрокнашавандаи 

шахсият ба риштаи таҳқиқ кашида шаванд. Ба зумраи онҳо мафҳумҳои танг 

карда баровардан, муҳофизати равонӣ, сабаби идрокнашавандаи рафтор 

дохил мешаванд. Истилоҳи “муқаррарот” чун назми субъект ва вазъи ягонаи 

динамикӣ ворид карда шуд, ки тавассути инъикоси дурусти муҳит, 

таснифсозии қувваҳои равонӣ интихоб ва пайдоиши чунин амалҳои равонӣ 

ва хислатҳоро, ки барои иҷрои масъалаҳои дар назди шахсият истода 

заруранд, таъмин менамояд [173, с. 152]. 

Омӯзгоре, ки дар самти инкишофи малакаҳои эҷодӣ дар таълими 

рангубори матоъ (усули батик) амал мекунад, бояд ин мафҳуми психологиро, 

ки ин ба он ҳамбастагии муҳит ва талабот хос аст, ба инобат гирад. Ба 

камолоти маънавӣ расидани “муқаррарот” дар асоси ягонагии вазъи дар зеҳн 

тасаввуршаванда ва талаботи мубрам ба амал меояд. Равоншиносон чунин 

мешуморанд, ки дар мундариҷаи муқаррароти эҷодиёт арзишҳои маҳрамона 

ва объективии эҷодкор дохил мешаванд, ки ба олами маънавии ӯ мувофиқат 

мекунанд. 

Дар эҷоди образи бадеӣ нерӯҳои зеҳнӣ, эҳсосӣ ва иродатии шахсияти 

эҷодкор иштирок менамоянд. Ғайр аз ин, барои офаридани асари баландғоя 

омилҳои объективӣ ва субъективӣ заруранд, ки қобилияти модарзодии 

эҷодиро дар бар мегиранд. Истеъдод, аслан, чунин маҷмӯи нерӯҳои шахсият 

аст, ки офаридани шаклҳои навро осон мегардонад. Шахси соҳиби қобилият 

он ҷанбаҳои ҳаётро мушоҳида мекунад, ки ба шахси дорои қобилиятҳои 

миёна қариб ки дастнорас аст. 

Фардияти эҷодкор тавассути мизоҷ, эҳсосот ва хаёландешии ӯ зоҳир 

мешавад, ки баъзан дар шакли рӯъё ва хобҳо зуҳур мекунад ва баъдан дар 

маҳсул таҷассуми худро меёбад. Ба ақидаи Т.Я. Шпикалова, A.C. Хворостов 

[192, 181], дар инкишофи малакаҳои эҷодӣ тарбияи ахлоқӣ ва зебоипарастӣ 

аҳамияти бузург дорад, ки ба муайян кардани арзишҳои инсонӣ дар 

фаъолияти эҷодӣ имконият фароҳам меорад. 
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Методикаи омӯзиши марҳиланоки намудҳои гуногуни санъат пешбинӣ 

менамояд, ки дар соҳаи азхудкунии асосҳои санъати ороишию амалӣ бо 

инкишофи идрок инчунин тасаввуроти донишҷӯён дар бораи олами атроф 

низ инкишоф ёбад. Ҳудуди дарк ва қабули онҳо мунтазам васеъ мешавад, ки 

ба ин омӯзиши мероси бадеии наслҳои пешина, афзоиши дониши илмӣ-

назариявӣ ва корҳои эҷодӣ мусоидат мекунанд. 

Дарки инфиродӣ бо мурури он, ки донишҷӯ қобилияти мушоҳидаи 

табиат (натура) ва таносуб кардани хусусиятҳои онро бо муносибати худ 

нисбати он ва имкониятҳои технологии рангубори матоъ (усули батик) чун 

як намуди санъати ороишӣ - амалӣ беҳтар мегардонад, торафт ҳассос ва 

бардавом мегардад. 

С.В. Максимов дар осораш оиди имкониятҳои инкишофи малакаҳои 

эҷодӣ дар таълими санъати ороишӣ - амалӣ қайд кардааст [107, с. 18]. 

Аҳамияти калони тарроҳӣ ва амсиласозиро дар инкишофи малакаҳои эҷодӣ 

Б.В. Нешумов, В. Ляхов, Н. Г.Гриневич дар асарҳояшон зикр кардаанд. 

Иҷрои рангубори матоъ (усули батик) ба мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ имкон медиҳад, ки бидуни гуфтор, бо 

истифодаи воситаҳои санъат андеша намоянд, он метавонад манбаи 

хаёландешии дуюмдараҷа ва лаззати зебоипарастӣ гардад, тахайюли эҷодиро 

фаъол созад. Вазифаҳои мухталифе, ки омӯзгор пешниҳод мекунад, тадриҷан 

малакаҳои тасвир кардани на танҳо он ашёҳое, ки донишҷӯ дар намунаҳо 

мушоҳида мекунад, балки аз он чизҳоеро, ки донишҷӯ дар асоси таҷрибаи 

фаъолияти эҷодӣ таҷассум карда метавонад, ташаккул медиҳанд. Донишҷӯ 

метавонад меваҳои тасаввуроти (хаёландешии) худро, инчунин зуҳуроти то 

андозае ҳақиқатмонандро тасвир кунад, ки унсурҳои ҳодисаҳои дар хотир 

ҳифзшударо дар бар гирифтаанд, яъне дар асоси дарки эҷодӣ ва тахайюлӣ 

тасвир намояд. Раванди мазкур ба он сабаб имконпазир мешавад, ки донишҷӯ 

дар корҳои худ аз он чизе, ки ҳоло мединад, як чизи бештареро тасвир 

мекунад. Ба ибораи дигар, ӯ то андозае ҳам ба гузашта ва ҳам ба оянда назар 

меандозад. Ҳамзамон барои инкишофи малакаҳои фаъолияти эҷодии 
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мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бошуур будани чунин 

фаъолият, малакаи ҷудо кардани унсурҳои фаъолияти эҷодии худ муҳим аст, 

зеро ӯ ҳамчун мутахассиси ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд ин 

малакаҳоро дар фаъолияти касбӣ татбиқ карда тавонад. 

Дар инкишофи малакаҳои эҷодӣ пайванди ҳам маърифати эҳсосӣ ва 

ҳам назариявӣ ва мантиқӣ, инчунин муайян кардани мавқеи тафаккури 

эҳсосӣ-ботинӣ ва репродуктивиро дидан хеле муҳим аст. 

Раванди шинохти олами атроф маърифати мустақим ё эҳсосӣ ва 

маърифати ғайримустақим ё мантиқиро дар бар мегирад. Маърифати эҳсосӣ 

инъикоси воқеияти атрофро дар сатҳи ҳиссиёт, идрок ва тасаввурот пешбинӣ 

менамояд. 

Дар равоншиносии рус равиши фаъолятнокро нисбати идрок як зумра 

олимон таҳқиқ кардаанд. Махсусан дар байни онҳо тадқиқотҳои Л.С. 

Виготский, П.Я. Галперин, С.Л. Рубинштейн, Б.M. Тепловро мавқеи муҳимро 

ишғол мекунанд. Онҳо ба таври эътимодбахш исбот намуданд, ки образҳои 

предметии идрок заминаи эҳсосӣ доранд [47, 51, 147, 167]. 

Имрӯз вобаста ба кӯшиши омӯзгорон баҳри баланд бардоштани сифати 

таълим даъвати гузаштан ба технологияҳои педагогӣ торафт қатъӣ садо 

медиҳад. Ҳам гуна технология дорои хусусиятҳое мебошад, ки фаъолияти 

таълимгирандагонро фаъол мекунад ва тақвият мебахшад, дар баъзе 

технологияҳо бошад, ин воситаҳо ғояи асосӣ ва заминаи самаранокии 

натиҷаҳоро ташкил медиҳанд. Ба ҳайати омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ имкони интихоб ва таҳияи ҷараёни педагогӣ аз рӯи амсилаи дилхоҳ, аз 

ҷумла, амсилаҳои муаллифӣ пешниҳод гардидааст. Нақши донишҷӯ низ дар 

раванди таълим низ тағйир ёфтааст. Агар дар педагогикаи анъанавӣ донишҷӯ 

ба сифати нақши объект қабул шуда бошад, пас дар педагогикаи муосир ба 

донишҷӯ чун ба субъекти фаъолияти таълимӣ, чун шахсияте, ки ба 

худмуайянкунӣ ва татбиқи қобилиятҳои худ кӯшиш мекунад, муносибат 

мекунанд. Ташаккули қобилиятҳои эҷодии шахсиятро тавассути таълими 

санъати тасвирӣ ва ороишӣ-амалӣ як зумра олимони тоҷик ва рус, аз ҷумла 
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А.А. Азизов, З.С. Айдарова, М.Д. Ашӯров, М.Н. Дадобоева, К. Ералин, Б.А. 

Нурмагамбетова, А.В. Павловский, И. Сманов, М.Ҷ. Танирбергенов, М.В. 

Қодирова, Ҳ.А. Ҷалилова мавриди таҳқиқ қарор додаанд. 

Яке аз олимони намоёни ҷумҳурӣ О.А. Исломов дар рисолаи доктории 

худ дар мавзӯи “Назария ва амалияи ташаккули муносибати эҷодии 

омӯзгорони оянда ба фаъолияти графикӣ” ӯ “Муносибати эҷодӣ” - ро ҳамчун 

мафҳуми серсоҳа баррасӣ кардааст. Он дар раванди тамоми фаъолияти 

таълимии донишҷӯ ташаккул меёбад ва масъалаи мустақили педагогӣ 

мебошад, ки ба андешаи мо, он бояд аз ҷониби тамоми устодони факултет 

ҳаллу фасл шавад. Барои ҳалли масъалаи мазкур усулҳо ва равиши махсус 

нисбати фаъолияти таълимӣ зарур аст, ки қобилиятҳои маърифатӣ ва 

иқтидори эҷодии онҳоро фаъол намояд. 

Мушкилоти истифодаи намудҳои гуногуни анъанавӣ бо мақсади 

тарбияи зебоипарастӣ дар раванди таълими санъати тасвирӣ, дар маҳфилҳо 

ва машғулиятҳои беруназсинфӣ дар асарҳои Б.М. Аглаева, Ю.К. Бекжанова, 

И.А. Еремова, И.M. Раҷабов, M.В. Қодирова, Ҳ.А. Ҷалилова, Д.М. Холматов 

баррасии шудаанд. 

Тадқиқотҳои илмии В.М. Аглаева [2, с. 16], M.Д. Ашӯров [17, с. 55], 

М.Н. Дадабоева, С. Раҳимов, Ю.Н. Хижняк, ки дар онҳо бо истифодаи 

лоиҳаҳои методологӣ пешниҳод шудаанд, нақшу аҳамияти онҳо дар низоми 

тарбияи бадеии насли наврас нишон шудааст, дар таълими донишҷӯён 

тавассути воситаҳои санъати амалии тоҷикӣ аҳамияти муайянро доранд.  

Бояд қайд кард, ки ба шарофати маводҳои мавҷудбудаи бостоншиносӣ, 

ки дар рафти сафарҳҳои бостоншиносии мухталиф ҷамъ оварда шудаанд, мо 

имкон пайдо кардем, ки бо таърихи санъати халқӣ шиносоӣ пайдо намоем ва 

дар сатҳи муносиб масъалаи мазкурро омӯзем. 

Мубрамияти масъалаи мазкур дар он аст, ки аз ҳаллу фасл нашудани он 

вазифаҳои он сифату сатҳи маърифати бадеӣ, инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ 

ва тарбияи зебоипарастии донишҷӯён таъсири коҳиш меёбад. 
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Ташаккули тафаккури мантиқӣ маърифати оламро дар сатҳи мафҳумҳо, 

ақидаҳо ва хулосаҳо пешбинӣ менамояд. 

Ҳамин тавр, барои ташаккул додани фаъолияти зеҳнӣ дар раванди 

таълими рангубори матоъ (усули батик) донишҷӯ бояд бо мафҳумҳои фанни 

мазкур - батик андеша карданро омӯзад. 

Тафаккур дар сатҳи мафҳум дарки онҳо, яъне ҷудо кардани аломатҳои 

муҳимтарин (хусусиятҳо - кимиёвӣ, физикӣ ва муносибатҳо)-ро пешбинӣ 

мекунад. Ғайр аз ин, таҳлили зеҳниро чун як усуле, ки ҳангоми ташаккули 

мафҳумҳо истифода мешавад, омӯхтан зарур аст, ки он амалиёти фикрии 

зерин: таҳлил, синтез, муқоиса, таҷзия, ҷамъбаст, мушаххасгардониро дар 

бар мегирад. 

Иҷрои корҳои эҷодӣ дар рангубори матоъ (усули батик) аз рӯи 

тасаввурот омезишу пайвасти ҳам дарки ҳиссиётӣ ва ҳам тафаккури 

абстрактиро дар асоси дастгоҳи мафҳумии рангубори матоъ (усули батик), 

таҳлили шаклҳои геометрии маснуот, интихоби воситаҳои рангубори матоъ 

(усули батик) (захиракунии нақша, усули нақшпартоӣ бо акварел, усул бо 

истифодаи намак...) -ро пешбинӣ мекунад. Тасаввурот чун фаъолияти зеҳнӣ 

яке аз фаъолиятҳои мураккабтарин маҳсуб шуда, дониши аълои дастгоҳи 

мафҳумӣ, инчунин инкишофи ҳамаҷонибаи амалҳои зеҳниро талаб менамояд. 

Тасаввурот онҳоро бо таассуроти эҳсосӣ пайваст мекунад ва дар ин замина 

муқоиса, ҷамъбаст ё таҷзия сурат мегирад, ки дар асоси он тасвири объект 

дар сатҳ ё ҳаҷмнок дар заминаи синтез чун воҳиди том барқарор карда 

мешавад.  

Азхудкунӣ (яъне ба дастоварди шахсият мубаддал шудан) тарзи 

мазкури фаъолияти зеҳнӣ дар асоси методҳои таълим бо пайдарҳамии зерин 

амалӣ мешавад: 

- дастгоҳи асосии мафҳумӣ бояд дар сатҳи 1 омӯхта шаванд; 

- идроки бошуурона ва ба хотир гирифтан, ки зоҳиран дар такрори 

дақиқ ё ба асл наздик аён мешавад ( сатҳи якуми азхудкунӣ) ; 
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- истифодаи дониш тибқи амсила ё дар вазъияти монанд (сатҳи дуюми 

азхудкунии дониш);  

-истифодаи эҷодкоронаи дониш дар вазъияти нави қаблан ношинос 

(сатҳи сеюми азхудкунии дониш). 

Мо ҷонибдори нуқтаи назари он равоншиносҳое мебошем, ки ба ақидаи 

онҳо иттилоотро дар бораи ҷаҳони беруна шарҳ додан имконнопазир аст. Он 

аз ҳеҷ куҷо намеояд, балки бо мурури нигоҳ кардан, ламс намудан ва ғ. аз 

ҷониби рассом - эҷодкор ҳосил мегардад, яъне аз ҷаҳони беруна хондану 

гирифтани дониши мазкурро, бо мубодилаи иттилоот байни ҷаҳони беруна ва 

худи шахс амалӣ карда, омӯхтан зарур аст. 

Омӯзиши масъалаи таносуби омилҳои репродуктивӣ ва эҷодӣ дар 

инкишофи малакаҳои эҷодӣ муайян кардани нақши хотираро дар такрори 

ашёи воқеӣ, сохтани ин ё он композитсия ҳангоми мусавваракашӣ 

услубпардозӣ ва таҳаввули образҳо ва унсурҳои алоҳида тақозо менамояд. 

“Раванди дарки олами беруна на аз ягон намои дучандозаи мушаххас оғоз 

намешавад, он ҷудокунии вариантҳои дигарро пешбинӣ мекунад ва раванди 

мураккаби интихоби инварианти объектро ифода менамояд” [72, с. 228]. 

Барои гирифтани иттилоот аз олами атроф асосҳои таълимро дарк кардан 

зарур аст, яъне ба такмил додани идрок дар раванди фаъолияти амалӣ 

мусоидат кардан зарур аст. Ба андешаи мо, ҷалб кардани таваҷҷӯҳи 

донишҷӯёнро ба он нукта, ки ҳама гуна ашёҳои дилхоҳ унсурҳои 

тағйирнопазир - ҷисмҳои оддии геометриро доранд, мувофиқи мақсад аст. 

Ҳангоми иҷрои вазифаҳои таълимӣ донишҷӯён дар таҳлили шаклҳо, - 

таҷзия кардан ба унсурҳои хос, ҳалли масъалаи рангу тобишҳо малакаҳои 

таҳлили шаклҳоро пайдо менамоянд ва ба дарки тартиби (алгоритм) иҷрои 

ашёҳои содда ва баъдан имкони истифодаи онҳо ҳангоми иҷрои дигар 

намудҳои кор чун ҷузъҳои фаъолияти эҷодӣ ноил мешаванд. 

Ҳамин тариқ, ба раванди идрок зарурати истифодаи амсилаҳои 

ҳифзшудаи сатҳҳои якум ва дуюми азхудкунӣ замима мешавад.  
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“Интизорӣ, идроки пешакии образҳо, тахайюл - ин идроки сатҳҳо ё 

рӯйдодҳо мебошанд, ки аслан вуҷуд надоранд, аммо метавонанд вуҷуд дошта 

бошанд ё онҳоро аз ҳудуди имкон набаромада, бофтан мумкин аст, яъне он 

чизе, ки асоси фаъолияти эҷодиро ташкил мекунад” [74, 75, с. 100, 16]. 

Мо бори дигар таъкид менамоем, ки раванди ҳамкории мутақобилаи 

идрок, хотира ва тахайюл дар ҷараёни таълими рангубори матоъ (усули 

батик) ҳодисаи тасодуфӣ, якбора нест, самарабахшии он, яъне эҷоди тарзи 

нави фаъолият (инкишофи малакаи эҷодӣ) бошад, бо низоми таъсири 

мақсадноки педагогӣ муайян карда мешавад. 

Ба андешаи мо, аз ҷиҳати маҳсулнокӣ ва таърихан асоснок тафаккури 

эҷодиро на ҳамчун як намуди тафаккур, балки чун шакли олитарин, дараҷаи 

олитарини инкишофи он шарҳу тавзеҳ бояд дод. “Тафаккури эҷодӣ ҳамзамон 

ҳам тафаккури фарқкунанда (дивергентӣ) ва паҳлуӣ (латералӣ), ҳам 

пешгӯишаванда ва маҳсулнок мебошад, зеро тафаккури эҷодӣ - натиҷаи 

ҳамгироии намудҳо ва шаклҳои алоҳидаи тафаккур аст” [182, с. 132].  

Таносуби тафаккури эҷодиро бо тафаккури ғайриқолабӣ ва паҳлӯи 

(латералӣ) баррасӣ менамоем. Намудҳои мазкури тафаккур, бешубҳа ба 

намуди олитарин тааллуқ доранд ва онҳоро Э. Боно дар осори сершумори 

худ оиди мавзӯи худводоркунӣ ба эҷодиёт ба илми равоншиносӣ ворид 

кардааст [35, с. 166]. 

Ҳамин тариқ, инкишофи малакаҳои фаъолияти эҷодӣ танҳо дар 

заминаи маводи иттилоотии азхудшуда дар соҳаи мазкури фаъолияти 

санъати бадеӣ, алалхусус дар таълими рангубори матоъ (усули батик) 

имконпазир аст. 

Аз ин рӯ, ҳангоми амсиласозии таълими гузариш ба иҷрои эҷодкоронаи 

супоришҳо оиди рангубори матоъ (усули батик) бояд тадриҷан аз сатҳи I ба 

сатҳи II ва баъдан ба сатҳи III амалӣ шавад. 

Дар ҷараёни таълими рангубори матоъ (усули батик) бояд ба он нукта 

диққат дод, ки назарияи муосири интихоби иттилоот фосилаи байни дарк ва 

иттилоотро, ки мавҷудияти онро назарияҳои дигар имконпазир эътироф 
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мекунанд, аз байн мебарад. Ҷудокунӣ ва интихоби вариантҳои дигар ҳам дар 

рафти идрок ва ҳам шинохт рӯй медиҳанд. Фарқияти байни идроки олами 

атроф ва маърифати он на сифатӣ, балки миқдорӣ хоҳад буд. Таъкид меравад, 

ки идрок бо маърифат алоқаи ҷудонашаванда доранд ва идроки нигоҳӣ - ин 

дарки сохтори устувор, маърифат бошад, васеъшавии раванди идрок 

мебошад [197, с. 36]. 

Омӯзгор ҳангоми таълим бо сухан чизеро, ки ӯ идрок мекунад, ифода 

менамояд ва бо ин васила дониши худро ба донишҷӯён интиқол менамояд. 

B.C. Кузин қайд кардааст, ки маънои калима ҳангоми мавҷуд будани ҳолати 

шинохти душвор махсусан хуб ошкор мегардад. Шинохти душвор барои он 

душвор номида мешавад, ки хусусиятҳои зоҳирии объект ё хеле 

камшуморанд ё то дараҷае номуайян мебошанд, ки тибқи онҳо объектро зуд 

шинохтан имконпазир аст [96, с. 169]. Дар ин шароит, номи объект фавран он 

робитаҳоеро, ки бо объект алоқаманд аст, фаъол мекунад, ки ин боиси 

шинохти босуръат мегардад. Маълум аст, ки асоси ҳамкории ду низоми 

огоҳкунанда дар раванди идрок - интиқоли эҳҳсос аз як низоми огоҳкунанда 

ба низоми дигар мебошад. Яъне, робитаҳои низоми огоҳкунандаи якум ба 

низоми огоҳкунандаи дуюм интиқол карда мешаванд, ки ин имкони 

бошуурона шинохтани ин ё он ашёҳоро, ки ба сифати ангезанда хизмат 

мекунанд, ба вуҷуд меорад. Ҳамзамон, алоқаҳои ба калимаҳо асосёфта ба 

низоми якуми огоҳкунанда интиқол карда мешавад, ки дар натиҷаи ин таҳти 

таъсири калима тағйири идрок ба самти пуррагӣ ва амиқӣ рӯй медиҳад. 

Дар раванди эҷоди асарҳои санъати ороишӣ-амалӣ, рассомон - 

эҷодкорон иттилооти оптикиро барои нишон додан ба шахсони дигарон ба 

вуҷуд меоранд. Аз ин бармеояд, ки ин воситаи муоширате мебошад, ки 

маърифати бавоситаро тавлид мекунад, аммо ин маърифат бештар на ба 

маърифат тавассути забон, балки ба интихоби мустақими маълумот, шабоҳат 

дорад. 

Як зумра олимони илми педагогика қонуниятҳои мазкури интихоби 

баррасӣ кардаанд. Аз ҷумла, B.C. Кузин қайд намудааст, ки маҳорати 
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“дидан”- и ашё дидани ҷиҳатҳои асосӣ муҳими онро пешбинӣ мекунад ва ин 

ҷиҳатҳо барои рассом - эҷодкор, қабл аз ҳама, дар хусусиятҳои сохтории ашё, 

мавқеи он дар фазо, таносубҳо, ранг, тақсимоти равшанӣ ва тирагии ранг 

ифода меёбад [97, с. 103]. Б.M. Теплов менависад; “Дар санъати тасвирӣ 

вазифаи тасвир идроки нозуку ҳассоси “намуди” аслии ашё, аз рӯи ашё 

бардоштани пардаи тасаввуроти анъанавию қолабиро тақозо мекунад, ки 

ашёро аз нигоҳи маишӣ пинҳон месозад” [167, с. 83]. 

Ҳангоми таълим донишҷӯ наметавонад ҳамаи талаботи ба корҳои 

эҷодӣ пешниҳодшавандаро фавран иҷро кунад, бинобар ин дар аввал ба ӯ 

вазифаи нисбатан соддаи аз худ кардани унсурҳои фаъолияти эҷодӣ дода 

мешавад. Масалан, ба донишҷӯ пешниҳод мекунанд, ки ба хусусиятҳои 

иҷрои амалиёти технологӣ (дақиқии гузоштани ишораҳо, росту ҳамвор 

кашидани хатҳо ва ғ.) ва ба худи ҷараёни иҷро диққат диҳад, яъне ангеза ва 

усули иҷро карданро пайваст кунад, вазифаҳои дигарро мавқуф мегузоранд, 

зеро дар ин ҳолат ӯ маҷбур мешавад, ки идроку диққати худро ба самти дигар 

равон кунад, ки ин боиси паст шудани сифати тамоми маснуот мегардад. 

Ба осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар ҳолати аввал таваҷҷӯҳ - 

ин шуур аст, ки онро метавон ба чизе равона кард, дар ҳолати дуввум бошад, 

- ин малака аст, ки бояд ба даст оварда шавад. 

Агар мо таърифи паҳншудаи эҷодиётро аз рӯи маҳсул қабул кунем, дар 

донишҷӯён ягон амали аслии эҷодӣ, бидуни баъзе истисноҳои нодир, мансуб 

донистан имконнопазир мегардад. Дар хонандагони мактаби миёна бошад 

оиди ин ҳолат ҳоҷати гап ҳам нест. Ба фаъолияти аслан эҷодӣ ҷалб кардани 

донишҷӯён танҳо дар солҳои охир шурӯъ шуд ва он ҳам бошад фақат дар 

мактабҳои олии номдор. Ҳамзамон фаъолияти эҷодии ассотсиативиро бо 

фаъолияти мантиқӣ, ба дараҷаи маълуми номуайянии онҳо ва татбиқ танҳо 

ҳангоми фаъолияти низомҳо бо назардошти тамоюли умумии рушд нигоҳ 

накарда, ба мувофиқа овардан зарур аст. 

Барои омӯзонидани эҷодкорӣ ба инсон танҳо як роҳ вуҷуд дорад - ба ӯ 

тартиби эҷодкорӣ, яъне он сохторҳое, ки моҳияти фаъолияти эҷодиро ташкил 
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мекунанд, омӯзонидан зарур аст. Ҳамаи тадбирҳои дигар нақши ёрирасонро 

иҷро мекунанд. 

Тартиби мазкур, ки дар адабиёт борҳо тавсиф шудааст, чунин аст: 

1. Ба вазъияти нав мустақилона гузаронидани (наздик ё дур) дониш ва 

малакаҳои қаблан азхудкарда; 

2. Дар вазъияти шинос дида тавонистани муаммо; 

3. Дидани вазифаи нави объект; 

4. Муайян кардани сохтори объект (масъалаҳо, ҳадафҳо); 

5. Дидани ҳалли алтернативӣ ва ё тарзи он; 

6. Мувофиқакунии тарзҳои қаблан азхудкардаи фаъолият бо тарзи нав 

дар ҷараёни ҳалли масъалаи бавуҷудомада [101, с. 59]. 

Аз нуқтаи назари педагогӣ эҷодиёт маҳз аз эҷоди маҳсули аз лиҳози 

объективӣ ё субъективӣ сифатан нав иборат аст, ки раванди он зуҳуроти як ё 

якчанд тартиби зикршударо тақозо мекунад. Тартиби мазкурро шинохтан ва 

азхуд карданро омӯхтан зарур аст. Зеро агар омӯзгор аз ӯҳдаи ин барояд, ба 

таври мақсаднок таълим дода наметавонад; дуюм, на дар ҳар масъалаи эҷодӣ 

ҳар яке аз ин тартибот зоҳир мешавад. Шумораи зиёди масъалаҳоро бидуни 

тамос бо ин ё он тартиб ҳаллу фасл кардан мумкин аст. Худи татбиқи тартиб 

дар истифода нозукии муайянро тақозо мекунад. 

Ҳама гуна тартибот механизми ҳалли масъалаҳои мубрам миқёс ва 

мураккабии дилхоҳро ташкил медиҳанд. Онҳо барои ҳамаи эҷодкорон 

якхелаанд - аз кӯдакистон то олими бузурги соҳаҳои гуногуни таҷрибаи 

инсонӣ. Фарқият танҳо дар миқёс, табиати муаммо ва донишҳои зарурии 

ибтидоӣ аст. Аз ин рӯ, ин тартибот сохтори фаъолияти эҷодӣ мебошанд. 

Шакли сабти пинҳонии тартиботи мазкур масъалаи ҳалталаб бо тамоми 

гуногунии роҳҳои ҳалли он мебошад, зеро аз ибтидо субъект ҳеҷ гоҳ тарзи 

ҳалли масъаларо намедонад. Дар акси ҳол ин на мушкилоту на масъалаи 

ҳалталаб мебошад. Танҳо пас аз ҳал муайян кардан мумкин аст, ки кадом 

тартибот дар ин ҳолат зарур шуданд. Манбаи таълими эҳтимолии эҷодкорӣ 

ва малакаҳои эҷодӣ маҳз дар ҳамин ҷо маҳфузанд. 



36 

 

Инкишофи мабдаи эҷодӣ бидуни ба вуҷуд овардани фазои муайяни 

маънавӣ ва эҳсосӣ дар гурӯҳ ғайриимкон аст. Мавқеи омӯзгор, 

ташаббускории эҷодии ӯ, хайрхоҳии ӯ, фазои озодии фикрӣ ва ифодаи 

ботиние, ки ӯ эҷод мекунад, нақши ҳалкунандаро мебозанд.  

Ҳамаи ин, пеш аз ҳама, ба ҷанбаи эҳсосии мавзӯъ дахл дорадБо вуҷуди 

ин омӯзонидани эҷодкорӣ бе якҷоя ташаккул додани низоми арзишҳои 

маънавӣ мувофиқи имкониятҳои ин навъи таълим ва фаъолият мумкин нест: 

ҳақиқат чун ҳадафи шахс, эҷодкорӣ ба манфиати одамон, зоҳир намудани 

маънавияти баланд дар муносибат бо шарикон ва дастаи ҳамкорон, эҷодкорӣ 

чун шарти инкишоф ва татбиқи шахсият, эҷодкорӣ чун маҳорати муҳими 

касбӣ. Омӯзгор дар ҷустуҷӯи воситаҳои чунин тарбия имкониятҳои 

номаҳдуданд. Воситаи муҳимтарин аз байни онҳо - арзиш ва идеалҳои 

мазкур бояд арзиш ва идеали шахсии ӯ низ бошанд. 

Чунин равиш хусусияти тарбиявии таълими малакаҳои фаъолияти 

эҷодиро муайян мекунад. 

Вобаста аз ин, мо андеша дорем, ки инкишофи малакаҳои эҷодӣ 

ҳангоми таълими рангубори матоъ (усули батик) бояд ҳадафҳои таълимиро 

пайгирӣ кунад, барои ин бошад ташкили дурусти ҷараёни таълим зарур аст. 

Пеш аз ҳама, ин мунтазам ва пайдарпай ноил шудан ба ҳадафҳои омӯзишӣ 

мебошад. Ҳангоми рангубори матоъ (усули батик) вазифаҳои инкишоф 

додани малакаҳои фаъолияти эҷодиро ҳаллу фасл карда, донишҷӯ бояд 

мунтазам тавассути иҷрои машқҳои махсус дониш ва малакаҳои худро 

мустаҳкам кунад, фаъолияташро аз рӯи аломатҳои муҳимтарин бодиққат 

таҳлил намояд, лаҳзаҳои алоҳидаи технологияро ҷудо карда, ба онҳо диққати 

махсус равон кунад. Ҳангоми иҷрои кор бояд на танҳо таркиби фаъолияти 

худ дарк карда шавад, балки дар рафти иҷрои супориш, худро аз ҷизҳои 

нолозим канор гирифта, диққати томро ба ҳамин усул дода, усулҳои дигарро 

сарфи назар карда тавонад. Танҳо баъди иҷрои ин кор ба сатҳи азхудкунии 

усулҳои дигар гузарад. Моҳияти супоришҳои таълимӣ оиди иҷрои маснуот 

маҳз дар ҳамин аст.  
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Аз амалия маълум аст, ки методистони алоҳидаи соҳаи санъати тасвирӣ 

чунин мепиндоранд, ки дар ҷараёни таълим ба донишҷӯ чӣ гуна иҷро 

кардани корро нишон додан зарур нест, зеро ин гӯё фардияти донишҷӯёнро 

маҳдуд мекунад ва онҳоро водор менамояд, ки ба омӯзгор тақлид кунанд. Гӯё 

аз ҷониби омӯзгор ислоҳ шудани хатоҳо озодии эҷодкории донишҷӯро танг 

мекунад. 

Аксарияти рассомон - эҷодкорон, методистон ва равоншиносон мавқеи 

ба ин комилан муқобилро доштанд. Масалан, И.П. Волков менавишт, ки 

осори устодони бузургро омӯхтан лозим аст, зеро нусха бардоштан дарки 

бодиққат ва фаъолонаро тақозо мекунад [43, с. 88]. Ин гуфтор нисбати 

таълими рангубори матоъ (усули батик) низ аҳамият дорад, зеро маъмулан 

пеш аз иҷрои корҳои эҷодӣ тарзҳои иҷрои шаклҳои анъанавиро азхуд 

менамоянд. 

Дар барномаи таълимии таҳияшуда оиди рангубори матоъ (усули 

батик) ба инобат гирифтани робитаҳои байни раванди идрок ва хаёландешии 

донишҷӯён, малакаҳои репродуктивӣ ва эҷодӣ, ангезаҳои фаъолият ва 

муносибати онҳо ба объектҳои тасвиршаванда муҳим аст. Таҳлили таносуби 

омилҳои репродуктивӣ ва эҷодӣ нишон медиҳад, ки тахайюл на ҳамеша 

натиҷаи хаёландешии бесамар аст. Рассомон, равоншиносон ва омӯзгорон 

дуруст қайд мекунанд, ки бе тахайюл эҷодиёт вуҷуд надорад. Фарқияти 

байни ашёи воқеан мавҷудбуда ва ашёи тахайюлӣ ба низоми қабулкунанда ду 

реҷаи гуногуни корро пешниҳод мекунад. Ҳамзамон, фарқияти байни ашёи 

воқеӣ ва тахайюлӣ аз низоми интиқоли дониш дар ҷомеа, ки сохтори 

мураккаб дорад, вобаста мебошад. 

Ҳамин тариқ, аз таҳлили адабиёти психологӣ-педагогӣ маълум 

мегардад, ки унсури ғайришуурнок ва шуурнок бо ҳам алоқаманданд. Онҳо 

дар раванди фаъолияти эҷоди бадеӣ ба интихоб ва амалҳои рассом таъсир 

мерасонанд. Бинобар ин, вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки таълимро бо 

назардошти ин равандҳои маърифати воқеият тавре ба қолаб дарорад, ки он 
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моҳияти тарбиявӣ ва эҷодӣ дошта бошад. Ҳангоми таълими малакаҳои 

фаъолияти эҷодӣ бояд ба инобат гирифта шавад: 

1) таносуби унсури бошуур ва ғайришуурнок; 

2) таносуби тафаккури тасвирӣ, ассотсиативӣ ва мантиқӣ; 

3) таносуби тарзҳои репродуктивӣ ва пурмаҳсули фаъолият; 

4) алоқаи мутақобилаи тарзи фаъолият ва муносибат: 

а) муносибат ба объекти фаъолият; 

б) муносибат ба раванди фаъолият; 

5) дарки унсурҳои фаъолияти эҷодӣ чун ҷузъи таркиби малакаҳои 

фаъолияти эҷодӣ; 

6) дарки тарзҳои фаъолияти зеҳнӣ (таҳлил, синтез) чун тарзи 

фаъолияти эҷодӣ; 

7) мувофиқати тарзҳои мазкур дар динамикаи гуногун (афзоиш, 

коҳиш). 

Мо ба чунин хулоса омадем, ки шахсе ки ба яке аз намудҳои санъати 

ороишӣ - амалӣ рангубори матоъ (усули батик) машғул аст, бояд ҳам рассом 

ва ҳам эҷодкор бошад. Аз ин лиҳоз, ӯро рассом - эҷодкор номидем. 
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1.2 Таърихи рангҳо ва вижагии онҳо дар фаъолияти истеҳсолии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

Барои он ки донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

рангубори матоъ (усули батик)-ро омӯзанд, зарур аст, ки онҳо дар бораи ранг 

(табиӣ ва сунъӣ) маълумоти комилу пурра дошта бошанд. Аз ин лиҳоз, мо 

тасмим гирифтем, ки оиди таърих, пайдоиш ва тарзи тайёр намудани рангҳо 

маълумоти мухтасар пешниҳод намоем. 

Рангҳои аз растанӣ омодашуда яке аз рангҳои аввалине буданд, ки 

башарият дар амали худ истифода кард. Дар давраҳои хеле қадим одамон 

тарзи аз гул, алаф, барг, мева, чӯб, реша, пояи растанӣ ва ғайра ҳосил 

кардани рангро медонистанд. Ранги матоъҳои бо ранги растанӣ ранг шуда 

зери таъсири нурҳои офтоб ё ҳангоми шустан паст намешуданд ё ба истилоҳ 

намепариданд, ғайр аз ин, рангҳои мазкур барои саломатӣ зарар надоштанд 

[92, с. 83]. 

Матоъҳои беҷилои бо ранги аз пӯсти пиёз, ревоҷ ва фустик (сандал) 

рангкардашуда ба мардуми камбизоат дастрас буданд. Дар Юнони Қадим, 

Рими Қадим ва Мисри Қадим рангкунандаи мустаҳками сурх ва норинҷиро 

аз решаҳои растании бисёрсолаи бехи рӯян (марена) ҳосил мекарданд. Матои 

гаронбаҳои сурх - “скарлетт”, ки бо рангкунандаи мазкур рангубор мешуд, 

арзиши хеле баланду писанди ҳама буд [171, с. 85]. Дар Осиёи Марказӣ 

рангҳои зард ё қаҳвагиро аз растании худрӯи испараки зард, пӯсти меваи 

чормағз, ранги қаҳваи баландро аз решаи зардолу тайёр мекарданд [92, с. 63]. 

Ҳанӯз дар замонҳои қадим дар Ҳиндустон буттаҳои индигоро парвариш 

мекарданд, ки барги он ашёи хоми асосии ранги “индиго” ба шумор мерафт. 

Ин ранг матоъҳоро ранги нилгуни баланд мебахшид. Ранги индиго дар он 

замон яке аз рангҳои мустаҳкамтарин пурҷило ва аз ин сабаб хеле маъмул 

буд [171, с. 93]. Барои истеҳсоли ранги сабз дар ҳудуди Аврупо муддати 

дароз барг ва меваҳои хулонро истифода мебурданд. Аммо ин ранг чандон 

пойдор набуд, ранги матоъ зуд паст мешуд. 
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Ҳангоми ҳафриёти бостоншиносии мақбараи давраи юнонӣ-румӣ дар 

наққошии рӯи гаҷ моддаи рангкунандаи гулобӣ пайдо карда шуд. Он дар 

асри XVI тавассути Испания ба Ҳолландия, ба худи Испания бошад, 

маренаро аз сиёҳпӯстони африқоӣ дастрас мекард. Колбер соли 1666 

маренаро дар Авинион, Франсен соли 1729 дар Элзас ҷорӣ кард, аммо ин 

моддаи рангкунанда танҳо дар солҳои 1760 - 1790 ҷойгоҳи намоёнро ишғол 

кард. Барои тайёр кардани пигмент (лок)-и рассомӣ ба қиёми бехи рӯян 

намакҳои сулфат илова шуда, онро тавассути ишқор таҳшин мекарданд.  

Таърихи омӯзиши растаниҳои рангдиҳанда дар Россия низ қадим аст. 

Сарчашмаҳои хаттӣ маълумот медиҳанд, ки дар асри XVI дар Россия рангҳои 

аз растании ҳосилшударо истифода мекарданд [91, с. 105]. Яке аз аввалин 

асарҳо дар бораи растаниҳои рангдиҳанда китоби “Тавсифи мухтасари 

растаниҳои муҳимтарини рангдиҳанда ва тарзи парвариши онҳо дар Россия” 

(1812) буд, ки дар он 8 намуд растании рангкунандаи саноатӣ, 34 намуди 

растаниҳо, ки дар соҳаи кишварзӣ истифода мешуданд, тавсиф гардидаанд. 

Дар аввали асри XIX китоб-атласҳои ботаникӣ, китобҳои дарсӣ ва луғатҳо бо 

забони русӣ таълиф карда шуданд. Дар баъзеи китобҳо ба хусусиятҳои 

амалии растаниҳо таваҷҷӯҳи зиёд дода шудааст. Масалан, дар китоби 

бузургҳаҷми Г.А. Сукков “Ботаникаи иқтисодӣ” (1804) тавсифи растаниҳои 

рангдиҳанда ва дастури истифодаи онҳо оварда шудааст [161, с. 73]. Дар соли 

1828 китоби Н. Шеглов “Ботаникаи хоҷагидорӣ” бо тавсиф ва тасвири 

растаниҳои барои одамон муфид ва зараровар дар Санкт-Петербург нашр 

гардид. Дар ин китоб 19 намуд растаниҳои рангдиҳанда, аз қабили рӯян, 

вайда, асирак, кротон тавсиф шудааст [195, с. 139]. 

Дар соли 1834 олими кимиёшиноси машҳур Рунге ҳангоми таҳқиқи 

таркиби қатрони ангишт дар он як пайвастаи махсуси органикиро кашф кард 

ва ба он анилин ном гузошт. Маълум шуд, ки зери таъсири моддаҳои 

оксидкунанда анилин метавонад пайвастагиҳои пурҷилои бунафш ва 

сурхрангро тавлид кунад.  
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Дар соли 1845 як намуди рангро аз Хитой оварданд, ки онро - локао 

(кабудии чинӣ) меномиданд ва барои истеҳсоли ин ранг на барг ва мева, 

балки решаи хулонро истифода мебурданд [171, с. 27]. Бисёре аз матоъҳоро 

бо ранги аз решаи булут, чормағз, писта, гули хайрӣ ва буттамеваҳои гуногун 

истеҳсолшуда ранг мекарданд, аммо ранги ин матоъҳо зуд паст мешуд [170, 

с. 67]. Дар соли 1856 дар Англия бо истифодаи амали кимиёвии оксидшавӣ 

бори аввал аз анилин ранги зебои бунафш ҳосил карда, онро мовеин 

номиданд. Асрори ҳосил кардани мовеин зуд ошкор шуд ва омӯзиши анилин 

дар аксарияти кишварҳо босуръат идома ёфт. Соли 1859 олими фаронсавӣ 

Верген дар Лион тавассути омехаткунӣ бо реактивҳои дигар, аз анилин як 

ранги сурхи пурҷило ихтироъ кард ва онро фуксин номид ва истеҳсоли 

саноатии онро ба роҳ гузошт [59, с. 202]. 

 Дар соли 1870 ҷомеаи байналмилалии рангрезон тасмим гирифт 

муайян кунад, ки кадом рангҳо ба саломатӣ зарар мерасонанд. Маълум шуд, 

ки ба ғайр аз як ранг - ранги сабзи зумуррадӣ рангҳои дигар ба саломатӣ 

зарар надоранд. Таркиби ранги зумуррад аз омехтаи асетат, оксиди мис ва 

зарних иборат аст. Бо ин ранг деворҳои хонаи Наполеонро дар ҷазираи 

Еленаи Мукаддас ранг дода буданд. Бисёре аз муҳаққиқон дар он ақида 

ҳастанд, ки Наполеон аз зардеворӣ, ки буғи зарнихро бухор мекард, заҳролуд 

шуда фавтидааст. Барои ба даст овардани ранги кабуд ва бунафш растании 

индигофераро истифода мекарданд. Дар таркиби барги он гликозиди беранги 

индикан мавҷуд аст. Таҳти таъсири ферментҳо ё кислотаҳои заиф гликозид 

ба глюкоза ва индоксили агликон таҷзия мешавад, аммо бо таъсири оксиген 

он фавран оксид шуда, ба индиготин мубаддал мегардад, ки номи онро 

“нилгуни кабуд” меноманд. Нилгуни кабуд ба матоъ ранги устуворро медод. 

Соли 1870 индигои сунъӣ иътироъ шуд, ки ҷойи индигои табииро дар бозор 

гирифт [103, с. 136]. 

Парвариши марена дар охири асри XIX, пас аз он, ки 1868 сол 

химикони олмонӣ Гребе ва Либерман тарзи истеҳсоли ализаринро пешниҳод 

карданд, қатъ гардид. Чӣ тавре маълум аст, дар давлатҳои насронӣ иди 
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“Писхо”-ро қайд менамоянд, ки яке аз ҷашнҳои асосии дини насронӣ ба 

шумор меравад. Дар иди Писхо ранг кардани тухм расму ойин аст. Дар 

Гурҷистон барои рангкунии тухм дар иди Писхо растании “эндро”-ро 

истифода мебаранд. Дар саросари кишвар, дар арафаи ид решаҳои тару тозаи 

растаниҳо фурӯхта мешаванд. 

То нимаи дуюми асри XIX рангҳои растанӣ хеле васеъ истифода 

мешуданд, парвариши растаниҳои рангдиҳанда бошад, дар сохтори 

кишоварзӣ мавқеи муҳимро ишғол мекард ва дар аксари кишварҳои Аврупо 

ва Осиёи Марказӣ маъмул буд. Аммо афзоиши босуръати истеҳсоли рангҳои 

сунъӣ ва ба таври нокифоя таҳқиқ шудани растаниҳои рангдиҳанда 

истифодаи рангҳои табииро дар рангубори матоъҳои бофандагӣ маҳдуд кард. 

Баъдан, рангҳои анилинӣ истифодаи рангҳои растаниро боз ҳам маҳдуд сохт 

ва парвариши растаниҳои рангдиҳанда дар аксари ҷойҳо қариб пурра қатъ 

гардид [59, с. 59]. Дар айни замон, рангҳои растанӣ бо сабаби зебо ва 

устувору пойдор будан танҳо дар соҳаҳои ҳунармандии анъанавии 

қолинбофӣ ва шоҳибофӣ (соҳаҳои ҳунармандии мардумӣ), инчунин бинобар 

безарар буданашон дар саноати хӯрокворӣ низ истифода мешаванд [103, с. 

369]. 

 Рангҳои табиӣ, ки аз растанӣ ҳосил мешаванд, ба инсон аз давраҳои 

қадим шиносад. Дар аввал, тахмин меравад, ки ин рангҳоро барои нақшу 

нигори тани инсон ва холзанӣ истифода мебурданд. Баъдан рангҳо барои 

ранг кардани пӯсти ҳайвонот, ки чун либос хизмат мекард, нақшу нигори 

ашёю силоҳ ва дар асрҳои баъдӣ, ранг кардани матоъҳо васеъ истифода 

мешуданд. Истифодаи рангҳои растанӣ хеле зуд ва бомуваффақият инкишоф 

меёфт ва дар асрҳои миёна (XV-XVI) дар Аврупо маданияти истифодаи 

растаниҳои рангдиҳанда ба вуҷуд омад ва боиси ташаккули саноати рангрезӣ 

гардид. Кашфи Америка ва роҳҳои тиҷорат ба Ҳиндустон саноати рангрезии 

кишварҳои Аврупоро тавассути воридоти як қатор рангҳои то он вақт 

номаълум, вале хеле самарабахш ғанӣ гардонд. Одамон аз замонҳои қадим 

растаниҳои рангдиҳанда ва усулҳои аз онҳо ҳосил кардани рангҳои табииро 
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меомӯхтанд, ки дар ин бора осори таърихии ботаникӣ ва имлҳои ҳамшафат 

ба он шаҳодат медиҳад, вале набототи растаниҳо рангдиҳанда, хусусият ва 

истифодаи онҳо то ҳол ба қадри кофии илмӣ мавриди омӯзиш қарор 

нагирифтааст . Инкишофи рангҳои табиӣ то ибтидои асри XIX давом кард. 

Растаниҳои рангдиҳанда растаниҳое мебошанд, ки дар узвҳо ва 

бофтаҳои худ моддаҳо рангдиҳанда доранд. Пигментҳо ё моддаҳои 

рангдиҳанда метавонанд дар пластидаҳо ҷойгир бошанд ё дар шираи ҳуҷайра 

дар намуди ҳалшуда дар узвҳо (решаҳо, пояҳо, баргҳо, гулҳо, меваҳо, 

тухмҳо) ва бофтаҳо (чӯб, реша) мавҷуд бошанд [42, с. 300]. 

То имрӯз зиёда аз 2000 намуди растаниҳои гуногуни рангдиҳанда 

маълум аст, аммо танҳо 130 намуди онҳо амалан истифода бурда мешаванд 

[5, с. 122]. Дар соҳаҳои саноат барои ранг додани маҳсулоти хӯрокворӣ, 

воситаҳои косметикӣ, дар истеҳсолоти қолинбофӣ ва бофандагӣ танҳо 

растаниҳои рангдиҳандае, ки дар таркибашон миқдори зиёди моддаҳои 

рангдиҳанда доранд ва ранги пойдорро медиҳанд, истифода мешаванд [176, 

с. 98]. 

Рангҳои арзишашон баландро растаниҳое доранд, ки дар ҳудуди 

қитъаҳои тропикӣ ва субтропикӣ мерӯянд. Чунин растаниҳо дар қитъаҳои 

иқлимашон мӯътадил низ хеле зиёданд. Растаниҳои рангдиҳанда дар 

марғзорҳо, даштҳо, биёбонҳо, инчунин байни алафҳои бегона, зироатҳо ва 

ғайра дучор мешаванд [103, с. 238]. 

Растаниҳои рангдиҳанда дар ҳамаи оилаҳои растаниҳои олӣ мавҷуд 

мебошанд, онҳо инчунин дар байни растаниҳои спорадор (плаунҳо) ва 

растаниҳои оилаҳои поёнӣ ба мушоҳида мерасанд (гулсангҳо). 

Одатан рангро бевосита аз растанӣ мегиранд. Ба ин мақсад тамоми 

растанӣ (гулсанг); узвҳои зеризаминии он: реша, бех (рӯён); реша (булут, 

себ); пӯстлох (дарахти сурх, сиёҳ, зард, сандал, дарахти кампеш ва ғ.); алаф, 

баргҳо (вайда, индигофера); гул ва қисмҳои гул (заъфарон, сафлор); меваҳо 

ва мӯякҳое, ки онҳоро мепӯшонанд (чойгул), мавриди истифода қарор 

мегиранд. Баъзан моддаҳои рангкунандаро аз растанӣ тавассути коркарди 
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махсус, масалан, ферменткунонӣ (индиго, лакмус ва ғ.) ё аз маҳсулоте, ки 

ҳамзамон моддаҳои даббоғӣ мебошанд (катеху, гамбир, кино), ба даст 

меоранд [103, с. 245]. 

Растаниҳои рангдиҳанда омехтаи мураккаби пигментҳои 

рандиҳандаҳои истихроҷшаванда ва моддаҳои гуногун мебошанд. Бо ин 

сабаб, ранги хеле мустаҳкам (пойдор) ҳосил мешавад, ки дар баъзе ҳолатҳо 

саноати кимиё то алҳол чунин рангро пешниҳод карда наметавонад. Рангҳои 

аз растаниҳо ҳосилшаванда дар муқоиса бо рангҳои сунъӣ ҳангоми истифода 

дар соҳаҳои саноати сабук, ба монанди қолинбофӣ, коркарди пашм, мӯина, 

матоъҳои абрешим бартариҳои зиёд доранд ва аксари онҳо дар истеҳсоли 

маҳсулоти хӯрокворӣ ҳамто надоранд. 

Пас аз солҳои 50-уми асри гузашта таваҷҷӯҳ ба растаниҳои 

рангдиҳанда дар Россия коҳиш ёфт [92, с. 59]. Маълумот дар бораи 

растаниҳои рангдиҳанда асосан дар нашрҳои сершумори маҷаллаҳои 

“Определител” ва “Флора” зикр мешавад, аммо иттилооти чунин маҷаллаҳо 

боэътимоду асил нестанд.  

Мо барои намуна тавсифи баъзе аз намудҳои растаниҳои 

рангкунандаро пешкаш менамоем, ки аз ҳама зиёд дар истифода мебошанд. 

Дар аввал номгӯи растаниҳое зикр мешаванд, ки манбаи ранги зард 

мебошанд. 

Зарчӯба (Curcuma longa) ва дигар намудҳои оилаи занҷабилиҳо, ки 

бехи онҳо манбаи ранги зард (curcumin) мебошад. Хусусияти хоси зарчӯба он 

аст, ки на танҳо ба нахи пӯсти ҳайвонот, балки ба нахҳои растанӣ низ ранги 

зарди устуворро бе коркарди иловагӣ медиҳад. Дар ин маврид зардчӯба ба 

рангҳои сунъии органикӣ шабоҳат дорад. 

Ранги онро бо роҳи ҳосил кардани хокаи решаи зарчӯба ва баъдан 

омехта кардан бо спирт ҳосил карда мешавад. Маҳлули спиртии ҳосилшуда 

моддаи рангкунандаи зарди табиӣ мебошад. Зарчӯба барои ранги зард додани 

матоъҳои пахтагин низ истифода мешавад. Дар Хитой абрешимро бо зарчӯба 

ранг мекунанд. Зарчӯба инчунин барои ранги зард додан ба маҳсулоти 
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хӯрокворӣ истифода бурда мешавад, [194, с. 112]. Масалан, равған, панир, 

биринҷ (дар ҷазираҳои баҳри Кариб), маҳсулоти саноати нонпазӣ ва 

қанноддӣ, равғанҳои растанӣ, локҳо, мум, коғаз, чӯб ва ғ. бо зарчӯба ранг 

медиҳанд [103, с. 400]. 

Ранги зардро ҳамчунин аз растаниҳои зерин гирифтан мумкин аст: 

[103, с. 403]. 

- гули ҳамешабаҳор (календула) - аз гулҳои он ранги зард ҳосил 

мешавад, ки масалан барои ранг кардани равған, маргарин мувофиқ аст. 

- зирк (барбарис) - дар Осиёи Миёна решаи онро хушк ва кӯфта карда, 

барои ранг кардани пӯст ва матоъ истифода мебаранд; 

- испарак (Delphinium semibarbatum) - гули он дар Осиё барои ранг 

кардани матоъҳо, абрешим ва пашм истифода мешавад, инчунин дар 

истеҳсоли қолин истифода мебаранд; 

- гули товуси қафқозӣ (Genista transcaucasica), дрок (Genista tinctoria). 

Аз гулу баргҳои ин растанӣ ранги баланди зард истеҳсол мешавад. Дар 

Қаробоғи Кӯҳӣ он барои ранг кардани матоъ ва қолинбофӣ истифода 

мешавад; 

- ширгиёҳ (Euphorbia gerardiana ва намудҳои дигар). Дар Қафқоз ва 

Осиёи Миёна гул ва барги он дар саноати қолинбофӣ истифода мешавад. 

Ҳангоми омехта кардан бо ранги нилобӣ тобишҳои сабз медиҳад; 

- маъсар (Carthamus tinctorius) - гули ин растанӣ дар пухтупаз ва 

саноати хӯрокворӣ истифода мешавад (ба ғайр аз ранги зард, ранги сурх низ 

ҳосил кардан мумкин аст); 

- булғор (Sophora japonica). Аз гулҳои шукуфта ранги зард, аз 

ношукуфтааш ранги сабз истеҳсол мекунанд, ки дар Осиёи Марказӣ барои 

рангубори қолин истифода мешавад; 

- заъфарон (Crocus sativus) - гарди гули он дар пухтупаз ва дар саноати 

хӯрокворӣ истифода мешавад; 

- дарахти себ - пӯстлох, хусусан қисми дохилии он дар рангкунии 

хонагӣ барои пашм ва матоъ истифода мешавад; 
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- вайда (Isatis tinctoria) - баъзан дар қолинбофӣ ва рангкунии хонагӣ 

истифода мешавад. Аз вайда ҳосил кардани ранги кабуд аз замонҳои қадим 

маълум буд. 

- тугмачагули сиёҳ (Althaea rosea var. Nigra). Дар таркиби гули ин 

растанӣ моддаи антотсиан мавҷуд аст, ки ранги бунафшро медиҳад. Барои 

ранг кардани шароб, ликёр ва арақ истифода мешавад. Гули ин растанӣ бо 

омехтаи намакҳои оҳан дар Осиёи Миёна дар истеҳсоли дастии абрешим 

истифода мешавад [103, с. 433]. 

- ғӯзапояи плаун (навъи Lycopodium), марҷумаки рангдор (Polygonum 

tinctorium) ва ғайра барои ҳосил кардани рангҳои кабуд баъзан истифода 

мешаванд. 

- ҳазориспанд (Peganum harmala). Моддаҳои рангвори тухми онро дар 

қолинбофӣ (Осиё, Қафқоз) ва дар рангкунии хонагӣ истифода мебаранд. Он 

ранги пойдорро аз сурхи сиёҳтоб то гулобӣ ҳосил мекунад. 

- рӯён (Rubia tinctoria). Таърихи парвариши растании рӯён, пеш аз ҳама, 

бо истифодаи он ба сифати манбаи ранги сурхи пурҷило алоқаманд аст. 

Барои гирифтани ранг решаи растании дусола истифода мешавад. Рӯён 

якчанд моддаҳои рангвор дорад, ки намуди асосии онҳо ализарин ва 

пурпурин дар шакли глюкозид мебошанд. Абрешим, пашм, катон ва пахтаро 

бо рӯён ранг мекарданд [128, с.39]. Вобаста аз коркарди махсус 

рангкунандаҳои гуногун - сурх, гулобӣ, арғувон, норинҷӣ ва қаҳваранг ба 

даст меоянд. Шираи рӯён бо номи крапп истеҳсол мешавад. Решаҳои 

майдакарда ё кӯфтаи рӯёнро чун асоси ранги сурх дар қолинбофӣ дар 

Арманистон, Гурҷистон, Озарбойҷон ва дар баъзе маҳалҳои Осиёи Миёна 

(Қӯқанд) истифода мебаранд. Ин растанӣ дар Аврупо васеъ паҳн шуда буд. 

Дар охири асри ХIХ растании рӯёнро дар Элзас, Ҳолландия, Бавария, Белгия, 

Қафқоз ва Леванта парвариш мекарданд. 

Арзиши солонаи истеҳсолоти решаи растании рӯён танҳо дар Фаронса 

100 миллион франкро ташкил медод. Дар Қафқоз, дар наздикии Дарбанд ва 

Шуша киштзорҳои васеи растании рӯён мавҷуд буданд. Навъҳои беҳтарини 
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онҳо рӯёни левантӣ ва авинионӣ дониста шуданд: рӯёни левантӣ дар намуди 

реша бо номи «лизари» ё «ализарӣ» ба фурӯш бароварда мешуд. Навъҳои 

растании рӯёни аврупоӣ бештар дар намуди хока ба фурӯш мерафтанд. Номи 

ин растаниро муаррихи давраи антиқа Плиний ва муаррихони қадими дигар 

низ зикр кардаанд. 

Истеҳсоли рангҳои сабз. Рангҳои сабз одатан аз ранги зард ва омехтаи 

ранги нилобӣ ҳосил карда мешаванд. Ғайр аз ин, барои ҳосил кардани ин 

растаниҳо баргҳои малисо (Sambucus racemosa), решаи рӯён (Rubia 

tinctorum), баргҳои ғазна ё сӯзгиёҳ (Urtica dioica), барги насрин (Alchemilla) 

ҷалғӯзаи арча (Juniperus Communis), хӯшагулҳои тути сафед ва сиёҳ (Morus 

alba и Morus nigra) истифода мешавад.  

Барои истеҳсоли ранги ҷигарранг ва ҷигарранги паст ҳиноро истифода 

мебурданд: 

- ҳино - ранге мебошад, ки аз баргҳои хушконидаи лавсонияи бесӯзан 

(Lawsonia inermis) ҳосил мекунанд. Он одатан барои ороиши бадан дар Осиёи 

Миёна, Ҳиндустон, Покистон, Африқои Шимолӣ ва аксари кишварҳои араб 

истифода мешавад. Ранг аз барги растанӣ ҳангоми гул кардани он ҷамъоварӣ, 

хушк кардану хока кардани он истеҳсол мешавад. Ранги аз баргҳои шохҳои 

баланди растанӣ истеҳсолшуда барои нақшу нигори рӯи пӯст истифода 

мешаванд (mehendi), зеро он хусусияти пурқуввати рангкуниро дорад. Барги 

шохҳои поёнӣ барои ранг кардани мӯй истифода бурда мешаванд, бинобар 

ин онро сахт хока намекунанд. Хокаи ҳино пас аз истеҳсол дарҳол 

бастабандӣ ва дар муҳити беҳаво (вакуум) ҷойгир карда мешавад, зеро ранг 

зуд хусусиятҳои нодири худро аз даст медиҳад 

-анор (Punica granatum) - барои рангкунӣ дар саноати қолинбофӣ 

истифода мешавад; 

-чормағз (Juglans regia) - дар саноати қолинбофӣ истифода мешавад; 

- кермек (Statice gmelini) - решаи онро барои рангкунии риштаҳои 

қолин истифода мебаранд [103, с. 438 ]; 
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- баргҳои татум (Rhus soraria, Rhus cotinus), пӯстлохи роздор (Alnus 

glutinosa), пӯстлохи булут (Quercus sp.), пӯстлохи нок (Pirus) - аксар вақт дар 

рангкунии хонагӣ истифода бурда мешаванд. 

Истеҳсоли рангҳои сиёҳ. Аз хокаи баргҳои растании индигофера, ки 

бо ҳино омехта шудааст, ранги сиёҳ ҳосил мекунанд, ки онро басма 

меноманд. Ранги сиёҳ аз барг ва навдаи татум ба даст оварда мешавад. Аксар 

вақт ҳангоми ранг кардани матоъ ба ҷои ранги сиёҳ маҳлули қиёмшудаи 

индигои сиёҳи кабудтоб (Осиёи Марказӣ, Арманистон ва Озарбойҷон) 

истифода мешавад. 

Ба сифати манбаи ранги хокистарӣ растаниҳои зерин истифода 

мешаванд: пӯсти дарахти партовусӣ, барвинок, холанҷак, пӯсти коҷ; 

Ширгиёҳ - шира аз поя ва хӯшагули ин растанӣ барои ҳосил кардани 

ранги “хаки” ифода мешавад [93, с.16]. 

Хусусиятҳои парвариш. Растании зебо ва арзишманд барои 

бӯстонсаройҳо дар минтақаи миёнаи Россия буда, ба сармо тобовар аст. Дар 

ҳарорати пасти зимистон ях мебандад, аммо аз ях фаромада гул мекунад. Ин 

растании офтобдӯст дар заминҳои регдори камҳосил ва оҳаксангӣ хуб 

нашъунамо мекунад. Ба обхезии тӯлонӣ тоб меорад, аммо ба намии аз ҳад 

зиёд, замини вазнини гилдорро тобовар нест. Онро бо тарзи коридани тухмӣ 

ва қаламчакунӣ (бо душворӣ реша меронад) парвариш мекунанд. Аз 2 то 3- 

солагӣ мешукуфад. Барои афзоиши хуби гул навдаҳои пажмурдаашро 

буридан лозим аст. 

Чойкаҳаки рангдор (Hypericum androsaemum) - буттаи баландқомати 

баргдор аз оилаи клузиев ё гуммигутҳо буда, баландиаш 75 см ва паҳноияш 

90 см мебошад. Ватани растанӣ - шимоли Эрон аст. Баргаш байзашакл то 15 

см дарозӣ дорад. Гулҳояш аз ситорамонанд то табақчамонанд буда, рангаш 

зард, ҳаҷмаш хурд, диаметраш то 2 см мебошад, дар як хӯша то 11 дона гул 

ҷамъ мекунад. Дар нимаи тобистон мешукуфад. Мевааш сурхи саққомонанд 

аст. 



49 

 

Хусусиятҳои парвариш: Дар фасли зимистон ба ҳарорати то -15°C тоб 

меорад, аз ин рӯ дар минтақаи миёнаи Россия дар тирамоҳ онро то сатҳи хок 

мебуранд, болояшро бо баргу пояаш мепӯшонанд. Растании равшанидӯст ва 

ба беобӣ тобовар буда, дар заминҳои ҷаббиши обашон хуб нашъунамо 

мекунад. 

Индигофераи рангдиҳанда (Indigofera tinctoria) - растании 

рангдиҳандаи оилаи лӯбиёгиҳо мебошад ва асосан дар Ҳиндустон мерӯяд. 

Бутта ва баргҳои он то 2 метр қад мекашанд. Баргҳо сохти мураккаб 

доранд, 4-7 ҷуфт мешаванд. Гулҳои гулобӣ ва бунафш дар хӯшаҳои хурд 

ҷамъ шуда, дар тобистон мешукуфанд. Мевааш лӯбиёӣ мӯякдор мебошад.  

Заъфарон ё крокус (Crocus sativus) растании бисёрсолаи пиёзакдор аз 

оилаи савсаниҳо, ки баландиаш 10-30 см аст. Баргҳои борик, нӯгаш каҷ 

дорад, ки дар давраи гул кардан ё баъд аз он пайдо мешаванд. Як (ё то панҷ) 

гули калони бунафшранг, зард ё сафед бо гардгиракҳои сурх ва накҳати 

бунафша дорад, дар моҳҳои сентябр-октябр мешукуфад. Тухм надорад. 

Тахмин меравад, ки ватани растанӣ нимҷазираи Балкан бошад. 

Воқеан шумораи растаниҳои рангкунанда хеле зиёд мебошад. Дар боло 

растаниҳое зикр шуданд, ки дар бӯстонсарой, боғҳо парвариш мешаванд. 

Шумораи растаниҳои рангкунандаи худрӯй ва парваришшавандаи дигарро 

низ баррасӣ менамоем. 

Растаниҳои худрӯйи рангкунандаҳои ғизоиву техникӣ: 

-Гулхайрии доругӣ (алтей) (Althaea officinalis) - реша, рангаш сурх ва 

бунафш - рангубори матоъҳои пашм. 

-Тугмагули марғзорӣ (Centaurea jacea) - гулҳояш кабуди-хокистарӣ ва 

кабуд - барои ранг кардани риштаҳо; барг ва решаҳо - ранги зард, рангдиҳии 

риштаи пашм ва риштаи абрешим истифода мешавад. 

-Пахтагули суриягӣ (Asclepias syriaca) - тухмӣ - ранги ҷигарӣ барои 

рангубори нах ва матоъ истифода мешавад. 

-Халанҷ ё халанҷи сиёҳ (Empetrum nigrum) - буттамева, олуболуранг 

барои рангубори пашм истифода мебаранд. 
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- Дафнаи марговар (Daphne mezereum) - пӯстлох ранги зардро дода, дар 

рангубори пашм истифода мешавад. 

- Вербейники оддӣ (Lysimachia vulgaris) - алаф, поя ва решааш ранги 

зард ва сиёҳ (бо илова намудани даҳонаи фарангӣ), ранги сабз ва қаҳваранг 

(бо истифодаи зоки мустаҳкамкунанда) барои рангкунии матоъҳо истифода 

мешавад. 

-Анҷибари ҷангалӣ (Geranium sylvaticum) - алаф, бехи растанӣ бо 

решаҳо ранги зарду кабуд медиҳад ва барои рангубори пашм, матоъ 

истифода карда мешавад. 

- Раҳдавак (Polygonum bistorta) - аз бехи растанӣ зард ва сурх истеҳсол 

мешавад, барои пашм, матоъ истифода карда мешавад. 

- Чойкаҳаки кабуд (Gentiana pneumonanthe) - аз гулаш ранги кабуд 

истеҳсол карда, дар рангубори пашм истифода мешавад. 

- Кокути оддӣ (Origanum vulgare) - аз гулҳо ранги сиёҳ, қаҳваранги 

сиёҳтоб, норинҷии сурх истеҳсол мешавад, барои рангубори пашм истифода 

мебаранд. 

-Заррингули оддӣ (Solidago virgaurea) - аз гулу баргҳо ранги зард 

истеҳсол мешавад, барои рангкунии пашм ва риштаҳо истифода мекунанд. 

- Юнучқаи марғзорӣ (Trifolium pratense) - аз алаф - ранги сабз, аз 

хӯшагулаш ранги зард истеҳсол мешавад, барои рангубори пашм истифода 

мебаранд. 

- Мушоли саҳроӣ (Knautia arvensis) - баргҳо барои ранги кабуд, гулҳо 

барои ранги бунафш, ба матоъ ранги мустаҳкам медиҳад, ки дар зери нурҳои 

офтоб паст намешавад. 

-Газна (Urtica urens) - решаҳо барои ранги кабуд, обҷӯши алаф барои 

ранги қаҳвагии равшан, барои рангубори пашм истифода мешавад. 

- Гулбарфак (Convallaria majalis) - аз баргҳои ин растанӣ ранги зарду 

сабз ҳосил мекунанд. 

- Сангдавак (Potentilla erecta) - аз бехреша ранги сиёҳ, қаҳваранг, сурх 

истеҳсол мешавад, дар рангубори пӯст истифода мешавад. 
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- Шӯраи боғӣ (Atriplex hortensis) - аз алаф ранги кабуд истеҳсол 

мешавад, ивазкунандаи индиго, барои рангубори чарм, матоъ истифода 

мешавад. 

 - Занбақ (Lilium pilosiusculum) - аз алаф ранги сиёҳ истеҳсол мешавад, 

барои рангубори пашм истифода мешавад. 

-Шӯраи сафед (Chenopodium) - аз алафаш ранги сурх, барои рангубори 

пӯст истифода мебаранд. 

-Сапонарияи доругӣ (Saponaria officinalis) - аз бех, реша ранги сурх, 

қаҳваранг, қаҳваранги равшан истеҳсол шуда, барои рангубори матоъҳои 

абрешимӣ, пашм, ранг додани маҳсулоти хӯрока - ҳалво, нӯшокиҳои газдор 

истифода мебаранд. 

-Окопник (Symphytum officinale) - аз реша ранги сурх истеҳсол 

мешавад, барои рангубори пӯст ва пашм истифода мебаранд. 

-Рӯяни аслӣ (Galium verum) - аз гулҳо, афшура ранги зард барои ранг 

кардани маводи хӯрока, аз ҷумла панири честерӣ истеҳсол мешавад. 

-Рӯяни шимолӣ ё решаи ранги сурхдор (Galium boreale) - аз решаҳо 

ранги сурх барои рангубори риштаҳо истеҳсол мешавад. 

-Явшони оддӣ (Artemisia vulgaris) - аз алаф рангҳои зарду сабз (вобаста 

аз усули коркард) истеҳсол шуда, барои рангубори пашм, матоъ истифода 

мешавад. 

- Бобунаи зард (Reseda luteola) - аз алафаш ранги сабз, аз тухмӣ (бо 

хром), ранги тиллоӣ - рангубори матоъ истифода мебаранд. 

- Мушхори мӯйдор, мушхорча (Agrimonia pilosa) - аз алафаш ранги сабз 

ва зард (захираи ашёи хом пеш аз гулкунӣ) истеҳсол мекунанд, барои 

рангубори матоъ истифода мебаранд. 

- Бобуна (Matricaria chamomilla) - аз гулҳо ранги зард истеҳсол 

мекунанд, барои рангубори пашм истифода мешавад. 

- Окопники ботлоқӣ (Glycyrriza glabra) - аз решаҳо ранги зард истеҳсол 

шуда, барои рангубори абрешим, пашм истифода мешаванд. 
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- Ширинбия (Giycyrriza glabra) - аз решааш ранги зард истеҳсол 

мешавад, барои рангубори абрешим, пашм истифода мешавад. 

- Сталники саҳроӣ (Ononis arvensis) - аз қисми болоизаминӣ ранги 

зарду сабз истеҳсол мешавад, барои рангубори матоъ истифода мешаванд. 

- Алафи бӯимодарони оддӣ (Achillea millefolium) - аз алафаш ранги 

зард (пас аз коркарди пешакӣ бо зок) ва сабз (ҳангоми коркард бо дихромати 

калий), барои рангубори риштаи пашмин истифода мешавад. 

- Гармалафи сеқисма (Bidens tripartite) - аз баргҳо, гулҳо ранги зарди 

равшан, зардтоб, қаҳваранг истеҳсол мешавад, барои рангубори матоъҳои 

абрешимӣ ва пашм истифода мешавад. 

-Шилха (Rumex confertus) - аз бех ва решаҳо - ранги зард (пас аз 

коркарди пешакӣ), қаҳваранг тиллоӣ (бо зок) - ранги сиёҳ, барг ва навда - 

ранги сабз истеҳсол мешавад, барои рангубори пашм, ришта истифода 

мешавад. 

Ғайр аз он, рангҳои табиии гуногунро аз растаниҳои чӯбпоя истеҳсол 

кардан мумкин аст: булути рангдор (Quercus velutina), бед (Salix), чормағз 

(Juglans regia) ва ғайра. 

Ҳамчун рангдиҳандаи маводи хӯрока обҷӯши пӯсти пиёз, шарбати 

лаблабу, сабзӣ ва сабзавот ё кабудиҳо (ҷаъфарӣ, шибит), шарбати буттамеваи 

ғубайрои сиёҳмева истифода мешаванд. Ҷолиб аст, ки на танҳо растаниҳои 

олӣ, балки занбӯруғҳо низ чун моддаи рангдиҳанда истифода мешаванд. 

Албатта, барои рангкунии хонагии матоъ, чарм, риштаҳои пашмин, 

хӯрокҳо ва нӯшокиҳо технологияҳои махсусе мавҷуданд, ки аксари онҳо аз 

ниёгон ба мерос гузошта шудаанд ва мутаассифона, имрӯз фаромӯш ва аз 

даст дода шудаанд. Баҳри эҳёи ҳунарҳои ниёгон имрӯз ҳамаи шароитҳо 

мавҷуданд, то намудҳои гуногунии растаниҳои шифобахшу рангдори 

табиати диёри азиз ва марғзорҳои беканори онро истифода карда шаванд. 

Дар сурати риоя кардани қоидаҳои муайяни ҷамъоварӣ, захира намудан 

ва истифодаи ашёи хоми растаниҳои рангдиҳанда самараи аҷибро ба даст 

овардан мумкин аст.  
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Қоидаҳои умумии ҷамъоварӣ, захира ва омода кардани растаниҳои 

рангдор чунинанд: 

- захира намудани гулҳо ва гулбандҳо - дар давраи аз бастани гул то 

охири гулкунӣ; 

- захира кардани решаҳо ва бехрешаҳо - дар тирамоҳ ё аввали баҳор; 

- алаф ё қисми рӯизаминии растаниҳоро бо секатор (ё доси хурд) дар 

ҳолати тару тоза медараванд: амали мазкур вақти шом, пеш аз фаромадани 

шабнам, субҳ - пас аз бухор шудани он, дар ҳавои бебориш ё пас аз хушк 

шудани растанӣ аз оби борон сурат мегирад.  

- марҳилаҳои ҷамъоварии ашёи хом (мутобиқ ба он қисми растанӣ, ки 

мавриди ҷамъоварӣ қарор мегирад) гулҳо бояд қариб пурра шукуфта бошанд, 

вале пажмурда нашуда бошанд; барг ва поя - асосан пеш аз шукуфтани гулҳо, 

меваҳо - дар лаҳзаи пухта расидан; реша - дар баҳор ё тирамоҳ; 

- растаниҳои ҷамъовардашударо васеъ паҳн мекунанд ё сарозер 

меовезанд; 

- агар шарбати тару тозаи растанӣ лозим бошад, онро фавран пас аз 

ҷамъоварии ашёи хом омода менамоянд. 

Растаниҳои рангдиҳанда дар табиат ниҳоят зиёд ва гуногунанд. 

Моддаҳои рангдиҳандаро аз реша, поя, пӯстлох, барг, гул ва буттамеваҳои 

растаниҳо гирифтан мумкин аст. Таркиби кимиёвии растаниҳо ва қисмҳои 

онҳо аз бисёр ҷиҳат аз синнусол, нашъунамо, маҳалли рустан, таркиби хок ва 

шароити обу ҳаво вобаста аст. Ба даст овардани моддаҳои рангдиҳанда аз 

вақти ҷамъоварии растаниҳо низ вобаста аст. Баргу ва гулҳоро фавран баъди 

шукуфтан ҷамъоварӣ мекунанд, зеро дар ин ҳол онҳо нисбат ба баргу гулҳои 

пухтарасида тобишҳои нисбатан баланду равшан медиҳанд. Пӯстлохро дар 

баҳор, реша ва бехрешаҳоро дар як сол ду маротиба, ё то гул кардани растанӣ 

ё тирамоҳ захира мекунанд. Ҳангоми бо ранги растании тару тоза 

ҷамъоваришуда ранг кардан тобиши ранг аз ранги растании хушккардашуда 

баландтару равшантар мешавад. 
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Дар ҳолате, ки растаниҳоро хушконидан зарур бошад, ин амал дар ҷойи 

соя бояд иҷро шавад, то тобиши табиии ранг ҳифз гардад. Реша ва 

бехрешаҳоро пеш аз хушккунӣ шустан зарур аст. Растаниҳои хушкро дар 

зарфҳои сарпӯшдор, зери шифти анбор ё дар ҷои хушк дар манзил нигоҳ 

доштан мумкин аст. Барои гирифтани моддаи рангкунанда баргҳо, пояҳо, 

решаҳо, гулҳо, меваҳо, пӯстлох ё тухмиро дар тӯли 24 соат дар оби нарми 

хунук тар мекунанд. Баъдан растаниро дар ҳамон об 15-20 дақиқа 

меҷӯшонанд. Ба 100 грамм растанӣ мутаносибан 1-2 литр об меандозанд. 

Обҷӯши ҳосилшударо ба зарфи рангкунӣ бо ғалбер соф мекунанд. Барои 

пурра ҷудо кардани моддаи рангкунанда растаниро боз 15-20 дақиқа дар 1-2 

литр об меҷӯшонанд ва онро бо обҷӯши пешина омехта мекунанд. Моддаи 

рангкунандаро аз растаниҳо инчунин бо тарзи зерин ҳосил кардан мумкин 

аст: пас аз 24 соати ба об тар кардан дар худи ҳамон об 1-2 соат меҷӯшонанд, 

баъд обҷӯши гармро тавассути дока ё элак соф мекунанд ва сард мекунанд. 

Барои он, ки таъсири обҷӯш самарабахш бошад, баъзан туршавии онро 

интизор мешаванд. 

Аввалин ашё ва асбобҳои ба истеҳсоли ранг мансуббуда ва дар натиҷаи 

ҳарфиёт дарёфтшуда ба давраи неолит, давраи охирини асри санг (ҳазорсолаи 

6-5 пеш аз милод то ҳазорсолаи 2-и пеш аз милод) тааллуқ доранд. Ба 

бостоншиносон муяссар шудааст, ки на танҳо тахтаи рангомезии (палитра) 

рассоми қадим, ки дар онҳо боқимондаҳои ранг мавҷуданд, балки осиё ва 

ҳованчаҳоеро, ки барои суда кардани хокаи рангдор пешбинӣ шудаанд, 

инчунин косачаҳоеро, ки дар онҳо рангро маҳлул мекунанд, дарёфт кунанд. 

Бо усули таҳлили махсуси муосир давраи истеҳсоли ин ашёҳо муқаррар 

гардидааст - соли 2780 то милод. 

Дар асоси далелҳое, ки ҳангоми ҳафриёт дар ғори Ласко дарёфт 

шудаанд, фарзия пешниҳод гардид, ки одамони ибтидоии ғорнишин дар 

ҷустуҷӯи моддаҳои рангкунандаи дар таркибаш оксиди оҳан дошта, ба 

масоҳати то 186 км аз манзилашон дур мерафтанд. Пораҳои оксиди оҳанро 

бевосита аз замин, эҳтимол бо омехтаи гил кофта мегирифтанд. Чунин 
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омехтаи гилдор барои сохтани “бӯр”-и ранга мусоидат мекард. Илова бар ин, 

маводро бо ягон моеъ ҳал карда, ба хамира, ки рангро ба хотир меорад, 

табдил додан мумкин буд. Қабилаи кроманиёнҳо расмҳоро бо ранги сурх 

(охра), манган (марганес) ва ангишти чӯб мекашиданд, инчунин тасвирҳои 

дар девори ғорҳо бо ушна орододашуда ё тавассути бо гандумпоя пуф 

кардани ранг офаридаро боқӣ гузоштаанд. 

А. Блажей қайд мекунад, ки доираи васеи рангҳое, ки одамони қадим 

барои мақсадҳои худ истифода мекарданд (ранги охра дар ин минтақа дорои 

ранг ва тобишҳои гуногун аст: сурх, зард, қаҳваранг, гулобӣ, сиёҳ ва ҳатто 

бунафш) буд, истифода бурданд, шаҳодат медиҳад, ки онҳо ин моддаи 

минералро ба таври мақсаднок ба сифати ранг интихоб кардаанд, на барои 

масалан гирем, ҷузъия ягон ширеш [31, с. 72 ]. 

Эҳтимол, олими мазкур чунин меҳисобад, ки одамони ҷамъияти 

ибтидоӣ бо ранги охра (бо равғани ҳайвонот омехташуда) мисли 

намояндагони баъзе қабилаҳои давраи муосир ба андоми худ нақшу нигор 

мекашиданд.  

П. Гнедич дар китоби машҳури худ “Таърихи санъат” оиди Мисри 

қадим чунин зикр кардааст: “Биноро бо иероглифҳо пур карда, сокини Миср 

ягон гӯшаи девор ё дарро бе нақшу нигор намегузашт. Бинобар ин дар водии 

Нил деворнигора хеле рушд ёфта буд” . Ва баъдан илова мекунад «Дар ҳама 

ҷо, дар ҳама ёдгориҳо, таҳранги кабуд ё хокистарии хеле хуб омодашударо 

мушоҳида мекунем, ки дар он бо ҳафт ранг расмҳо тасвир шудаанд: кабуд, 

сабз, сурх, қаҳваранг, зард, сафед, сиёҳ ва ғ., ки баъзе аз онҳо гузаришҳоро ба 

тобишҳо ифода мекунанд» [54, с. 102]. 

Нақшзбандии матоъ. Нақшзанӣ кардани сатҳи матоъ тавассути ранг аз 

давраҳои шоҳаншоҳи Бобул рост меояд. Нахустин маълумотро дар бораи 

ранг додани матоъ бори аввал Плиний дар китоби “Таърихи табиӣ” зикр 

кардааст. 

Дар аввал матоъҳои дорои чунин нақшу нигор ивазкунандаи арзони 

матоъҳои кашидадӯзишуда буданд, аммо баъдан ба як санъати мустақил 
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табдил ёфтааст. Дар ибтидо матоъҳо ба таври дастӣ бо асбобҳои китобат ва 

расмкашӣ - пари парранда ва мӯқаламҳо рангубор дода мешуданд. Дар 

асрҳои миёна нақшзанӣ бо қолабҳои чӯбӣ васеъ паҳн шуд. Усто қолабро дар 

ҷои лозима мегузошт ва онро бо болға мезад, яъне гӯё гул ё нақшро мебаст. 

Аз ин ҷо истилоҳи “матоъҳои нақшзанӣ”, “нақшзанӣ” ва ғайра паҳн шуданд. 

Дар қаламрави тоҷикзамин ин ҳунарҳо то ба имрӯз боқӣ мондаанд. 

Матоъҳои тавассути қолабҳои рангоранги дастӣ нақшзанишуда дар айни 

замон низ байни аҳолӣ маҳбубияти махсус доранд.  

Бо вуҷуди ҳифзи ҳунарҳои мардумӣ бо истифода аз нақшзании дастӣ, 

аз механикӣ гардидани нақшзании матоъ эмин монда намешуд. Ин раванд 

тахминан дар миёнаи асри XVII оғоз шуд ва дар охири асри мазкур аввалин 

мошини нақшзании навардаш чӯбӣ ва баъдан дорои наварди оҳанини 

ҳаккокишуда сохта шуданд. 

Дар Россия аввалин мошини нақшзанӣ дар оғози асри XIX дар шаҳри 

Иваново - Вознесенск - маркази саноати бофандагии он давра пайдо шуд. Ва 

пас аз тахминан бист сол мошинаҳои нақшзании матоъ аллакай дар ҳама 

корхонаҳои соҳавии Санкт-Петербург ва Москва амал мекарданд. 

Имрӯзҳо якчанд тарзҳои нақшзании матоъ вуҷуд дорад. Баъзе усулҳои 

дастии нақшзании матоъ чун шакли алоҳидаи санъат то ҳол мавҷуданд. Аммо 

истеҳсоли оммавӣ усулҳои муосир ва самарабахши нашбандиро тақозо 

менамояд. 

Ба усулҳои самараноки нақшзанӣ дохил мешаванд: 

- нақшзании механикӣ бо навардҳоиоҳанини ҳаккокишуда барои 

нақшзанӣ ба матоъҳои пахтагӣ, матоъҳои ба пахта шабоҳатдошта ва вискозӣ; 

- абрешимқолаб бо шаблонҳои тӯр- тӯри ҳамвор барои ороиши 

матоъҳои абрешим, абрешимгуна, матоъҳои пашмин ва зағирпоя, инчунин 

тарроҳии маҳсулоти тайёр; 

- нақшзании ротатсионӣ барои нақшзанӣ ба газвори трикотажӣ ва 

беторупуд ва дигар намуди маҳсулоти бофандагӣ; 

- нақшзании аэрографӣ; 
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- нақшзании мустақим ба матоъ ва маҳсулоти тайёр; 

- нақшзании интиқолӣ ё хушк барои нақшзанӣ ба баъзе намудҳои 

газвор ва маҳсулоти алоҳида; 

-  баъзе намудҳои дигари нақшзанӣ. 

Дигар усулҳои нақшзанӣ дар истеҳсолоти оммавии матоъҳои нақшдор 

камтар истифода мешаванд. Ҳар як усули нақшзанӣ ба хусусияти ороиши 

матоъ таъсири фаъол мерасонад, барои нақшу нигор маҳдудияти муайянро 

мегузорад. Маҳз ба ҳамин сабаб, мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ бояд имкониятҳои усули дилхоҳи нақшзаниро хуб донанд, зеро 

маҳз нақшро ба ҳамин матоъ ба шарти риоя кардани технологияи ҷадид дар 

дастгоҳи муайян задан мумкин аст. 

Дар ин маврид албатта бояд ёдовар шуд, ки намуди мазкури санъат дар 

кишвари мо аз қадим бо номи “читгарӣ” мавҷуд буд. Технологияи иҷроиши 

он низ марҳалаҳои мушаххасро дар бар гирифта, аз ҳунармандон маҳорати 

сохтани қолабҳои гуногун, рангубори матоъ, тайёр намудани маҳлули ранги 

табииро талаб менамояд. Мо бо ифтихор ҳунармандони машҳури соҳаи 

читгарӣ авлоди Саидовҳоро дар шаҳри Истаравшан номбар карда метавонем. 

Дар таҷҳизоти дилхоҳ нақшҳои намудашон мухталифро иҷро кардан 

мумкин аст: нақшзании мустақим (сафедзамина ё таҳранги сафед, ба заминаи 

рангаш равшан бо рангҳои тира), нақши бо коркард ҳосилшуда, захиравӣ, 

нақшзании пигментӣ, нақши бо нимкоркард ҳосилшуда. 

Ба тасвирҳои сафедзамина нақшҳое тааллуқ доранд, ки масоҳати 

рангкардашудаи онҳо зиёда аз 50% тамоми масоҳати матои сафедро дар бар 

мегирад. Нақшҳо дар заминаҳои рӯшан дар матоъ тавассути нақшзании 

мустақим зада мешаванд. Ба онҳо дохил мешаванд: чите, ки барои ҷиҳози 

рахти хоб истифода бурда мешавад, хомсуф, дока, матоъҳо барои нимтана, 

курта ва матоъҳои ороишӣ. 

Ба матоъҳои таҳрангдор матоъҳои нақшдоре дохил мешаванд, ки беш 

аз 50% масоҳати онҳоро ранги нақшунигор пӯшонидааст. Онҳо қисми зиёди 

номгӯи матоъро ташкил медиҳанд. 
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Ба матоъҳои коркардшуда матоъҳое дохил мешавад, ки нақшзанӣ дар 

онҳо ба сатҳи қаблан рангуборшуда сурат мегирад. Ба ранги гулпартоӣ 

моддаҳои кимиёвӣ илова мекунанд, ки тавассути он ҷойҳои матоъ дар онҳо 

ҷойҳое, ки ранги нақш молида мешава, беранг карда мешавад. 

Нақшҳоеро, ки ба матоъ пеш аз рангкунӣ молида мешаванд, захиравӣ 

меноманд. Дар таркиби рангҳои нашқ барои чунин нақшҳо моддаҳое 

мавҷуданд, ки ба устувор гардидани рангкунандаҳои таҳранг дар ҷойҳое, ки 

нақш зада мешавад, имконият намедиҳанд.  

Гулпартоии пигментӣ метавонад ба тарзи механикӣ, ба тарзи 

нақшзании ротатсионӣ ё трафарети шоҳӣ - бо роҳи часпонидани пигменти 

ранга ба сатҳи газвор бо ёрии моддаҳои пайвасткунандаҳои махсус сурат 

гирад.  

Ба зумраи рангкунандаҳои пигменти сафеди беҷило, хокаи металлӣ ва 

ғ. дохил мешаванд. 

Бо истифодаи тарзҳои гуногуни гулпартоӣ масалан, гулпартоии растрӣ 

ва серанга ба самараҳои (натиҷаҳои) ҷолиби гулпартоӣ ноил гардидан 

мумкин аст.  

Фарқи гулпартоии растрӣ аз гулпартоии оддӣ дар он аст, ки барои 

ҳосил кардани гузаришҳои нимтобиши ранг растрҳои нуқтавӣ ё тӯршакл 

истифода мешаванд. 

Гулпартоиро барои он серанга меноманд, ки барои ҳосил кардани 

нусхаи аслии бисёрранга се ранг кофист. Нақши ин гулпартоиро тарроҳ 

пешакӣ дар қоғаз бо рангҳои махсуси тоза бе омехта кардани ранги сиёҳ ва 

сафед иҷро менамояд. Пас аз тақсимоти ранг, се наварди гулпартоии 

ҳаккокишуда сохта мешавад. 

Ҳангоми гулпартоӣ ба матоъҳои абрешимӣ гулпартоии тобишӣ ва 

гулпартоии бо равшанкунӣ истифода мешавад. Ҳангоми иҷрои гулпартоии 

тобишӣ мумкин аст як қисми муайяни рангии гулпартоиро гирифта шавад. 

Дар натиҷа дар ин ҷойҳо қитъаҳои равшаншуда ба вуҷуд меоянд. Гулпартоӣ 

бо равшанкунӣ аз он иборат аст, ки ба рӯи матои сафед бо воситаи маводи 
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таркибаш равшанкунанда амалӣ карда мешавад. Бо ин роҳ нақшҳои аз ҷиҳати 

техникӣ мураккабро бо шумораи ками ранг иҷро кардан мумкин аст. 

Ҳангоми ранг кардани матоъ интихоби технологияи гулпартоиро, пеш 

аз ҳама, хароҷоти иқтисодӣ муайян мекунад. Гулпартоии мустақим дар матои 

сафед содда ва дастрас аст, гулпартоиҳои дигар мураккаб ва гарон мебошанд, 

аммо онҳо имкон медиҳанд, ки имконияти ороиши бадеӣ-колористии маводи 

бофандагӣ ба таври назаррас васеъ ва ғанӣ гардонанд. 

Гулпартоӣ тавассути қолабҳои дастӣ истифодаи маҳдуд дорад ва барои 

истеҳсоли матоъҳои алоҳида истифода мешавад. Самараи баланди рангӣ 

тавассути рангкунии матоъ бо шумораи рангҳои сершумор ба даст оварда 

мешавад. Тарҳи борики сиёҳ (хати борик дар канори нақш) ба тасвир 

возеҳиятро мебахшад, дар натиҷа қисми зиёди замина серрангу пурҷило 

мегардад. 

Ҳангоми усули дастӣ таркибҳои гулпартоӣ ба маснуот қисм-қисм бо 

истифода аз қолабҳои чӯбӣ дар сатҳи мизи нақшпартоӣ, ки андозааш ҳадди 

ақалл ба андозаи як маснуот (матоъ) баробар аст, зада мешаванд. Маводи 

гулпартоӣ (матоъ), ки бояд нақш гирад, ба таври дастӣ ба чорчӯбаҳои махсус 

кашида мешаванд. Чаҳорчӯба сӯзанҳои оҳанин дорад. Барои сабук шудани 

кашидани матоъ ба чорчӯба он қаблан нам карда мешавад, аз ин рӯ 

гулпартоиро танҳо пас аз каме хушк шудани матоъ иҷро мекунанд. 

Матоъро ба чаҳорчӯба кашида, ба рӯи мизи корӣ мегузоранд, нақшзан 

нақшҳоро бо қолабҳои чӯбии дастӣ, ки рӯи қисми барҷастаи онҳо таркиби 

нақшзанӣ дорад, нақш мезанад. Нақшзан қисми барҷастаи қолабро тар карда, 

сипас онро ба матоъ мегузорад ва ба он бо болға мезанад, ки дар натиҷа нақш 

ба сатҳи матоъ мегузарад. 

Барои мувофиқати пурраи ҳамаи қисмҳои нақш ба канораҳои қолаб ду 

ё се санҷоқ ё сӯзанак мустаҳкам мекунанд, ки онҳо насб мекунанд, онҳо 

кунҷи матоъро сӯрох мекунанд ва қолабро дар минтақаи ҳамсоя насб 

мекунанд. Шумораи рангҳо дар нақш шумораи қолабҳои дар он 
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истифодашавандаро муайян менамояд. Баъзан шумораи рангҳо ба бист адад 

ва зиёд аз он мерасанд.  

Дар аввал тарҳи сиёҳ(контур)-ро мезананд, баъдан бо навбат рангҳои 

нақшро мезананд. Нақшзаниро аз рангҳои равшантар сар карда, бо рангҳои 

сиёҳтоб ба охир мерасонанд. Таҳрангро дар навбати охир мегузаронанд. 

Баъзан барои баланд кардани ҷилои ранги замина таҳрангро ба як минтақа ду 

маротиба мехобонанд. Пас аз истифодаи ҳар як ранги нақш чаҳорчӯбаро бо 

матои дар он кашидашуда аз сатҳи миз гирифта, дар ҳаво хушк мекунанд.  

Рангҳои растаниро то нимаи дуюми асри XIX то пайдо шудани рангҳои 

анилини арзони истифодаашон осон истифода мекарданд, аммо бо тақозои 

замон ба зудӣ рангҳои растании тобишашон мулоим рангҳои кимиёвиро танг 

карда бароварданд. Тарзи мардумии ранг кардани матоъҳои абрешимӣ ва 

риштаҳо байни ҳунармандони шаҳр ва ноҳияҳои наздишаҳрии Бухоро дар 

гулдӯзии сӯзанӣ, борхалтаҳои занона, костюмҳо ва инчунин қолинбофӣ бо 

риштаҳои абрешимӣ васеъ истифода мешаванд. Истеҳсоли қолинҳои 

абрешимӣ дар Самарқанд дар марҳилаи эҳё қарор дорад. Дар ин ҷо як 

корхонаи муштараки Тоҷикистону Афғонистон “Афғонистон-Бухоро-

Самарқанд” таъсис дода шудааст, ки мақсади он ба роҳ мондани истеҳсоли 

қолинҳои абрешимӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Тамоми ҷараёни 

истеҳсолӣ - пиллакашӣ, тайёр кардани моддаҳои рангкунанда, ранг кардани 

риштаҳо ва ниҳоят, қолинбофӣ дар ҳудуди корхона ҷараён дорад. Дар коргоҳ 

танҳо рангҳои табиии маҳаллӣ - пӯсти чормағз, анор, марена (рӯян), испараки 

зард истифода мешаванд. Қолинҳои истеҳсолшуда хеле нафис ва дар як вақт 

маҳсулоти пурбардошт мебошанд. Қолинҳо хеле хушсифат, аммо чизи 

асосии он - мушаххасоти ороишии худи қолин мебошад, яъне қолинҳои 

абрешимӣ барои ҳамин хусусиятҳои худ арзиши баланд доранд. Қолинҳои 

абрешимӣ дар Бухоро низ истеҳсол карда мешаванд. Рангубор бо растаниҳо 

саъю кӯшиш, сабру тоқат, маҳорат, вақт, мушоҳидакорӣ ва таваҷҷӯҳро тақозо 

менамояд. Тобишҳои ранги қолинҳо хеле устувор ва зебо мебошанд, ба 

туфайли ин таносуби рангҳо қолин ҳам дар байни аҳолии маҳаллӣ ва байни 
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меҳмонони хориҷӣ талаботи зиёд дорад. Рангҳои табииро ба миқдори каму 

беш дар корҳои барқарорсозӣ (реставратсия) низ истифода мебаранд. Онҳоро 

инчунин дар саноати хӯрокворӣ ва саноати атриёт низ истифода мекунанд 

(ниг. ба замимаи №1). 

Баъзан ҳангоми рангкунӣ бо рангҳои мустақим ва рангкунандаҳои 

ишқорӣ намакҳои оҳанро истифода менамоянд: кислотаи дихромати калий ё 

натрий, ки онро баъзан бихромат ва хромпик меноманд, кислотаи сулфати 

мис, омехтаи хром (даҳонаи фаранг) ва ғайра. Даҳонаи фаранги мис ранги 

кабуд дорад, ки дар об ба осонӣ ҳал мешавад, зарраҳо ҳангоми дар ҷои кушод 

нигоҳ доштан бухор мешаванд. Даҳонаи фаранг ба ранг хусусияти ба рӯшноӣ 

тобовар буданро ато мекунад. 

Баъзан барои ба даст овардани рангкунанда ҳам растаниҳои сабз ва ҳам 

растаниҳои хушкшуда ва ё қисмҳои он истифода бурда мешавад. 

Растаниҳоро дар ҷои соя дар ҳавои кушод хушк мекунанд. Ашёи хомро пеш 

аз тайёр намудани рангкунанда аз рӯи имконият баробар майда кардан ва 

кӯфтан зарур аст. Пас аз ин ашёи хомро дар давоми 10-12 соат дар оби хунук 

тар мекунанд, баъдан маҳлулро таҳшин менамоянд. Барои ин оби нарм (яъне, 

обе, ки дар таркиби об миқдори намакҳои калсий кам аст; барои ин оби борон 

ё обҳои чашмаро истифода бурдан мумкин аст, оби дурушт барои ин 

мақсадҳо номувофиқ аст)-ро истифода мебаранд, ба 1 литр об 1 қошуқи хурд 

сода ё ишқорро илова карда, то ҷӯшидан мерасонанд, (вале сахт 

намеҷӯшонанд) ва дар давоми 2 соат дар ҳарорати 70 -90 градус зери сарпӯш 

нигоҳ медоранд ва каме оби тозаро ҳамроҳ мекунанд, то он даме, ки 

рангкунанда пурра ба маҳлул табдил нагардад. Пас аз ин маҳлулро каме 

нигоҳ дошта, аз элак ё аз матои дока мегузаронанд. Дар маҳлули рангкунанда 

набояд, ки ғypӯшаҳо боқӣ монанд, зеро ин боиси нобаробарии сатҳи 

рангкунӣ мегардад [128, с. 79]. 

Моддаҳои ғафскунанда (танидҳо) - ин пайвастагиҳои фенолии табиӣ 

мебошанд, ки хусусияти ғафскуниро доранд ва дар хоҷагӣ барои истеҳсоли 

рангкунандаҳои табиӣ истифода мешаванд. Аз ҳама бештар моддаи 
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ғафскунанда дар растаниҳои тропикӣ мавҷуд аст. Агар растаниҳои 

рангкунанда моддаи ғафскунанда дошта бошанд, пас илова кардан зарур 

нест. Истифодаи рангкунандаҳои табиӣ, ки дар таркибашон моддаи 

рангкунанда доранд (пӯстлохи якчанд дарахтҳо ва намуди растаниҳо) бо 

маҳлули гиёҳҳо (мустаҳкамкунии) барои натиҷаи хуб додан омехта карда 

мешаванд, аз истифодаи танидҳо беҳтар аст. Бо махлуткунии рангкунандаҳои 

гуногун, бо истифода аз кислотаҳо метавон рангҳои гуногун ва зеборо ҳосил 

намуд [42, с. 90]. 

Моддаҳои сафедкунанда барои сафедкунии матоъҳои пахтагин, матои 

катонӣ ва ғ. истифода бурда мешавад. Пероксид ҳидроген ё маҳлули аз 10 

қисм пероксиди калсий, 5 г ширеши омехташаванда ва 1000 г об таркибёфта 

ҳосил мешавад. 

Сафедкунии ресмонҳои пашмин ва пахтагин. Маводро ба 8-9 соат 

дар ишқори хокистари дарахти шумтол тар карда мешавад, пас аз ин онро бо 

оби тоза шуста, бо оби гарми собундор шустан зарур аст. Сипас дубора бо об 

қатрон карда шуда, хушк карда мешавад, то ки матоъ ранги ба худ хосро 

гирад. 

Маҳлул барои сафедкунии катон. Матои катонро дар маҳлули иборат 

аз 3 қошуқча натрий, 30 қошуқча ишқор ва 15 қошуқча моеи глитсерин ва 

1000 қошуқча об тар карда, сипас истифода мебаранд. 

Матоъҳои катонӣ ва пахтагинро тоза ва беравған кардан мумкин аст, ки 

ин бо роҳи ба якчанд соат дар маҳлули 5 % -и гарми бикарбонати натрий (0,5 

кг бикарбонати натрий ба 10 литр об) ҷӯшонидан ба даст оварда мешаванд. 

Сафедкунии матои катон бо усули Клауссен - ҳангоми ин усули 

рангкунӣ матои катонро дар маҳлули 1% - и натрий ҷӯшонида, онро дар 

маҳлули 2-3% -и магнезит (MgCCb) қатрон кардан зарур аст. Катони 

хушконидашударо дар маҳлули 30 % -и бикарбонати натрий шуста, баъдан 

дар маҳлули 1 % -и кислотаи сулфат, сипас дар оби тоза бояд шуст. Ҳангоми 

коркарди мазкур матои катон 1-2 % вазни худро аз даст медиҳад. 

Рангкунандаҳои табиӣ нисбат ба сунъӣ бо нахҳои матоъҳо хуб ва 
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мустаҳкам пайваст намешаванд, барои ҳамин ҳам барои устуворӣ ва 

равшании ранг ҳангоми рангкунӣ бояд маводҳои ғафскунанда (танидҳо) 

истифода бурда шаванд. 

Аксарияти рангкунандаҳои табиӣ, ки дар таркиби растаниҳо 

мавҷуданд, антрахинонҳо мебошанд ва дар растаниҳо дар намуди 

гликозидҳо-антрагликозидҳо вомехӯранд. Дар ҷараёни экстраксия ва 

рангкунӣ гликозидҳо ба глюкоза ва ба антрахинони мувофиқ таҷзия 

мешаванд. Барои нахи бисёр рангкунандаи табиӣ тавассути дорузанӣ - 

пайвастҳои минералӣ ва органикӣ амалӣ мешавад, ки дар он алоқамандии 

кимиёвӣ аз як тараф бо нах, аз тарафи дигар бо рангкунандаҳои химёвӣ ба 

вуҷуд меояд. Ранг инчунин вобаста аз вақти ба амал омадани рангкунӣ ва пас 

аз рангкунӣ метавонад фарқият дошта бошад.  

Растаниҳо асосан дар намуди хушккардашуда истифода бурда 

мешаванд. Хушккунӣ на дар офтоб ё тафдонҳо, балки дар ҷойи соя, дур аз 

нурҳои офтоб гузаронида мешавад. Хушккуниро инчунин дар ҳавои кушод, 

бо воситаи ба тору канабҳо овехтан иҷро кардан мумкин аст. 

Моддаҳо, ки дар таркиби растанӣ мавҷуданд, хеле кам дар намуди 

холис дучор мешаванд ва барои гирифтани онҳо аз намуд ва усулҳои зерин 

истифода мебаранд.  

Пеш аз ҳама маҳсулоти ҷамъоваришудаи хом пора карда мешавад, ки 

андозаи поракунӣ ба мувофиқа оварда шудааст; инчунин андозаи поракунӣ 

аз хусусият ва сифати худи маҳсулот вобаста аст, лекин он бояд ҳаҷман 

баробар ва хурд пора карда шавад. 

Ба маҳсулоти поракардашуда оби ҷӯшонидашудаи борон, чашма ё 

софкардашуда омехта мекунанд, барои комилан омехта шудани ранг ба об 

каме ишқор ё бикарбонати натрий илова карда мешавад. Бо меъёр оби 

ҷӯшонидашуда, оби тоза илова мекунем ва чунин амалро то ғафс шудани 

маҳлул истифода мекунем, то он даме, ки об дигар ранг нагирад. Пас аз ин 

қиёмро то баромадани буғи он меҷӯшонем, яъне барои ҳосил кардани ранги 

боз ҳам ғафстару зебои барои матоъ ё маснуот. Қиёми омодашударо барои 
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хунук шудан мегузорем, вақте ки хугук шуд, онро аз элак ё дока поло 

мекунем. 

Рангҳои аз мева ва сабзавот тайёршуда. Рангҳ ое, ки бевосита 

танҳ о аз таркиби худи меваҳ о ва сабзавотҳо гирифта мешаванд, рангҳои 

табиии мевагию сабзавотӣ меноманд. (Давомаш канӣ?) 

Лаблабу - маводи рангкунанда дар таркиби бехмеваи он мавҷуд аст, 

ранги сурхи гулобиро медиҳад. 

Пиёз - маводи рангкунанда дар таркиби қабати болоии пӯсти он мавҷуд 

аст, ранги зард, сурхи норанҷиро медиҳад. 

Ранги “Декола барои матои абрешимӣ. Истеҳсоли Россия. заводи 

рангҳои бадеӣ «Невская палитра” СПб. Ин рангҳои акрилӣ барои матои 

абрешимӣ ва дигар намудҳои матоъ мувофиқ аст.  

Афзалият: мустаҳкамшавии хуб, нархи дастрас, бе бӯй.  

Камбудӣ: матоъро хеле ғафс мекунад, аз ин рӯ танҳо барои намоя, 

мусаварра, ашёҳои декоративӣ истифода мешавад, барои либос мувофиқ 

нест. Барои навомӯзон хеле хуб аст. Барои матои абрешим ҳайф аст, зеро он 

хусусияти худро гум мекунад. Дар маҷмӯъ ва дар алоҳидагӣ фурӯхта 

мешавад.  

Ранги рангубори матоъ (усули батик) - акрилӣ (обӣ) . Ин рангҳо барои 

матои абрешимӣ ва дигар намуди матоъҳо мувофиқ аст. Рангҳо хеле равшан 

мебошанд. Бо онҳо дар марҳилаи аввал кор кардан мумкин аст, вале онҳо 

мӯқаламро аз кор мебароранд, онҳо сахт шуда истифодаи минбаъдаи онҳо 

номумкин аст. Бояд баъди кор мӯқаламро шуста бо бензин коркард кунем. 

Дар маҷмӯъ ё дар зарфи 70 мл. фурӯхта мешавад. 

Пас аз омӯзиши таърихи пайдошавии ранг, таҷрибаи инсоният дар 

рангубори матоъ, омода намудани рангҳо аз растаниҳо, меваҷот, сабзавот, 

дар рӯи матоъ офаридани нақшҳои абстрактӣ, тарҳу нақшбандиҳои 

рангоранг, тарзҳову усули рангкунӣ донишҷӯён имконияти омӯхтани намуди 

нақши навро меомӯзанд. 
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Аз ин лиҳоз, мо тасмим гирифтем, ки китоби дарсии “Рангубори 

матоъ”- ро барои донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

пешниҳод намоем. Дар китоб оиди “Таърих ва пайдоиши рангубори матоъ 

(усули батик), маводҳо ва воситаҳо барои рангкунии матоъ, рангҳо барои 

рангубори матоъ (усули батик), рангкунии ресмон бо усули рангубори матоъ 

(усули батик), мувофиқкунии рангҳо дар рангубори матоъ (усули батик), 

технологияи рангубори матоъ дар Аврупо, технологияи рангубори матоъ дар 

Ҳиндустон” ва ғайраҳо маълумоти пурра оварда шудааст [13-М, с. 27].  
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1.3 Истифодаи санъати ороишӣ - амалӣ дар рушди малакаҳои эҷодӣ 

ва завқи зебоипарастии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ 

Вазифаи такмил додани таълим, ки дар назди омӯзгорони муассисаҳои 

олӣ гузошта шудааст, бояд ба чунин саволҳои муҳимтарин: чӣ таълим дода 

шавад ва чӣ гуна таълим дода шавад? Ба ибораи дигар, инро чун таърифи 

мундариҷаи таълим ва ҷустуҷӯи усулҳои нави нави таълим муқаррар кардан 

мумкин аст. Мунтазам афзудани ҳаҷми иттилооти нави илмӣ тағйир додани 

мундариҷаи курси мавриди омӯхташавандаро тақозо менамояд, яъне 

мундариҷаи таълим дар айни замон бояд ба сатҳи инкишофи санъати ороишӣ 

- амалӣ мувофиқат кунад. Аз сабаби нарасидани вақт, омӯзгор имкон 

надорад, ки оиди тамоми дастовардҳои нави илм ба толибилмон маълумот 

диҳад, бинобар ин бе пешниҳоди мавод ва далелҳои зиёд омӯзгор бояд 

тафаккури донишҷӯёнро тавре инкишоф диҳад, ки онҳо дар фаъолияти амалӣ 

вазифа ва саволҳои дар наздашон ба вуҷуд омадаро мустақилона ҳал карда 

тавонанд. 

Имрӯз ин нукта алалхусус ба санъати ороишӣ - амалӣ дахл дорад, зеро 

инкишофи босуръати илм ва техника боиси босуръат тағйир ёфтани 

хусусияти фаъолияти мутахассисони соҳаи мазкур ва намудҳои вазифаҳои 

дар назди онҳо гузошташуда онҳо гардид ва талаботҳои навро нисбат ба 

васеъ кардани ҷаҳонбинии донишҷӯён гузошт. 

Дар фасли мазкури рисола ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ нисбати фаъолияти истеҳсолӣ 

баррасӣ карда мешавад. Дар рисола истилоҳи “санъати ороишӣ-амалӣ” барои 

ифода кардани васеъ шудани мундариҷаи силсилаи фанҳои махсус, ки дар 

донишгоҳ омӯхта мешаванд, аз ҷумла тарроҳии либос ва мӯд, санъати 

ороишӣ-амалӣ, технологияи коркарди матоъ, рангубори матоъ корбаст 

мегардад. Дар доираи ин марҳилаи таълимӣ масъалаҳои мероси фарҳангӣ ва 

гуногунрангии фарҳангӣ дар санъати ороишӣ-амалӣ анъанавӣ, имкониятҳои 

истифодаи анъанаҳои санъати ороишӣ-амалии мардумӣ дар таълим ва 
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тарбияи ҳисси зебоипарастии ҷавонон, инкишофи анъанаҳои мардумӣ дар 

санъат дар шароити ҷаҳонишавии фарҳанг ва фазои таълимӣ, ташкили 

низоми таҳсили касбии муттасил дар соҳаи тарроҳии маҳсулоти дӯзандагӣ 

мавриди таҳқиқ қарор мегирад. 

Дар айни замон хусусияти асосии мутахассиси ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бояд мавҷуд будани тафаккури эҷодӣ бошад, ки дар 

заминаи арзишҳои ахлоқӣ-эстетикӣ ва муносибати бонизом нисбати таҳияи 

курсҳои бахши мавзӯии фанҳо (аз ҷумла, курси тарроҳии маҳсулоти 

дӯзандагӣ) ташаккул ёфтааст. 

Муносибати бонизом дар таълим сифатҳои асосии зеринро соҳиб аст: 

1) имкон медиҳад, ки мундариҷаи таълим бидуни ба донишҷӯён 

пешниҳод кардани миқдори зиёди далелҳои илмӣ ва дар доираи барномаи 

тасдиқшудаи фанни мавриди омӯзиш мутахассисеро омода намудан мумкин 

гардад, ки бо муқаррароти асосӣ ва технологияҳои соҳаи омӯхташавандаи 

санъати ороишӣ-амалӣ ва хусусиятҳои он ба таври наздик ошно бошад; 

2) ба тарбияи тадқиқотгари эҷодкор мусоидат мекунад, ки шаклҳои 

фаъоли фаъолияти зеҳниро дар заминаи робитаи умумӣ ва вобастагии 

мутақобилаи падидаҳо азхуд кардааст;  

3) яке аз ғояҳои истифодаи равиши низомманд дар таълими 

рангубори матоъ ин аст, ки фанни таълимӣ бояд чун низом баррасӣ карда 

шавад ва ба таври умумӣ низом ва сохтори худи соҳаи мавриди омӯзиши 

фарҳанг ва робитаи онро бо фанҳои дигар такрор намояд. Аз ин рӯ, дар 

муайян кардани мундариҷаи таълими рангубори матоъ бояд ҷойи асосиро 

тарроҳии либос ва робитаи он бо илмҳое, ки мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар корашон дучор мешаванд, ишғол намояд 

[153, с. 90]. 

Ҳангоми омӯхтани соҳаи санъати ороишӣ-амалӣ ва фаннии мутобиқ 

чун низом мо бояд як қатор унсурҳои ба ҳам вобастаро муайян намоем, ки ба 

онҳо хусусияти бутунро медиҳанд.  
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Мо фанни таълимии “Рангубори матоъ”-ро низом мешуморем ва 

мундариҷаи таълими ихтисоси 1-02.06.02-08 технология ва тарроҳии 

маҳсулоти дӯзандагиро дар бар мегирад ва дар нақшаи таълимӣ фанҳои зерин 

ба назар гирифта шудааст: рангубори матоъ, таърихи дизайн ва мӯд, 

таркиботи либос, расмкашии либос, технология маҳсулоти дӯзандагӣ, 

маводшиносӣ ва ғайра. Робитаи байни фанҳо, ки сохтори тамоми ҳаҷми 

донишро муайян мекунад, бо ҳадафҳои ҳам таълимӣ ва ҳам тарбиявӣ, 

инчунин робитаҳои байнифаннӣ муқаррар карда мешавад. Он унсурҳои 

асосиеро, ки курси рангубори матоъ дар бар мегирад, мундариҷаро муайян 

мекунад ва бояд ба талаботи стандарт мувофиқат намояд. 

Ҳангоми ҷудо кардани бахшҳои мундариҷаи курси “Рангубори матоъ” 

мо ба назар гирифтем, ки шумораи аз ҳад зиёди онҳо ба тақсим шудани 

мавод ва аз байн рафтани бутунии мавзӯи омӯхташаванда оварда мерасонад. 

Аз тарафи дигар, шумораи ками бахшҳои мундариҷа метавонад ба 

вайроншавии низом ва табдил ёфтани яке аз бахшҳо ба низоме, ки ҳамаи 

бахшҳои дигарро фурӯ бурдааст, мерасонад ва ин дар навбати худ ба 

шумораи нокифояи пайвандҳои дохили мавзӯъ оварда мерасонад. 

Ба ақидаи Н.Ф. Тализина [166] ва диг., шумораи бахшҳои мундариҷа бо 

сатҳи инкишофи илм дар ҳамин лаҳзаи вақт ва аҳамияти онҳо дар омӯзиши 

минбаъда ва азхудкунии фанҳои махсус муайян карда мешавад. 

Вазифаи мо аз он иборат аст, ки маълумоти асосиро оиди ранг кардани 

матоъ: пайдоиш, ташаккул ва имкониятҳои муосири ин намуди санъати 

ороишӣ-амалиро баррасӣ намуда, дар он имкониятҳоеро пайдо намоем, ки ба 

инкишофи шахсияти эҷодкор мусоидат кунанд, инкишофи маънавӣ ва 

эстетикии онро муайян намоянд. 

Дар назарияи зебоипарастӣ ҳиссиёти эстетикӣ чун ҳиссиёти аз ғараз ва 

талаботи дағали моддӣ озод баррасӣ мегардад. Он дар рафти такмили 

маънавии шахс, дар асоси талаботи ботинӣ, талаботи ирсӣ ба инкишоф ва 

афзоиш, дар саъю кӯшиши шахс ба худтакмилдиҳӣ инкишоф меёбад. 
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Тарбияи зебоипарастӣ дар донишҷӯён ин ташаккул додани завқи 

баланди бадеӣ мебошад, ки бо дарк ва эҳсоси зебоӣ робита дорад ва талаботи 

гуногунҷанбаи зебоипарастиро, ки шарти зарурии ғановати маънавии шахс 

мебошад, дар бар мегирад. Аз ин рӯ, меъёри то чӣ андоза аз лиҳози эстетикӣ 

мукаммал будани шахсият самтнокии завқу майли ӯ нисбати тамоми 

ҷанбаҳои асосии эстетикии ҳаёт мебошад. 

Аз нуқтаи назари илми муосир моҳияти тарбияи зебоипарастӣ дар 

инсон мақсаднок ташаккули додани муносибати эстетикӣ нисбати воқеият ба 

ҳисоб меравад. “Ҳадафи тарбияи эстетикӣ - омӯзонидани идроки олам чун 

идомаи табииӣ худ, зоҳир намудани ҳиссиёт ва дилсӯзӣ ҳам бо олами 

иҷтимоӣ, ҳам бо олами бо табиат ва ашёи дунёи моддӣ пайваст мебошад” 

[131, с. 65]. 

Мо завқи зебоипарастиро чун қобилияти шахс барои баҳодиҳии 

зебоипарастӣ ӯ ба воқеият ва санъати муҳити атроф қабул мекунем. Ҳикмати 

машҳури лотиниро ба хотир меорем: “Ҳар кас завқи худро дорад”. Аммо 

римиёни қадим ин масалро ҳамеша каме пурра карданд: “Завқ, агар он 

бошад, мавриди баҳс нест”. Ин маънои онро дорад, ки қабл аз даврони мо дар 

империяи Рим парастиши завқи зебоипарастӣ аллакай вуҷуд дошт ва аз 

ҳамон замон баҳс дар бораи завқу салиқа то ҳол ба анҷом нарасидааст. Ва 

гарчанде ки баъзе одамон ба ғизои ширин майл доранд ва баъзеи дигарон ба 

хӯроки шӯр ва ғ., ҳамаи ин ҷанбаҳои ҳаёти инсон аҳамияти ҳалкунандаи 

иҷтимоӣ надоранд.  

Масалан, А.К. Дремов таърифи зеринро медиҳад: “Завқи эстетикӣ - ин 

қобилияти мустақиман, тавассути таассурот, бе таҳлили махсус ҳис кардани 

фарқиятҳои чизи воқеан зебо, афзалиятҳои аслии эстетикии зуҳуроти табиӣ, 

ҳаёти иҷтимоӣ ва санъат мебошад” [68, с. 62]. 

А.И. Буров таҳти мафҳуми завқи зебоипарастӣ “хислати нисбатан 

устувори шахсиятро мефаҳмад, ки дар он меъёрҳо, хоҳишҳо ва афзалиятҳо 

таҷассум ёфтаанд, ки барои баҳодиҳии эстетикии предмет ё зуҳурот ба 

сифати меъёрҳои шахсӣ хизмат мекунанд” [39, с. 175]. 
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Ба ақидаи Ю.К. Бабанский: “Завқи эстетикӣ имкон медиҳад, ки 

афзалиятҳои зебоипарастии объектҳои олами атроф хеле нозук, гуногун ва 

воқеъбинона баҳо дода шаванд” [19, с. 158]. 

Н.И. Кияшенко чунин ндеша дорад: “завқ ҷузъи таркибии қобилияти 

умумии эстетикӣ мебошад, ки эҳсоси эстетикӣ, назар, таассуроти эстетикӣ ва 

лаззатро дар бар мегирад” [85, с. 89]. 

Фарҳанги эстетикӣ - мафҳуми бениҳоят мураккаб ва бисёрҷанба аст. 

Дар ин ҷанба таҳти мафҳуми фарҳанги зебоипарастӣ тамоми гуногунрангии 

падидаҳо, мафҳумҳо, зуҳурот, дарки ҷаҳон ва ҳар чизи дигаре, ки ба 

фаъолгардонӣ, татбиқ, собит кардани таҷрибаи эстетикии ҷомеа ё шахси 

алоҳида мансуб аст, дониста мешавад. 

Фарҳанги зебоипарастиро ҳамчунин ба ҳайси унсури муҳимтарини 

симои маънавии инсон баррасӣ карда мумкин аст. Фазилат ва самтгирии 

эҷодии фаъолият, муносибати инсон нисбати ҷаҳон ва ҷомеаи атроф аз 

мавҷудият ва дараҷаи инкишофи завқи зебоипарастӣ вобаста мебошад. 

Пешрафти инсониятро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт бо сатҳи инкишофи 

фарҳанги эстетикии шахсият ва ҷомеа алоқаманд мекунанд. 

Инкишофи фарҳанги зебоипарастии шахсият, ба ақидаи М.С. Коган: 

“дар ҷараёни тарбияи эстетикӣ ва ҷалби инсон ба ҷаҳони санъат сурат 

мегирад” [88, с. 132 ]. 

Фарҳанги зебоипарастии шахсият ҳамчунин ба ҳайси нишондиҳандаи 

инкишофи нерӯҳои ботинии маънавии инсон зуҳур мекунад. Аз ин рӯ, дар 

эҷод ва нигоҳдории он шахсият манфиатдор аст, ки ҳамзамон талаботашро ба 

зебоӣ амалӣ мегардонад ва ҳам дар маҷмӯъ ба ин ҷомеа манфиатдор аст. 

Фарҳанги зебоипарастии шахсият “мавҷудияти завқи инкишофёфтаи 

зебоипарастӣ, талабот ва қобилиятро ба эҷодиёти эстетикӣ пешбинӣ 

мекунад” [1, с. 100]. 

Солҳои охир дар ҷумҳурии мо тадқиқи ҷанбаҳои мухталифи 

мушкилоти ташаккули фарҳангии зебоипарастии омӯзгорони оянда вусъат 

ёфта истодааст. Аз ҷумла А.Р. Саидов дар мавзӯи “Ташаккули фарҳанги 
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зебоипарастии омӯзгорони оянда дар раванди амалияи таълимӣ”[152, с. 18], 

M.A. Абдусамадова дар мавзӯи “Муносибати босалоҳият дар таёйрии касбии 

омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар тарбияи эстетикии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ (дарси санъати тасвирӣ)”, M.M. Вурал дар мавзӯи “Шароитҳои 

педагогии ташаккули тарбияи зебоипарастии хонандагони мактабҳои тоҷикӣ 

тавассути тавассути робитаи байнифаннӣ дар дарсҳои забони англисӣ” [45, с. 

10], М.Д. Рузиева “Таълими ҳамгирошудаи ҳунарҳо ва суруд ва аҳамияти он 

дар ташаккули завқи зебоипарастӣ ва эътиқоди хонандагони синфҳои V-VII” 

[151, с. 13] таҳқиқотҳои илмӣ бурдаанд.  

Нақшзании дастии бадеии матоъ - як намуди санъат бадеии рангубори 

матоъ мебошад, ки таърихаш хеле тӯлонӣ мебошад ва дар ташаккули завқи 

зебоипарастии донишҷӯён нақши муҳим мебозад. Рамзи фаъолияти инсон - 

дастон ва нақши аввалин - нуқтаҳои нахӯдшакл дар матои қадимаи Перу 

таҷассум ёфтааст. Дар ин тасвири содда маънои асосии ҳастӣ - беинтиҳоии 

ҷаҳон ва беинтиҳо будани ҳаёт ифода ёфтааст. 

Роҳи дигари ороиши матоъро таърихнигори давраи антиқа Плиний дар 

“Таърихи табиӣ” (асри I) тавсиф кардааст: “Дар Миср либосҳо ба таври аҷиб 

рангубор карда мешаванд: пас аз он, ки дар матои сафед рахҳо хатҳо 

мекашиданд, онро на ба ранг, балки ба моддаҳое, ки рангро фурӯ мебаранд, 

меандозанд. Вақте ки ин кор ба анҷом мерасад, дар матоъ ҳеҷ чиз дида 

намешавад, аммо вақте ки онро ба деги пур аз ранги ҷӯшидаистода андохта, 

пас аз мӯҳлати муайян берун мекунанд, матоъ рангҳои гуногунро 

гирифтааст”. 

Бо мурури замон нақшзании дастӣ ба як намунаи саноатии нақшзанӣ 

табдил ёфтааст. Аммо бо инкишофи саноати бофандагӣ талабот ба пӯшидани 

либосе, ки нақшу нигори он мувофиқи завқи худ зада шудааст ё офаридани 

либосҳои бо нақшу нигори нодиру асил барои худ ва дӯстон аз байн 

нарафтааст, зеро асолати ин ашёҳо дар ҳамаи замонҳо арзиши баланд дорад. 

Маҳз дар ҳамин маврид техникии рангубори матоъ бо ёрии инсон меояд. 
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Нақшу нигори муосири матоъ хусусиятҳо ва усулҳои бадеии аксари 

санъатҳои тасвирӣ - суратнигорӣ бо бӯрқалам, кошинкорӣ бо шиша, графика, 

мозаикаро дар худ муттаҳид сохтааст. 

Рангубори матои дастӣ, ки дар шакли алоҳида аз ҷониби муаллиф иҷро 

мешавад, дар муқоиса бо роҳи нақшзанӣ бо қолибҳо ҳамеша нотакрор аст. 

Дар чунин рангубор ҳаракати дастони ҳунарманд, фардияти тарзҳои кор 

мушоҳида мешавад. Ҳар як сатр, хат, нуқтаву каҷак хислату мизоҷ, завқ ва 

шавқу рағбати муаллифро зоҳир месозад. 

Рангубори матоъ барои озмоиш ва ҷустуҷӯ имкониятҳои беохирро 

фароҳам меорад. Дар даҳсолаҳои охир ҳунармандони кишварҳои гуногун ба 

усулҳои анъанавии ранг кардани матоъ таваҷҷӯҳи махсус медиҳанд. Онҳо 

усулҳои қадимиро мутобиқ ба марҳилаи муосир инкишоф додаанд, ки ба 

туфайли ин соҳаи бофандагӣ ба марҳилаи нави таърихи худ ворид шуда, 

таваҷҷӯҳи шумораи зиёди ҳунармандон - ҳам соҳибкасб, ҳам ҳаваскор ва 

ҳатто онҳое, ки то ҳол аз қобилиятҳои рассомӣ - ҳунармандии худ бехабар 

буданд, ба худ ҷалб кард. 

Аз замонҳои қадим усулҳои ороиши матоъ бо истифода аз муми гарм, 

парафин, қатрон ё моддаҳои ба онҳо шабеҳ маълуманд. Усули захирабандӣ 

дар аксарияти кишварҳои қадим, аз ҷумла дар Шумери бостонӣ маълум буд. 

Матоъҳои қибтии мансуб ба асрҳои III-VIII бо нақшҳои сафед дар таҳранги 

кабуд ва сурх то имрӯз боқӣ мондаанд. 

Роҳи дигари густаришёфтаи нақшу нигори матоъҳои анъанавӣ - ин 

нақшзании дастӣ ба матоъ тавассути қолабҳои чӯбӣ мебошад, ки дар рӯи 

онҳо нақш бурида шудааст. Ин намунаҳои ороиши маҳсулоти бофандагӣ дар 

ёдгориҳои санъати бофандагӣ дар Осиёи Марказӣ аз ҳазорсолаи II пеш аз 

милод маълум аст. Матоъҳои нақшзанишуда дар Загунлук (Синҷон, Хитой) - 

ёдгории ҳазорсолаи II-уми пеш аз милод дарёфт шудаанд. Дар ин маҳал 

бостоншиносон либосҳои пашмине, ки бо нақшзанӣ ва кашидадӯзӣ оро дода 

шудаанд ва дар ҳолати хеле хуб то замони муосир расидаанд, пайдо 

гардиданд. 
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Нақшзанӣ дар маҳалҳои Осиёи Миёна қатъиян бо ранги сиёҳ ва сурх 

иҷро мешавад. Нақшҳои матоъ унсурҳои такроршавандаро аз қабили 

ситораҳо, ромбҳо, бодомчаро дар бар мегирад. Дар шаҳрҳо ва деҳаҳои 

Тоҷикистони Шимолӣ танҳо ба матоъҳои ҳамвори пахтагин нақш мезаданд. 

Навъҳои асосии матоъҳои маҳаллӣ, ки бо усули нақшзании қолабӣ оро дода 

мешуданд - карбос ва газворҳои пахтагини бофташ оддӣ буданд. 

Барои рангубор рангҳои табиӣ ва растаниҳои рангдор, инчунин 

ишқорҳо истифода мешуданд. Ҳар кадоме аз ин ду моддаи рангдиҳанда - 

сиёҳ ё сурх - танҳо дар якҷоягӣ бо тезобҳои муайян самара медод. Барои 

ҳосил кардани ранги сиёҳ тезобҳое ба кор мерафтанд, ки дар намуди обҷӯш 

аз реша ва навдаҳои хушккардашудаи растаниҳо, аз пӯстлохи анор ва ғайра 

омода карда мешудаанд. Тезобҳо аз гули хасак ё чормағзи сиёҳ, чӯби 

писта/галл/ тайёршуда беҳтарин ба ҳисоб мерафтанд. Қисми таркибии он 

моеи оксиди оҳан буд, ки барои ғафс кардан ба он шилми дарахтони 

мевадиҳандаро илова мекарданд. Қолабҳои чӯбинро ба маҳлули мазкур тар 

карда, ба рӯи матои бо тезоб коркардшуда нақш мезаданд. Дар натиҷаи 

таъсири ҳамдигарии оксиди оҳан бо тезоб ранги сиёҳи табиӣ ҳосил мешуд. 

Барои ҳосил кардани нақши рангаш сиёҳ қолабҳое истифода мешуданд, ки 

танҳо барои ҳамин ранг пешбинӣ шуда буданд. Пас аз ин амал матоъро дар 

об тоза қатрон мекарданд ва бори дигар тезоб медоданд, аммо ин дафъа 

танҳо он қитъаҳоро тезоб медоданд, ки ранги он бояд сурх шавад. Барои 

ҳосил кардани ранги сурх тезобро аз маҳлули зок тайёр карда, баъди 

тезобдиҳӣ матоъро ба деги ранги сурхи ҷӯшидаистода меандохтанд. 

Дар натиҷаи таъсири байниҳамдигарии ранг бо зоки турши оксидшуда 

ҷойҳои нақшзадаи матоъ ранги сурхи ғафс ё қирмизӣ мегирифт. Баъд 

қолабро тоза шуста хушк мекарданд [143, с. 45]. Рӯймолҳои абрешимӣ 

қайгалро занҳо дар маросимҳои мухталиф мепӯшиданд. Қайгалро танҳо дар 

Бухоро ва Марғилон истеҳсол мекарданд. Ба ин рӯймолҳо бо ду тарз нақш 

мезаданд: бе қолиб ва бо қолиб. Нақшзании беқолиб бандон ё абрабандӣ 

номида мешуд ва чунин иҷро мешуд: қайгилсоз аз қоғази ғафс аз рӯи нақше, 
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ки ба ӯ нақшакаш - абрабанд медод, қолаб месохт. Қолабро ӯ ба рӯи рӯймол 

мегузошт ва ба гирди он хат мекашид. Сипас, он қисмҳои нақшро, ки пас аз 

рангкунии аввал бояд сафед боқӣ монанд, бо ҳам зич кашида, бо ришта 

мепечонид. Пас аз ин рангрез ба кор шурӯъ мекард ва ба матоъ ранги кабуд 

медод ва онро ба усто (қайгалсоз) бармегардонд. Қайгалсоз гиреҳҳоро 

кушода, ба матоъ ранги зард медод. Ҳамин тариқ, нақш аз се ранг: кабуд, 

зард, сафед ба иборат буд. 

Тарзи дигари нақшзании қайгал - гулқолиб аст, ки аз раванди дар боло 

зикргардида фарқ мекунад, аз ин лиҳоз, дар бораи ин тарзи рангубор, ки Л.И. 

Ремпел тасвир кардааст, муфассал маълумот меорем: “Рӯймолҳои абрешимии 

тайёрро бо хокистар - ишқор меҷӯшониданд ва хушк мекарданд. Сипас, 

онҳоро ба тахта кашида, бо қолаб ранги сиёҳ мезаданд. Пеш аз ранг кардан 

ба ҳама он ҷойҳое, ки ба онҳо бояд ранг нарасад, омехтаи мум ва чарбуи 

гӯсфанд ё буз мемолиданд. Пас аз рангрезӣ ва хушккунӣ бо оби гарм ҷойҳое, 

ки барои дигар ранг таъин шуда буданд, мешустанд ва ҷойҳое, ки пештар 

ранг шуда буд, омехтаи қатрон ва равған мемолиданд” [103, с. 245]. Ин 

амалро то он даме такрор мекарданд, ки матоъ ба ҳама рангҳои зарурӣ ранг 

карда шавад. Азбаски руймолҳои абрешимӣ дар расму оинҳои миллӣ ва 

маҳаллӣ истифода мешуданд ва бо онҳо робитаи зич доштанд, нақшҳои 

ороишҳои қайгал дорои рамзҳои қадима буданд. Намудҳои гуногуни 

доираҳо, ситораҳо бо истилоҳи умумии моҳ ифода мегардиданд. Ҷузъиёти 

нақшу нигор бо номи бодом хеле роҷеъ буд. Ҳамчунин намудҳои морпеч 

(морҳои ба печида), ислимӣ (растании ошиқи печон) васеъ истифода 

мешуданд [186, с. 93].  

Яке аз қадимтарин марказҳои санъати бофандагӣ, тавре ки дар боло 

зикр кардем, шаҳри Самарқанд буд. Дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 

бофандагони шаҳри Самарқанд - ҳунармандон намудҳои гуногуни матоъҳои 

абрешимӣ, нимабрешимӣ ва пахтагин истеҳсол мекарданд. Ба матоъҳои 

абрешим - шоҳӣ ва нимабрешимӣ - адрасу беқасаб мансубанд, ки торашон 

абрешимӣ ва пудашон пахтагин буд, матоъҳои мазкур на бо усули 
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бофандагӣ, балки бо ороиш ва нақшу нигор фарқ мекарданд. Матои 

абрешимин дорои нақши мураккаб буда, бо усули абрабандӣ иҷро карда 

мешуд. Матоъҳои нимабрешим бо хатҳои тӯлӣ ва рангҳои гуногун ороиш 

дода мешуданд. Аз матоъҳои пахтагӣ матоъҳои аълосифат бо нақшҳои рах - 

рахи сиёҳ ё баръакс, равшан бо пуди сиёҳ, ки онро алоча ва матои нисбатан 

дурушт, ки онро қаламӣ меномиданд ва ранги сафеду пуди сафед доштанд, 

истеҳсол мешуданд.  

Ҳунари саллабофӣ хуб инкишоф ёфта буд. Матои “хосса”-и сафедранг 

истеҳсол мешуд, ки онро барои астари либос, кафан, ҳамчунин барои 

рӯймолҳои занона, саллаҳои мардона ва чун тори гулдӯзӣ истифода 

мебурданд. Аммо бо мурури замон, ҷойи матои хоссаро дар бозор матоъҳои 

корхонаҳои бофандагӣ гирифтанд. Аз ҷумла, дар маросими дафн ба ҷои хоса 

истифодаи матои арзони коленкор роиҷ гардид. Дар Самарқанд матои 

дурушти пахтагин - карбос ба миқдори зиёд истеҳсол карда мешуд. Навъи 

аълои карбос, ки аз риштаҳои маҳини истеҳсоли дастӣ бофта шуда буд ва 

онро устои шустагар сафед мекард, шушта номида мешуд [161, с. 155]. Номи 

матои шоҳӣ (подшоҳӣ) аз он шаҳодат медиҳад, ки эҳтимол либосҳоро аз ин 

матоъ танҳо намояндагони хонаводаи амир мепӯшиданд. П.И. Неболсин 

муродифи истилоҳи адрас - “подчои”-ро зикр кардааст [119, с. 295]. Аз рӯи 

шунидаи Е.М. Пешерова солҳои ХХ-уми асри гузашта дар кӯҳистони 

Тоҷикистон ба мардуми оддӣ пӯшидани либосҳои адрас ва матоъҳои 

абрешимӣ ва нимабрешимӣ манъ карда шуда буд. Истисно танҳо нисбати 

кулоҳ ва либосҳои кӯдакон буданд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки пас аз 

кӯчидани қароргоҳи амир аз Самарқанд ба Бухоро, дар Самарқанд истеҳсоли 

матоъҳои гаронбаҳо қатъ гардидааст [189, с. 37]. Дар охири асри XIX дар 

Қаротегин, Дарвоз ва Кӯлоб барои либоси занон карбоси сафед истифода 

мешуд, вале баъзан карбоси сурх, кабуд ва зарди /барои калонсолон/ рах-рах 

бо номи алоча, қаламӣ истеҳсол мешуд, дар Зарафшон бошад - суси 

мебофтанд. Дар Дарвоз махсус барои пироҳани занона матои сафед бо 

рахҳои барҷаста, баъзан бо рахҳои иловагии сурх ва кабуд мебофтанд, ки 
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куртачӣ ном дошт. Инчунин матои абрешимии дастибофти казин ё дороӣ, ки 

бо тарзи гулбаст ранг карда мешуд, мебофтанд. Бо ҳамин усул дар Кӯлоб 

либосҳои карбосиро ранг мекарданд. Усули гулбастро З.А. Широкова 

муфассал тасвир намудааст [69, с. 24]. Дар аввали солҳои 70-ум Л. 

Бахтоваршоева дар Помири Ғарбӣ матоъҳои истеҳсоли дастиро мавриди 

таҳқиқ қарор додааст. Ӯ ашёи хоми асосие, ки барои бофандагӣ ба кор 

меравад, усулҳои бофандагӣ, намудҳои газворро, ки сокинони кӯҳистони 

Помир истеҳсол мекарданд, тавсиф намудааст. Муаллиф шаҳодат медиҳад, 

ки бофандагон танҳо мардон буданд, тамоми корҳои тайёр кардани 

қолабҳоро барои бофтани газвор бошад, занон иҷро мекарданд [190, с. 55]. 

Якчанд намудҳои матоъҳои пашмини бофти карбосӣ истеҳсол мешуданд: 

матои якранга, ки онҳоро рагза меномиданд ва ранга, ки аз рӯи усул рагза 

номида мешавад, аммо номҳои дигар чавгилим,бисот, шалказин ва ғайра 

доранд. Аз рагза - матои пашми дағал - одатан шалвор ва чакман медӯхтанд. 

Онро аз пашмҳои якрангаи сафед, сиёҳ, қаҳваранг ва хокистарӣ мебофтанд. 

Рагза матои маъмултарини Помири Ғарбӣ буд. Аз он на танҳо либоси болоӣ 

барои занон, балки салла ва рӯймол низ медӯхтанд. Навъи дигари матоъҳои 

пашмӣ чавгилим - як матои бо нақши шоҳмот буд. Чакмани чавгилимиро 

танҳо сокинони водии Баҷув мепӯшиданд. Хилъати онҳо нақши катак-катак 

дошт. Аз чавгилим либосҳои мардона, кӯдакона, рӯймоли занона медӯхтанд. 

Маъмулан чавгилим рангҳои табиии пашм - сафед, сиёҳ, қаҳваранг ва баъзан 

хокистариро дошт. 

Навъи дигари матоъҳои пашм, ки онро низ дар деҳаи Баҷув мебофтанд, 

бисот ном дорад. Бисот пашми бофта буд, ки катакҳои хурди сиёҳ ва сафед 

дошт. Бисотро танҳо барои дӯхтани салла ва камарбанди мардон истифода 

мешуд. Дар водии Бартанг матои пашми рах-рахи рангаш сурх, сабз, кабуд ва 

зард мебофтанд, ки он шалказин ном дошт. Аз сабаби ниҳоят ғафс буданаш 

он барои дӯхти либос кам истифода мешуд. 

Дар Помири Ғарбӣ истеҳсоли матоъҳои пашмин бо усули бофтани тору 

пуди лас (саржа) васеъ паҳн гардидааст. Аз рӯи сатҳ матоъҳои мазкур хатҳои 
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хурди шикаста доранд, ки байни онҳо хатчаҳои рости кӯндаланг ё хадшадор 

низ мепартоянд. Бо ин усул газворҳои якранг, матоъҳои катакашон хурд ва 

матоъҳои омехта аз абрешиму пашмро мебофтанд. Дар Рӯшон ва Шуғнон 

гулбардории ласӣ будаган номида мешуд. Аз матои маъмулии катма танҳо 

либоси болоии мардона дӯхта мешуд, аммо дар водии дарёи Ғунд онро барои 

либосҳои болоии занона низ истифода мебурданд. Дар Баҷув матои пашми 

бисоткатма мебофтанд, ки аз он либоси болоии мардон дӯхта мешуд. 

Дар Помири Ғарбӣ матоъҳои шоҳии дастиро истеҳсол мекарданд, ки 

онро ранг намекарданд ва онҳоро пиллагӣ меномиданд. Матоъҳои пиллагиро 

дар Рӯшон, Язғулом ва Шуғнон мебофтанд. Матои мазкурро бо усули 

гулбаста оро медоданд. Аз пиллагии сафед рӯймоли занона медӯхтанд. Аз 

матои мазкур бо гулбаст инчунин либосҳои занона низ медӯхтанд. 

Барои ранг кардани матоъ усулҳои гуногун мавҷуданд. Асосан 

маводҳои рангкунандаи табиӣ истифода мешаванд. Сокинони водии Хуф 

барои ранг кардани пашм аз гурми дарахти чормағз истифода мебурданд, ки 

“гижор” ном дошт. Онро пора карда, дар об меҷӯшониданд. Ба оби гарме, ки 

дар он зок ҳал карда шудааст, пашми барои рангубор пешбинишударо 

андохта меҷӯшонанд. Баъдан онро гирифта, ба обҷӯши гижор андохта, бори 

дигар меҷӯшонанд, сипас шуста хушк мекунанд. Барои бо ранги сурх ранг 

кардани риштаҳои пашм дар Хуф ва Шуғнон рӯян (марена)-ро истифода 

мебаранд. Решаи рӯянро кӯфта, ба кӯза андохта, ба болояш оби гарм 

мерезанд, даҳони онро, зич пӯшида, омехтаро тӯли се рӯз нигоҳ медоранд, то 

ки он турш шавад. Пас аз се рӯз маҳлулро ба дег мерезанд ва ба он зок илова 

мекунанд, пашмеро, ки бояд ранггубор шавад, ба он дег андохта ним соат 

меҷӯшонанд. Пашмро аз дег гирифта, ба он хокистар мепошанд ва то саҳар 

нигоҳ медоранд. Субҳ онро хуб зери об поло ва баъдан хушк мекунанд. 

Барои ба пашм додани ранги сиёҳ, сокинони водии Хуф пӯстлохи мулоими 

меваи чормағзро истифода мебаранд. Пӯстлохи меваи чормағзро майда 

мекунанд ва ба дег андохта, ба болояш оби хунук мерезанд ва як соат 

меҷӯшонанд. Баъдан пашмро гирифта ба он хокистар мепошанд ва то саҳар 
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нигоҳ медоранд. Субҳ онро мечайқонанд ва хушк мекунанд. Меваи рӯянро 

дар Рӯшон барои ба ранги арғувон ранг кардани пашм истифода мебаранд. Бо 

ин мақсад меваи рӯян ва зокро ба об андохта меҷӯшонанд, риштаҳоро 

дохилаш гузошта, то беранг шудани мева меҷӯшонанд, сипас дар оби хунук 

шуста, хушк мекунанд. 

Барои ба матоъ ранги сабз додан дар Рӯшон аз растании раварзунҷ 

истифода мебаранд. Меваи хушкро майда карда, дар об муддати 5 рӯз тар 

мекунанд. Сипас ба маҳлул зок ва риштаҳои хушкро андохта меҷӯшонанд. 

Пас аз ҷӯшонидан риштаро гирифта, ба он хокистар мепошанд, баъди якчанд 

соат онро дар оби хунук якчанд соат поло мекунанд ва баъдан дар соя хушк 

мекунанд. Дар Рӯшон ба пашм ба тариқи махсус ранги зард мебахшанд: 

гурмҳои тутро бо зок меҷӯшонанд ва пашми хушкро ба маҳлул андохта, то 

дами беранг шудани об меҷӯшонанд. Сипас пашмро дар оби хунук полоиш 

карда, баъдан хушк мекунанд. Тавассути дудаи шифти хона низ ба пашм 

ранги зард медиҳанд. Дударо дар зарф майда мекунанд, ба он ишқору оби 

гарм ҳамроҳ мекунанд ва пашмро як соат тар мекунанд. Пас аз як соат, 

пашмро мечайқонанд ва хушк мекунанд. Дар натиҷа ранги зарди на он қадар 

баланд ҳосил мешавад [149, с. 56]. 

Порчаи қадимтарин матои нақшдори ҳиндии асри VIII дар Осиёи 

Марказӣ ёфт шудааст. Нақши порчаи матое, ки дар Фостат дарёфт шудааст, 

бо усули шабеҳ иҷро гардидааст. Нақшзанӣ бо воситаи мум дар ҷануби 

Ҳиндустон маъмул аст. Дар даҳсолаҳои охир рангубори матоъ (усули батик) 

дар минтақаҳои дигари кишвар низ рушд ёфтааст. 

Усулҳои рангкунии матоъ аз даврони қадим дар Перу, Ҷопон, Эрон, 

Шри-Ланка, Хитой, Арманистон, Озарбойҷон ва кишварҳои Африқо 

истифода мешуданд. Аммо мақоми аввалро дар санъати рангубори гарми 

матоъ кишвари Индонезия ишғол мекунад. Гумон меравад, ки дар ин кишвар 

рангубори матоъ (усули батик) аз ибтидои солшумории масеҳӣ оғоз ёфтааст. 

Матоъро асосан дар ҷазираи Ява рангубор мекунанд. Ин матоъҳое 

мебошанд, ки моҳияти анъанавӣ доранд, аксари аҳолии Индонезия ҳам 
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мардон ва ҳам занон онро чун либоси маъмулӣ, идона ва маросимӣ истифода 

мебаранд. 

Дар натиҷаи пайванди технологияи беназир ва сатҳи баланди ҳунарҳои 

бадеӣ, ки дар он анъанаҳои қадима инъикос меёбанд ва то имрӯз 

эҳтиёткорона ҳифз мешаванд, усули рангубори матои ҷазираи Индонезия 

шӯҳрати ҷаҳониро ба даст овардааст. Шумораи нақшҳо зиёда аз даҳ ҳазор 

мебошад. Заминаи нилгун (индиго) бо нуқтаҳои сафед ба осмони пурситора 

шабоҳат дорад. Галаситораҳо дар нақшҳои қаҳваранг ифода шудаанд. Дарки 

моҳияти нақшҳои мазкур кори осон нест, зеро анъанаҳои рангубори 

матоъҳои ин сарзамин аз асрҳои неолит ва биринҷӣ то рӯзҳои мо расидаанд. 

Пеш аз ҳама, “ситораҳо” тафсири нисбатан оддӣ, вале муҳим доранд - 

ситораҳо рамзи донаҳои биринҷ, яъне рамзи ҳосилхезӣ, таманнои зиндагии 

саодатманд ва хушбахт мебошанд. Заврақе, ки руҳи мурдагонро ба олами 

нестӣ интиқол медиҳад, “сафинаи мурдагон” аст. Дар зери он ду ғунчаи 

азими гули нилуфари обӣ ба назар мерасад. Решаҳои растании мазкур ба 

қаъри об чандин метр чуқур мераванд ва аз ин рӯ олами поёниро бо ҷаҳони 

обӣ мепайванданд. Гули нилуфари обӣ рамзи ҳосилхезии беинтиҳо дар рӯи 

замин, ҳаёти мунтазам эҳёшаванда ва абадият мебошад 

Аз маркази заврақ дарахти муқаддаси ҳаёт мерӯяд. Он оламҳои болоӣ 

ва поёниро бо ҳам мепайвандад, худи дарахт бошад, тамоми сатҳҳро 

таҷассум месозад: шохаҳо - сатҳи осмон, тана - сатҳи замин, решаҳо - сатҳи 

зеризаминӣ. Дар болои дарахт айвони бомаш нишеб ҷойгир аст. Одатан, 

бомро бо болҳои парандаи Гаруда тасвир мекунанд, аз ин рӯ он “болдор” 

номида мешавад, аммо дар ин шакли нисбатан муосир “болҳо” аллакай ба 

“зулф” монанд аст. “Айвонҳои болдор” ба маъбадҳои қадима ва муосир 

монанд мебошанд, ки дар навбати худ рамзи кӯҳи муқаддаси Меру ба шумор 

мераванд. Дар дини индуизм он маркази коинот маҳсуб мешавад. Болотар аз 

он абрҳо ва дар болои онҳо - товуси рамзӣ бо думи кушода ҷойгир аст, ки дар 

Осиёи Ҷанубу Шарқӣ - рамзи офтоб мебошад. Дар шафати товус ҷуфти 

парандаҳо, эҳтимол мурғони самандар бо думҳои дароз иҳота кардаанд. Дар 
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болои онҳо - тасвири растаниҳо кашида мешавад. Дар болои товус гули 

шукуфони нилуфари муқаддас ҷойгир буда, боз бо решаҳои худ пайваст 

шудааст. 

Ҳамин тариқ, нақши аз нигоҳи аввал хоксоронаи матоъ нақшаи 

қадимтарини олам аст, ки дар он ҳамаи унсурҳо як меҳвари умумӣ доранд, 

яъне онҳо аз ҳам ҷудонопазиранд. 

Рангубори матоъ дар ҷазираи Ява, ки нақшҳои анъанавӣ дорад, дар 

назари аввал инсонро ба ҳайрату ҳаяҷон намеорад. Тобишҳои на он қадар 

равшан, вале амиқи кабуд ва қаҳваранг бо дурахши ранги он хеле хоксорона 

ба назар мерасанд, нақшҳо бошанд, комилан пурасрор ва пуррамз боқӣ 

мемонанд [149, с. 33]. 

Рангубори матоъ бо тасвири паррандаи Гаруда ва нақшу нигори паранг. 

Зиёда аз 900 намуди ин нақши давраи неолит мавҷуд аст. Устураҳои 

сершумор пайдоиши нақши мазкурро тавсиф менамоянд. Нақшу нигор бо 

ғояи ҳаёти ҷовидонӣ ва абадият алоқаманд аст. Дар гузашта танҳо ҳокимони 

Ява либосҳояшонро бо нақши мазкур оро дода метавонистанд. 

Дар матои фирӯзаранг аз Чиребон тамоми мавзӯъҳои нақшу нигори 

ҷазираи Ява ҷамъ оварда шудаанд. Дар маркази матоъ - дарахти ҳаёт дар 

шакли буттаи барои аврупоиён ғайриоддӣ ҷойгир аст. Шохаҳои калони он аз 

поя асос ба мисли мизалла (боддиҳанда) кушода мешаванд, ҷузъиёти 

норинҷӣ ба забонаҳои оташ монанданд. Дар ду паҳлӯи дарахт як ҷуфт нагҳо 

(мор) ҷой гирифтааст. Морҳои муқаддас - сокинони олами зеризаминӣ, 

ҷаҳҳанам ва олами обӣ мебошанд. Дигар мавзӯъҳои ҷузъӣ ҳамаи ашёҳову 

падидаҳоеро таҷассум мекунанд, ки дар ин олам мерӯянд, мешукуфанд, 

медаванд, мехазанд, мепаранд ё дар асотири қадимӣ ёдовар гардидаанд. 

Масалан, паранда бо се пари дароз паррандаи самандар аз уст ураҳои 

индонезиягӣ аст. Гардиши беохири сокинони олами заминӣ ва зериобӣ, 

интиқоли як мавзӯъ ба мавзӯи дигар таҷассуми ваҳдати ногусастании олам, 

ғояи ҳаёти ҷовидонӣ мебошад. 



81 

 

Рангубори матоъ дар ҷазираи Ява - матои оддии нақшунигордор нест. 

Он ба мисли мавҷудоти зиндаест, ки дар он рӯҳи аҷдоди модарӣ маскун 

шудааст. Худи матоъ як навъ таъвиз ё ҳорисаи занон аст. Маҳз ҳамин нукта 

мавҷудияти расму оинҳои муқаддасро ҳангоми рангубори матоъ тавзеҳ 

медиҳад. 

Раванди рангубори матоъҳо дар ҷазираи Ява хеле мураккаб аст. Барои 

рангубори порчаи матоъ (барои қаин - 220 x 105 см; барои саронг- 250 x 150 

см) аз ду ҳафта то шаш моҳ зарур аст. Рангубори матоъҳои нақшашон хеле 

нозук то ду сол тӯл мекашад. 

Мавзӯъҳои нав барои ороиш ва намуди махсуси рангубори матоъ - бо 

манзараҳо аз сужаҳои рӯзгор ва устуравӣ рангубор додани матоъ низ ба 

вуҷуд омаданд. Дар ин усул ҳунармандон бо истифода аз усули рангубори 

мумии матоъ комилан озодона, бо услуби худ эҷод мекунанд. Матоъҳои 

батик бо мавзӯъҳои анъанавӣ, замонавӣ ва тахайюлӣ-рамзӣ дохили хонаҳо, 

меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳоро оро медиҳанд. 

Тавассути Ҳолланд дар охири асри XIX - аввали асри ХХ рангубори 

матоъ (тарзи рангубори батик)-и индонезиягӣ дар Аврупо паҳн гардид (тибқи 

баъзе фарзияҳо, рангубори матоъ (усули батик)- и мумиро сокнинони Аврупо 

аллакай дар асри XVII медонистанд). Аммо аврупоиҳо ба усули батик чандон 

баланд баҳо намедоданд. Ба назари аврупоиён ин матоъҳо аз “фасеҳият ва 

бадеият”-и кофӣ бархурдор набуданд, аммо ба ҳар ҳол “вижагӣ”-и онҳо баҳо 

худро гирифт. 

Маълум аст, ки дар Фаронса аз рӯи дастурҳои рангубори мумии ҳиндии 

матоъҳои нақшдор истеҳсол карда мешуданд. Онро “нақшзании фарфурӣ” 

меномиданд. Инҳисори Фаронса дар истеҳсоли чунин матоъҳо дар солҳои 80-

уми асри XVII, ҳангоме ки асрори рангубор дар кишварҳои дигар низ ошкору 

маълум шуд, ба итмом расид. 

Дар охири асри XIX дар Аврупо ба тарзҳои мухталиф мизалла, панно, 

тӯморҳо ва рӯйпӯшҳои ҷиҳозро нақшзанӣ мекарданд. 
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Чунин тарзи рангубор дар Россия низ мавҷуд буд. Он дар асрҳои XVI-

XVII ба авҷи тараққии худ расид. Барои рангузорӣ захиравӣ, ба ғайр аз мум 

гил, ширеши марҷумакро бо зок истифода мешавад. Нақшро бо мӯқалам 

мезаданд. Агар нақшунигорро бо қолаб амалӣ шавад, матои нақшзадаи мумӣ 

номида мешуд. Матоъро бо роҳи андохтан ба ранги нилгун (индиго) ранг 

медоданд. Ин раванд рангубори нилобӣ номида мешуд. Дар матоъҳои 

нақшзадаи то имрӯз маҳфузмондаи Россия асосан рангубор тариқи қолабзанӣ 

ва рангҳои равғанӣ бидуни захира истифода шуданд. Баъдан бар ивази 

нақшунигори дастӣ истеҳсолоти мошинӣ паҳн гардид. 

Дар даврони шӯравӣ 1930 сол дар Ленинград аввалин коргоҳи 

рангубори матоъ таъсис ёфт, ки дар он матоъ бо усули батики гарм ранг 

карда мешуд. Бар хилофи усули нақшзании он замон маъруф батики гармро 

“усули нави рангубор” номиданд.  

Дар айни замон рангубори матоъ (усули батик)-и гарм на танҳо барои 

рангубори либос, балки ороиши дохили бино дар намуди мусаввараҳо ва 

ҳатто лавҳаҳои калони деворӣ истифода мешаванд. 

Дар Аврупо пайдо шудани матоъҳои шарқӣ, ки бо услуби усули батик 

рангубор шудаанд, дар ибтидои асри ХХ боиси афзоиши таваҷҷӯҳ бо 

матоъҳои рангуборашон дастӣ гардид. Дар Россия инчунин дастурҳо оиди 

усули рангубор бо тарзҳои гуногун нашр шудаанд, ки барои коргоҳҳои хурди 

саноатӣ ва хонагии сершумор пешбинӣ шуда будаанд. “Рассомӣ дар матоъ аз 

беҳтарин ҳунарҳо ба шумор меравад ва аз танаввӯе бархурдор аст, ки онро 

дар соҳаҳои дигар дучор шудан ғайриимкон аст ...” гуфта мешавад дар яке аз 

ин гуна дастурҳо. 

Аммо барои аврупоиҳо такрор намудани раванди анъанавии рангубори 

мумӣ душвор буд. Бинобар ин, тарзи дигари нисбатан дастраси рангубор - 

захираи хунук ва мутаносибан усулҳои дигари рангубор ба вуҷуд омад. 

Алалхусус, дар зиёдшавии таваҷҷӯҳ, бедор кардани шавқу рағбати 

аврупоиҳо ба санъати Шарқ ҳунарманди рус Лев Бакст (1866 - 1924) нақши 

назаррас дошт. Аз оғози 1910 сол ӯ оиди тарҳи нави либос ва рангубори 
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матоъ фаъолият кардааст. Бакст ба либос унсурҳои шарқиро ҷорӣ намуда, ба 

пӯшидани корсет хотима бахшид ва тарҳи озоди либосро эҷод кард. 

Дар Россия аз 1936 сол усули рангубори хунуки матоъ дар коргоҳҳо ба 

кор бурда шуд. Рӯмолҳои секунҷа, гулӯбанд, гастук, маснуот барои ороиши 

дохили хона, аз ҷумла парда, дастархон, сачоқҳо, ороиши чароғҳо истеҳсол 

мешуданд. Баъдан лавҳаҳои девории ороишӣ, расмкашӣ дар матоъ маъмул 

гардидӯ. Рангубори матоъ (усули батик)- и хунук дар солҳои 70-80-ум дар 

аксарияти кишварҳо паҳн шуда буд. 

Усули ранг кардани матоъҳо бо усули батики хунук аз усули батики 

гарм на танҳо бо ҳарорати захира фарқ мекунад. Худи таркиб ва воситаҳои 

нақшзанӣ ва услуби рангкунӣ тағйир ёфтанд. Ин усул озодии ҳунармандро то 

андозае маҳдуд мекунад, зеро ҳама ҷузъиёти тасвир ҳошиябандии захираи 

хунукро доранд ва бо ранг дар дохили хатти захиравӣ қолиббандӣ мешаванд, 

тасвир бошад возеҳияти графикӣ ва ҳамвориро пайдо мекунад.  

Бар хилофи рангубори матоъ бо усули батики гарм, дар усули батики 

хунук матоъҳои абрешими табиӣ ва сунъиро бештар истифода мебаранд, 

аммо намунаҳои аввал метавонанд дар матоъи пахтагӣ иҷро карда шаванд. 

Дар рангубори матоъ бо усули батики хунук рангро танҳо сатҳӣ, бо 

мӯқалами мулоим ва пунбаи пахтагин мезананд. 

Усулҳои нақшзании матоъ бо истифода аз таркибҳои мухталифи 

захиравӣ хеле маъруф аст. Моҳияти ин усулҳо аз он иборат аст, ки қитъаҳои 

матоъ, ки ранг карда намешаванд, бо қатронҳои гуногун ё муми занбӯри асал 

рӯпӯш мешаванд. Мум ба матоъ ҷаббида мешавад ва онро аз таъсири ранг 

ҳифз мекунанд. Матои бо ин усул омодашударо ба ранг меандозанд, пас аз он 

таркиби захиравиро дур мекунанд ва дар натиҷа дар заминаи рангкарда як 

нақши сафед ба даст оварда мешавад. 

Ин усули ороиши матоъ дар Россия, Арманистон, Озарбойҷон маълум 

буд; дар Индонезия он то ҳол вуҷуд дорад. Дар дастхати хитоии асри VIII дар 

бораи ранг кардани матоъ бо нақши мумӣ маълумот оварда шудааст. 
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Ҳамаи ин усулҳо усули батик меноманд. Сарчашма ва маънои калимаи 

батик аниқ маълум нест. Дар Ява калимаи «батик» роиҷ аст, ки маънояш 

“ҳаккокӣ”, “расмкашӣ”, мебошад. 

Илова бар ин усули нақшзании матоъ аз замонҳои қадим нақшзанӣ ё 

гулбандкунӣ ба рӯи матоъ тавасути қолибҳои кандакоришуда, дар замони 

ҳозира бошад ба воситаи қолабҳои мушаббак, ки қолабҳоро ба ранг тар 

карда, ба матоъ мегузоранд ва барои возеҳу равшан ифода шудани нусхаи 

нақш онро бо болға мезаданд, маъруфанд. 

Махсусан, санъати нақшзанӣ (гулпартоӣ) дар Россия ба таври васеъ 

инкишоф ёфта буд. Бо ин усул либоси деҳқонон, дастархон, куртаҳои занона 

ва пироҳанҳоро оро медоданд. Бояд таъкид кард, ки нақшу нигори муосир бо 

нақшзанӣ ва усулҳои анъанавии сохтани нақш ва таркиби нақш алоқаи зич 

дорад. 

Дар маҷмӯъ, санъати бофандагии Осиёи Марказӣ дар асрҳои миёна 

хусусиятҳои умумии мероси қадимаро нигоҳ медорад. Пас аз тасаллути 

ислом дар ин минтақа матоъҳои абрешимии нарм бо нақшҳои растанигӣ, 

ҷисмҳои геометрӣ ва нақши абрагин васеъ паҳн мешаванд. Эҳтимол, ороиши 

абрагин дар Осиёи Марказӣ таҳти таъсири санъати араб маъмул гаштааст, 

зеро он як ҷузъи ҷудонопазири анъанаи тасвирии бодиянишинон буд. Бо 

сабаби дар охири асри XIX - аввали асри XX зиёд шудани матоъҳои 

истеҳсоли саноатӣ анъанаҳои як замон машҳури ҳунарҳои шоҳибофии дастӣ 

тадриҷан аз байн мераванд. Танҳо дар баъзе маҳалҳо, аз ҷумла дар Фарғона, 

Марғилон, Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд, Душанбе марказҳои алоҳидаи 

абрабандӣ боқӣ мондаанд. 

Дар санъати ороишию амалии муосир усулҳои дастии нақшзании 

матоъҳо, аз ҷумла рангубори матоъ бо усули батики хунук, усули батики 

гарм ва нақшзании озод аз ҳама зиёд паҳн шудаанд. 

Ҳангоми машғул шудан ба нақшзании бадеии матоъ бояд дар хотир 

дошт, ки он як намуди санъати ороишӣ - амалӣ мебошад, бинобар ин таълим 
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на бояд танҳо бо азхудкунии усулҳои истеҳсол маҳдуд шавад, баръакс 

омӯзиши мавзӯъ бояд ба инкишофи завқи таълимгирандагон мусоидат кунад. 

Ба мисли ҳама намудҳои санъати ороишӣ-амалӣ бофандагӣ принсипҳои 

хоси тарроҳии маҳсулотро дорад, ки онҳоро мавқеи ин санъат дар ҳаёти 

шахс, доираи муайяни вазифаҳои бадеӣ, воситаю усулҳо муайян мекунанд. 

Вазифаҳои бадеӣ ва воситаю усулҳои ба ҳунарманд имкон медиҳанд, ки 

нияти эҷодиашро дар ашёи таъиноташ муайян пурра ифода кунад, зебоӣ ва 

хосиятҳои матоъро ошкор намояд. 

Принсипи бо сужаҳои анъанавӣ, муосир ва тахайюлӣ оро додани 

дохили биноҳо, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳоро метавон принсипи асосии 

тарҳрезии бофандагӣ номид. 

Рӯймоле, ки ба сар баста ё ба гардан печонида ё ба китф партофта 

шудааст, на бо тақсимоти композитсионии худ, на бо тавзеҳи тасвир набояд 

давраи табиии сари инсон ё хатҳои мавзуни гардану китфро халалдор созад. 

Ғайр аз ин матоъ метавонад чиндор шавад ва дар натиҷа унсурҳои нақшу 

нигор аксаран намуди ибтидоиро нигоҳ дошта наметавонанд. Ҳамин тариқ, 

саргарми инъикоси фазо шудан ба вазифаҳои эҷоди композитсия дар сатҳ дар 

ихтилоф мешавад. Дар матои сабуки шаффоф тасвир кардани нақшҳои 

гулдӯзӣ, бофандагӣ, кандакорӣ, ки дар он кӯшиши нишон додани баҳампечии 

риштаҳо ва барҷастагии дарзҳо ё ҳаҷми кандакорӣ возеҳу равшан ба чашм 

мерасад, низ усули нодуруст аст. Ин ба як чизи сохта ва беуслуб мубаддал 

мешавад. 

Ҳунармандони нақшзан ва ҳаккокон дар тӯли асрҳои инкишофи 

нақшзанӣ нақшу нигорҳоеро интихоб ва такмил доданд, ки мавзӯи асосии 

ороишии онҳо гулу баргҳо буданд. Дар ҳар растанӣ, ин ҳунармандон 

мушаххасан хусусияти асосии ороиширо пайдо карда, нақши онро дар матоъ 

тавре инъикос мекарданд, ки он бо матоъ якҷоя шуда, комилан созгор 

гардида, ҳамвории матоъро халалдор намекунад. 

Ҳунармандон композитсияҳои ороишии хеле мавзун ва мураттабро 

чунон офаридаанд, ки ҳатто заминаи байни унсурҳои ороиш низ чун нақш 
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қабул мегардид ва ин маҳорати онҳо одамро ба ҳайрат меовард. Бинобар ин 

омӯхтани асосҳои таърихии ташаккули рангубори матоъ ва намунаҳои 

маҳсулоте, ки то замони мо расидаанд, хеле муҳим аст. 

Матоъҳои нақшдори донабайъ маъмулан ба либоси асосӣ замима 

мешаванд, як маҷмӯи хоссаро эҷод мекунанд, ки асоси онро мувофиқат ё 

тазоди матои якранги пироҳан ва ранги бои гарданбанд ё рӯймоли ба гардан ё 

сар басташуда ташкил мекунад. 

Усулҳои асосии ранг кардани матоъҳо. Усули батики гарм ё хунуки 

матоъ ба истифодаи таркиби захиравӣ асос ёфтааст, ки шоридани рангро дар 

матоъ маҳдуд мекунад. Дар рангубори матоъ бо усули батики хунук таркиби 

захиравӣ ба матоъ дар намуди хати маҳдуд молида мешавад, ки дар ҳудуди 

он матоъ бо рангҳои махсус нақшзанӣ карда мешавад. Хусусиятҳои бадеии 

ин усули нақшзанӣ бо мавҷудияти хати ҳатмии захиравӣ ва истифодаи он 

барои тарҳҳои гуногуни нақшу нигор муайян карда мешаванд, ки ин ба нақш 

вижагии возеҳи графикӣ мебахшад. Ҳамзамон шумораи рангҳое, ки барои 

нақшзанӣ истифода мешаванд, комилан номаҳдуд мебошад. 

Ҳангоми ранг кардани матоъ бо усули батики гарм таркиби захираи 

гарм барои истифода бурдани контур истифода мешавад, инчунин бо 

мақсади пешгирии шоридани ранг онро ба қитъаҳои алоҳидаи матоъ низ 

мемоланд. Туфайли он, ки дар ин ҷо хатҳои муҳдудкунанда ҳатмӣ нестанд, 

дар нақш мумкин аст, гузаришҳои нарми тобишҳо ба мушоҳида расад. 

Пайвастагии усулҳои гуногуни усули истифодаи таркиби захиравӣ имкон 

медиҳад, ки тарҳҳои нисбатан нозук ва гуногунӣ нақшзанӣ, алалхусус 

нашунигори гул иҷро карда шавад. 

Нақшзании озод бидуни истифодаи таркиби захиравӣ анҷом дода 

мешавад. Нақш ба матоъ бо рангҳои гуногун озодона амалӣ мешавад, танҳо 

пардози охирини нақш баъзан бо истифода аз захираи хунук анҷом дода 

мешавад. Дар ин усулҳо нисбат ба усули пештар зикршуда имкони 

эҷодкории инфиродӣ бештар аст. Нақшзании озод тарзҳои сершумору 

мухталиф дорад. Ҳар се усули дар боло номбаршудаи рангубори матоъ 
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мунтазам такмил меёбанд. Ҳунармандоне, ки дар ин соҳа амал мекунанд, 

усулҳои нав ба нави бадеиро кашф мекунанд. Усулҳои мазкур заминаҳое 

мебошанд, ки азхудкунии минбаъдаи санъати нақшзании матоъҳо ба онҳо 

такя мекунад. Эҷод кардани асари санъати ороишӣ-амалӣ раванди мураккаби 

эҷодӣ аст: ҳунарманд нияти худ, ғояи бадеии худро бо воситаҳои ин намуди 

санъат таҷассум мекунад. Асоси ин раванди эҷодиро ҷустуҷӯи эътидоли 

таркибу ҳамоҳангӣ, мавзунии ранг ва маводи нақшзанӣ ташкил менамоянд. 

Композитсияи асари ороишии бофандагӣ - ин тақсимкунии ба таври 

бонизом амалишудаи масоҳати он мебошад, вақте ки ҳамаи унсурҳои 

нақшзанӣ ё тасвирӣ бо тарзҳои ягонаи бадеӣ ва техникӣ иҷро мешаванд ва ба 

нияти умумии бадеӣ-ороишӣ тобеъ мебошанд. Ба ибораи дигар, ин робитаи 

мутақобилаи ботинии мавод, воситаҳои бадеӣ ва мундариҷаи ғоявию 

образнок мебошад. 

Усулҳои шаклии композитсия дар ҳамаи асарҳои бадеӣ бо ғояву нияти 

асосии ҳунарманд, бо тамоми унсурҳои забони бадеии он ва сохтори эҳсосии 

табиати ӯ алоқамандии зич дорад. Дар ҳар мавриди алоҳида вобаста аз 

мақсади дар назди худ гузоштаи ҳунарманд, аз муносибати эҷодии ӯ ба олам 

дарёфти бошууронаи ҳалли композитсионӣ кор аз болои композитсия маҳсуб 

мешавад [189, с. 39]. 

Дар сатҳи муайян хусусияти композитсияро ҳамоҳангии он, ки яке аз 

воситаҳои муҳими бадеии эҷоди асарҳои санъати ороишӣ-амалӣ мебошад 

муайян мекунад. 

Ҳамоҳангӣ - такрори асосноки унсурҳои ҳамандозаи тасвир мебошад, 

ки ба ноил шудан ба возеҳият ва ифоданокии композитсия, дурустии дарки 

он мусоидат мекунад. Ҳангоми мушоҳидаи ҳодисаҳои табиӣ инсон ҳамеша 

бо ибтидои ҳамоҳангӣ: ҳамоҳангӣ дар тақсими табиии баргҳо дар навдаи 

растаниҳо, дар мунтазам дамидани мавҷҳои соҳил, мавҷҳое, ки аз санги ба об 

партофта паҳн мешаванд, дучор мешавад. Пайдарпайии тақсими унсурҳои 

композитсия асари бадеӣ - зиёд ё кам кардани фосилаи байни онҳо, тағйир 
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додани ҷойгиршавии нақшу нигор дар канорҳо ё мобайни матоъ - ин ҳам 

тағйирёбии ҳаракат ба ҳамоҳангӣ ва назми муайян мебошад. 

Сохтори ҳамоҳанги нақшҳои матоъ бо тарзҳои гуногун ба даст оварда 

мешавад: 

а) такрори раппортии нақш, ки зимни он унсурҳои композитсия дар 

сатҳи маҳсулот дар асоси намудҳои мухталифи шабакаҳо (тӯрҳо) ҷой 

мегиранд. Ҳатто ҳангоми шабакаи хеле дақиқ ва оддӣ, аз такрори 

бисёркаратаи як унсур дар тамоми сатҳи ашёи матои мавриди ороиш худдорӣ 

мекунанд, аксар вақт маркази матоъро холӣ мегузоранд ва ё баръакс пурнақш 

мекунанд; 

б) ҷойгир кардани унсурҳои нақш аз рӯи коҳиш ё афзоиши ҳамоҳангӣ ё 

назм. Ин тарзро дар намунаҳои қадимаи санъати халқӣ мушоҳида кардан 

мумкин аст: дар пероҳанҳои бофта ё гулдӯзишуда, сачоқҳо, остинҳо, бари 

куртаи занона ва мардона бо ҷойгиршавии аҷоибу бойи рахҳои ороишӣ. Дар 

композитсияҳои соддатар, ки аз рахҳо иборат аст, таассуроти тадриҷан як 

рангро танг карда баровардани ранги дигар ба вуҷуд меояд; 

в) сохтори мувозии нақшу нигор. Аксар вақт ташкили ҳамгирошудаи 

нақшро ба таври содда чун такрори ду ё чаҳоркаратаи як ҷузъи нақш 

мефаҳманд. Нақш бояд тибқи нияти ҳунарманд ба таври мантиқӣ инкишоф 

ёбад; 

г) тақсимоти озоди нақшу нигор дар тамоми сатҳи матое, ки ороиш 

дода мешавад. Дар ин ҳолат унсурҳои дар кунҷҳои муқобили матоъ 

ҷойгиршуда мутавозин мебошанд - онҳо аз рӯи андоза ва тарҳи умумӣ 

шабеҳанд. Зебо ва возеҳ тасвир шудани ҷузъиёт, тарҳи умумӣ ва истифодаи 

коркардҳои тасвирӣ ё графикӣ, ки нақшро ғанӣ мегардонанд, аҳамияти хеле 

калон доранд [189, с. 55]. 

Эҷоди асари навро ҳунарманд аз интихоби мавзӯи мувофиқ вобаста ба 

таъиноти маснуот оғоз мекунад. Дар ин марҳила на танҳо иттилооти 

мушаххасе, ки дар унсурҳои тасвиршаванда ифода меёбад, балки образи 
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ороишӣ ва рӯҳияи эҳсосие, ки ҳунарманд мехоҳад тавассути воситаҳои 

мухталифи бадеӣ баён созад, хеле муҳим аст. 

Бо истифода аз тарзу усулҳои гуногуни бадеӣ ва техникӣ, бо воситаҳои 

ороишӣ ва нақшунигор рӯҳияи мухталиф, масалан, боди сабуки баҳор, ҷӯшу 

хурӯш, суръат ва ё эътидолро ифода кардан мумкин аст. 

Нақшаи хуби ҳамоҳанг ва пухта асоси эҷоди асари бадеӣ мебошад. 

Корро аз тарҳ ё нақшаи пешакии композитсионӣ ба андозаи табиӣ ё дар 

миқёси хурдкардашуда оғоз намудан лозим аст. 

Аз рӯи сохт ва хусусияти тарҳи нақш ҳалли композитсионӣ ду намуд 

дошта метавонад: статикӣ (ғайримутаҳаррик) ва динамикӣ (мутаҳаррик). 

Нақшаҳои статикӣ (ғайримутаҳаррик)-и композитсия аксар вақт мувозӣ 

(симметрӣ) буда, шарҳи ҷиддии ороишро тақозо менамоянд. Ба нақшаҳои 

статикӣ бештар нақшҳои хаттӣ (рахҳо ва катакҳо), композитсияҳо бо 

нақшҳои геометрӣ ва баъзе матоъҳо ба нақши растанӣ мансубанд. 

Композитсияҳои статикӣ ҳолати оромӣ ва эътидолро ифода мекунанд. Нақшу 

нигор асосан дар шабакаи росткунҷа ҷойгир аст, ҳамаи унсурҳо дар 

меҳварҳои амудӣ ё уфуқӣ, ки дар канорҳои маҳсулот ҷойгиранд, войгир 

шудаанд, унсурҳои тасвирӣ ба таври намо (фронталӣ) тасвир мешаванд, онҳо 

устувор мебошанд ва ҷойи онҳо дар нақшаи композитсионӣ ба таври возеҳ 

муайян карда шудааст. 

Дар композитсияҳои мутаҳаррик унсурҳои нақш дар меҳварҳои 

диагоналӣ мехобанд ё дар сатҳ озод ҷойгир мешаванд. Дар онҳо ҳаракат 

возеҳтар ифода ёфтааст, нақшаҳо нисбатан гуногунанд, дар ин ҷо метавон 

симметрияро бемонеа дигаргун кард. Хатти нақш аксаран нисбат ба лаккаи 

рангӣ ҷой иваз мекунад, гулу баргҳо дар шакли таранг дар шохҳои устувори 

хамида тасвир шудаанд ва бинанда гумон мекунад, ки ҳамин лаҳза онҳо аз 

хамидагӣ рост мешаванд. Рангубор дар композитсияҳои мутаҳаррик 

метавонад нисбатан шадидтар бошад. 

Маводе, ки нақш барои он таҳия мегардад - матои зичи бофташуда ё 

ҳарир, матои ҳамвори шаффоф бо тасвир, матои барҷаста, пахтагин, пашмин 
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ё гилеми патдори нармро ба инобат гирифтан зарур аст. Хусусияти 

нақшунигор дар ҳар ҳолати алоҳида тағйир меёбад. Хусусиятҳои дарки ранг 

бояд ба инобат гирифта шавад: дар матои бофташ барҷаста ё қолин ранг 

ғафсу зич эҳсос мешавад, дар матоъҳои шаффоф нақшунигор хеле сабук 

эҳсос мешавад.  

Интихоби миқёси тасвир мутаносибан ба ҳаҷм ва таъиноти маснуот 

ҷузъи хеле муҳим аст. Дар мавриди миқёси калони тасвир нақш дурушт, аз 

доираи бофандагӣ берун мешавад. Дар миқёси калон расми гул бештар 

қобили қабул аст. Табиист, ки тарҳи хуб дарёфтшуда, тасвир возеҳи унсурҳо, 

ҳатто агар кор дастӣ, бо тарзи озод бо усули батик иҷро гардад, аҳамияти 

калон хоҳад дошт. Шакли безеб ва дурушт кашидашудаи гул ва барги 

дарахтон фасеҳият, ҷаззобӣ ва зебоии табиии растаниро инъикос карда 

наметавонанд. Бинобар ин ҳангоми машғулият донишҷӯён бояд ба тарҳҳои 

ибтидоӣ аз ашё, намуди аслӣ (натура) таваҷҷӯҳи ҷиддӣ додан лозим аст. 

Ҳангоми иҷрои мусаввара (эскиз) фардияти ҳар ашё ё падида нигоҳ дошта 

мешавад. 

Меъёри муҳимтарини бадеии осори санъати ороишӣ-амалӣ таносуби 

дурусти умумии маҷмӯи рангӣ буда метавонад. Асари том танҳо ҳангоми 

умумияти шаклҳои ороишӣ имконпазир офарида мешавад; нақши ба қисмҳо 

таҷзияшуда ҳалли гуногунрангро ба вуҷуд меорад. Ғайр аз ин, ба услуби 

муосири санъати ороишӣ - амалӣ муносибати эҳтиёткорона нисбати зебоии 

маводи коркардшаванда хос аст, умумияти шаклҳо бошад, ба хубтар ошкор 

сохтани сифатҳои табиии он имкон фароҳам меорад [149, с. 32]. 

Гурӯҳи калони маҳсулоти бофандагӣ бо нақшҳои геометрӣ дар асоси 

омехташавии ҳамоҳанги рахҳо, холҳо, ҳалқаҳо ва ғайра оро дода мешаванд. 

 Таносуби ранг ё рангомезӣ дар маҳсулоти бофандагии ороишӣ қисми 

ҷудонашавандаи сохтори нақшунигор аст. Ашёи аз лиҳози нақш хеле зеборо 

метавонад таносуби ранги ба нияти бадеии умумӣ номувофиқ ё тақсимоти 

нодурусти ранг комилан хароб кунад. Тавассути ранг унсурҳои алоҳидаро 

дар як воҳиди том муттаҳид кардан ё онҳоро аз ҳам тавре ҷудо кардан 
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мумкин аст, ки аз сохтори нақшу нигори таҳиягардида осоре боқӣ намонад. 

Барои он, ки масъалаҳои таносуби ранг ба таври дуруст ҳаллу фасл карда 

шавад, ҳунарманди эҷодкор бояд аз қоидаҳои оддитарини таносуби рангҳо 

бохабар бошад. Таъсири ранг ва шароити расҳоро бе инсон, ба ҳолати 

эҳсосии ӯ физиологҳо, равоншиносон, маъморон меомӯзанд. Ҳунармандони 

санъати ороишӣ - амалӣ дар амалияи худ ба хулосаҳои муайяне меоянд, ки он 

барои ҳалли босалоҳияти масъалаҳои таносуби рангии осори бадеӣ кӯмак 

менамоянд. 

Интихоби таносуби асосии ранг ва ба ин таносуб тобеъ кардани ҳалли 

рангии умумӣ имкон медиҳад, ки масъалаи рангубори маҳсулот оқулона 

ҳаллу фасл карда шавад. Рангҳоро дар сатҳу ҳамвории маҳсулот тақсим 

кардан кофӣ нест. Идора кардани имкониятҳоеро омӯхтан зарур аст, ки ранг 

ё нахи дар ихтиёрбуда фароҳам меоранд. Маҳсулоти аз ҷиҳати таносуби ранг 

мӯътадил ба осори мусиқие шабоҳат дорад, ки дар он дар заминаи ҷӯри 

мусиқӣ оҳанги асосӣ хубу возеҳ ба гӯш мерасад, вале ҳамовозӣ ё ҷӯр оҳанги 

асосиро пахш намекунад, баръакс онро пурра ва пурмӯҳтаво мегардонад. 

Таносуби рангӣ - яке аз воситаҳои ба вуҷуд овардани образи муайян, 

рӯҳияи асар мебошад. Тасодуфӣ нест, ки ҳангоми баррасии асари санъати 

бофандагӣ чунин тавсифҳо, аз қабили офтобӣ, баҳорӣ, нишотовар, 

андӯҳовар, ҳузнангез ва ғайраро истифода мебаранд. Тавсифҳои мазкур ба 

туфайли ҳиссиёти басарӣ ва эҳсосие, ки ҳангоми ошноии аввалин бо 

маҳсулот дар инсон пайдо мешавад, ба вуҷуд меоянд. Асоси ин эҳсосотро 

робитаи амиқи ботинӣ ташкил мекунад, ки дар ҳар асари бадеии ба 

итмомрасида байни нияти умумии таркиботи асар, ҳамоҳангии ороишӣ ва 

таносуби рангҳо мавҷуданд. Вале танҳо дар сурати доштани таҷрибаи бойи 

эҷоди осори бадеӣ, донистани қонуниятҳои таносуби рангӣ таҳлили ҳиссиёти 

басарӣ имконпазир мегардад, инсон метавонад гӯяд, ки чаро ин ё он асари 

бадеӣ, таносуби рангҳои он хуб ё бад аст ва то чӣ андоза он ғояи бадеии 

асарро ошкор мекунад. 



92 

 

Аз рӯи нақшаи таълимии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

факултети санъати тасвирӣ ва технологияи МДТ “ДДХ ба номи академик Б. 

Ғафуров” барои омӯзиши фанни рангубори маснуот дар як семестр 4 кредит 

(96 соат) ҷудо шудааст.  

Барои таълими назариявӣ ва амалии аудиторӣ - 2 кредит (48 соат), 

барои машғулиятҳои аудитории корҳои мустақилона ва беруназаудитории 

донишҷӯён- 1 кредит (24 соат) ҷудо шудааст. Машғулиятҳои назариявӣ, 

амалӣ, корҳои мустақилонаи донишҷӯён ва бо роҳбарии омӯзгор (КМРО) дар 

ҷадвали дарсҳо гузошта мешаванд ва ба сарбории умумии таълимии омӯзгор 

ва донишҷӯ ворид карда мешаванд. Барои машғулиятҳои кори мустақилонаи 

берун аз аудиторӣ (КМД) - 1 кредит (24 соат) ҷудо карда шудааст ва 

мувофиқи миқдори кредитҳои ҷудогардида, рафти иҷрои онҳо аз ҷониби 

омӯзгори фан назорат мешавад. 

Курси мазкур барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи тарроҳии 

маҳсулоти дӯзандагӣ пешбинӣ шуда, донишҷӯён баробари бо роҳу усули 

рангубори матоъ ошно гардидан дар ниҳоди худ маҳорату малакаҳои барои 

фаъолияти амалии касбии хеш муҳимро сайқал медиҳанд ва салоҳияти 

касбии онро ҳосил менамоянд. 

Вазифаи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ , ки 

дар оянда касб, тахассуси дӯзандагӣ ва тарроҳиро ба дӯш қабул мекунанд, на 

танҳо бояд мутахассиси тарҳрезии либоси дӯзандагӣ бошанд, балки дар 

баробари дӯхтану тарроҳӣ инчунин оиди ранг кардани матоъ ва интихоби 

ранг низ дониши кофӣ дошта бошанд.  

Ҳадафи асосӣ ба он равона гардидааст, ки тавассути машғулиятҳои 

назариявӣ, амалӣ ва корҳои мустақилона донишҷӯён ҳаматарафа салоҳияти 

касбии худро ташуккул диҳанд. 

Мақсади омӯзиши фанни рангубори матоъ, пеш аз ҳама, таъмин 

намудани инкишофи қобилияти эҷодии донишҷӯён, азхуд намудани дониш 

ва назарияҳои усулҳои рангкунии матоъ, ташаккул додани малакаҳои амалӣ, 

таваҷҷӯҳи устувор дар фаъолияти эҷодии мустақил дар соҳаи санъати 
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ороишӣ-амалӣ, дар сатҳи матоъ офаридани нақшҳои тахайюлӣ, тасвирҳои 

гулҳои рангоранг мебошад, яъне ин бо тарзи усули рангкунӣ имконияти 

гирифтани намуди нақши навро меомӯзад. 

Вазифаҳои асосии фанни мазкур: ташаккул додани тарбияи 

зебоипарастии донишҷӯён, ташаккул додани шавқи донишҷӯ нисбат ба 

санъати рангубор, омӯхтани тарзи тайёр намудани рангҳо, истифода бурда 

тавонистани абзору лавозимоти рангкунии матоъ, шиносоӣ бо усулҳои 

гуногуни рангубори матоъ. 

Ҳамин тариқ, иҷрои кор дар самти усулҳои рангубори матоъ нуктаҳои 

зеринро дарбар мегирад: 

- бори маъно (рамзи ҳосилхезии замин, эҳёи ҳаёт ва фанонопазирӣ, 

ҳамаи соҳаҳои заминӣ ва зеризаминӣ, мавҷудоти зинда, ғояи ҳаёти абадиро 

таҷассум менамояд) ва муносибат ба дунё, табиат (ҳориси зан, рӯҳияи эҳсосӣ, 

ваҳдати ҷудонопазирии олам)-ро ифода мекунад; 

- алоқаи мутақобилаи тасвир ва мавод (тасвир бидуни халалдор 

кардани бандубасти ороишӣ, бо мавзунии ғайриоддӣ гӯё ба мобайни матоъ 

ворид мегардад, ҳатто заминаи ибтидоии унсурҳои нақшу нигор чун нақш 

эҳсос мешавад); 

- тасвирҳои рангубори матоъ аз ҳунарманд вобастаанд; 

- бо ғояи асосии идеологӣ, ҷанбаи эҳсоси табиати аз ҷониби ӯ, бо 

забони бадеии ӯ робитаи зич доранд; 

- идроки пайдо кардани ҳалҳои бандубасти асар; 

- вобаста аз вазифаҳое, ки ҳунарманд дар назди худ гузаштааст; 

- аз муносибати эҷодкоронаи ӯ нисбати ҷаҳон. 

Усули рангубори матоъ ба ифодаи нуктаҳои зерин имкон медиҳад: 

- хусусиятҳои возеҳи графикӣ; 

- гузариши нарми ҷилои ранг, рӯҳияи эҳсосии гуногун; 

- ҳаракати пурҷӯшу хурӯш, оромии ботавозун; 

- рӯҳияи нишотовар, баҳорӣ, ҳузнангез ва ғайра. 
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Дар ин бахш дар асоси маълумоти мухтасар дар бораи қонунҳои асосии 

рангубори матоъ, мо кӯшиш ба харҷ додем, ки имкониятҳои инкишофи эҷодӣ 

ва зебоипарастии шахсиятро, ки намуди санъати амалии мазкур дар бар 

мегирад, тавсиф диҳем. 
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Хулосаҳои боби аввал 

Санъати ороишӣ-амалӣ фанне мебошад, ки ба силсилаи фанҳои 

махсуси тарбияи касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дохил мешавад. Рангубори матоъ (усули батик) чун як намуди 

санъати ороишӣ-амалӣ метавонад ба сифати воситаи инкишофи малакаҳои 

эҷодии донишҷӯён ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ хизмат намояд. 

Барномаи таълими санъати ороишӣ-амалӣ ба донишҷӯёни ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши донишҳо оиди ташаккул ва 

инкишофи намудҳои гуногуни санъат, бо назардошти вақт ва фазо ва 

инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ ва касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ пешбинӣ шудааст. Мо барномаро чун низоми 

маърифатӣ, бо таркиби худ (номгӯи унсурҳои санъати ороишӣ-амалӣ), 

сохтор (мақсадҳои ин барнома) ва имкониятҳои фаъолияти он, ки онҳоро 

тарзи фаъолият муайян мекунанд, баррасӣ менамоем. 

Иҷрои кор дар рангубори матоъ (усули батик) нуқтаҳои зеринро дар 

бар мегирад: 

- бори маъно (рамзи ҳосилхезии замин, эҳёи ҳаёт ва ҷовидонӣ, ҳамаи 

соҳаҳо: заминӣ ва зеризаминӣ, мавҷудияти зинда, ғояи ҳаёти абадиро 

таҷассум мекунад) ва муносибат ба дунё, табиат (тӯмори зан, рӯҳияи эҳсосӣ, 

ваҳдати ҷудонопазири олам)-ро ифода мекунад; 

- алоқаи тасвир ва мавод (тасвир бидуни халалдор кардани бандубасти 

ороишӣ, бо мавзунии ғайриоддӣ гӯё ба батни матоъ ворид мегардад, ҳатто 

заминаи байни унсурҳои нақшу нигор чун шакл эҳсос мегардад); тасвири 

рангубори матоъ (усули батик) аз рассом-ҳунарманд вобаста аст: он бо 

мақсаду нияти асосии ғоявии ҳунарманд, тарзи тафаккури ӯ, забони бадеӣ, 

оқилона дарёфт кардани усулҳои бандубаст, вазифаҳои дар назди худ 

гузоштаи рассом-ҳунарманд, аз муносибати эҷодии ӯ нисбати ҷаҳон иртибот 

дорад. 

- иҷрои рангубори матоъ (усули батик) ба ифода кардани нуктаҳои 

зерин имкон медиҳад: хусусияти возеҳи графикӣ, гузариши нарми ҷилои 
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рангҳо, рӯҳбаландии баҳорӣ, ҳаракати пурҷӯшу хурӯш, оромии мутавозин, 

нишотоварӣ, хузнангезӣ ва ғ. 

Ҳангоми таълими рангубори матоъ (усули батик) барои мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳамчунин омӯзиши чунин фанҳои 

махсус, ба монанди антропология, рассомӣ, бандубасти бадеӣ пешбинӣ 

мегардад. 

Зимнан, тарзҳои фаъолияти эҷодӣ ва тарзҳои фаъолияти маърифатӣ 

(таҳлил, синтез, муқоиса, ҷамъбаст ва ғайра) азхуд карда мешаванд. Барои ба 

инсон омӯзонидани малакаҳои эҷодкорӣ танҳо як роҳ вуҷуд дорад: 

- омӯзонидани қоидаҳои эҷодиёт, яъне он сохторҳое, ки моҳияти 

фаъолияти эҷодиро ташкил медиҳанд. Ҳама чизҳои дигар нақши ёрирасон 

доранд. Қоидаҳои мазкур инҳоанд: интиқоли мустақилонаи (наздик ё дур) 

дониш ва малакаҳои қаблан андӯхта дар вазъияти нав; баррасии масъала дар 

вазъияти шинос; баррасии вазифаи нави объект; муайян кардани сохтори 

объект (мушкилот, мақсадҳо); баррасии роҳҳо ва тарзҳои алтернативии ҳалли 

он; мутобиқ ба масъалаи нави бавуҷудомада омезиш додани тарзҳои қаблан 

азхудкардаи фаъолият. 

Аз нуқтаи назари педагогика эҷодиёт ба таври объективӣ ё субъективӣ 

ба вуҷуд овардани маҳсулоти сифатан нав мебошад, ки раванди он зуҳури як 

ё якчанд қоидаҳои мазкурро тақозо менамояд. 

Эҷодиёт ҳамчунин ташаккули муносибатро ба фаъолияти эҷодӣ ва 

объектҳои тасвиршудаи воқеият тақозо менамояд 

Мундариҷаи фанни рангубори матоъ (усули батик) имкон медиҳад, ки 

тафаккури басарӣ ва мантиқии донишҷӯён тавассути иҷрои вазифаҳои 

гуногун дорои мӯҳтавои репродуктивӣ ва эҷодӣ инкишоф дода шавад. Ин 

вазифаҳо имкон медиҳанд, ки чунин равандҳои зеҳнӣ ба монанди муқоиса, 

ҷамъбаст, таҷзия, таҳлил, махлутшавӣ ташаккул ёбанд, ба ташаккули 

таҷрибаи муносибатҳо ва завқи зебоипарастӣ мусоидат мекунанд. Омӯзиши 

усулҳои синтетикӣ таҳлилӣ ва ба ҳам пайвастани чунин фаъолият бо иҷрои 

мустақими супоришҳо ба мо имкон медиҳад, ки фаҳмиши асосҳо ва 
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равандҳои эҷодиётро ташаккул диҳем, муносибатро ба раванди эҷодиёт 

таҳаввули маънавии инсоният идрок намоем, ғайр аз он имкониятҳои 

номаҳдуди иҷрои асарҳои эҷодиро нишон медиҳад, ки ангезаро ба фаъолияти 

ояндаи касбӣ ташаккул медиҳад. 

Ҳангоми инкишофи малакаҳои эҷодӣ робитаи байни раванди идрок ва 

тафаккури эҷодии донишҷӯён, ангезаҳои фаъолият ва муносибат ба осори 

санъатро ба инобат гирифтан муҳим аст. Омезиши амалҳои репродуктивӣ ва 

эҷодӣ бояд ба инкишофи хотира ва тафаккур, ҳам эҳсосӣ ва ҳам мантиқӣ 

мусоидат намояд, инчунин ба муқаррароти равонии ғайриоддӣ такя намояд. 

Ҳангоми инкишофи малакаҳои эҷодкорӣ хусусиятҳои зеринро ба 

инобат гирифтан зарур аст: 

- хусусиятҳои инфиродии донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ (мавҷудияти қобилиятҳои бадеӣ, муносибати эҳсосӣ ба воқеияти 

атроф); 

- хусусиятҳои синнусолӣ (инкишофи худогоҳӣ, майлу хоҳиши 

инкишофи касбӣ ва ғайра). 

Ҳангоми таълиму тарбияи эҷодӣ таъкид кардан зарур аст, ки 

эҷодкориро ба шахсият омӯзонидан мумкин аст ва ҳамзамон: 

1) ҷанбаи амалии фаъолияти эҷодӣ (қоидаҳо)-ро, ки мундариҷаи 

махсуси онро ташкил мекунанд ва мундариҷаи мазкур дар баробари донишу 

қобилиятҳои фаъолияти ба таври репродуктивӣ азхудшаванда ба барнома 

ворид карда мешавад, бояд фарқ карда шавад. Фаҳмиши мазкур заминаи 

асосии инкишофи ҳадафманди иқтидори эҷодӣ мебошад; 

2) бояд ба тарбияи муносибати мусбӣ ба инкишофи малакаҳои 

фаъолияти эҷодӣ таваҷҷӯҳ дода шавад; 

3) ҷанбаҳои мундариҷавӣ ва амалии таълими эҷодкорӣ бояд муайян 

карда шавад; 

4) эҷодкорӣ бояд омӯхта шавад ва ин вазифа чун яке аз вазифаҳои 

аввалиндараҷа ва мубрам бояд дар назди ҷомеа гузошта шавад. 
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БОБИ 2. ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГӢ, ТАЙЁРИИ КАСБИИ 

МУТАХАССИСОНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ 

ДӮЗАНДАГӢ ДАР ОМӮЗИШИ САНЪАТИ ОРОИШӢ - АМАЛӢ 

2.1. Усул ва воситаҳои рушди қобилияти эҷодии донишҷӯён дар 

раванди таълими санъати ороишӣ - амалӣ (дар мисоли усули батик)  

Сатҳи муосири рушди ҷомеа аз инсон тақозо менамояд, ки дар соҳаҳои 

гуногуни ҳаёт эҷодкорона амал кунад. Аз ин рӯ, муассисаи олии муосир бояд 

шахсияти эҷодкореро тайёр кунад, ки ба шароити доимо тағйирёбандаи ҳаёт 

мутобиқ шуда тавонад ва дар бозори меҳнат рақобатпазир бошад. Ин масъала 

ҳангоми таълими санъати ороишӣ - амалӣ ба донишҷӯёни ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ҳал карда мешавад, зеро санъати ороишӣ - амалӣ яке аз 

воситаҳои муҳимтарини рушди маҳоратҳои эҷодии шахс мебошад. 

Инкишофи малакаҳои эҷодии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ яке аз вазифаҳоест, ки дар назди муассисаи таҳсилоти 

олӣ қарор дорад. 

Имрӯз дар назди омӯзгор талаботи умумифарҳангӣ ва касбӣ пешниҳод 

карда мешаванд, ки ҳадафи он таъмини ягонагии равандҳои педагогӣ аст, ки 

мундариҷаи таълимро ба механизми рушди шахсияти эҷодкор табдил 

медиҳанд. 

Амалия нишон дод, ки ташкили анъанавии таълим дар муассисаи 

таҳсилоти олӣ иҷрои он вазифаҳоеро, ки ҷомеаи муосир дар назди маориф 

мегузорад, таъмин намекунад. 

Аз сӯҳбатҳо бо устодони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки қисми зиёди омӯзгорон чунин меҳисобанд, ки фаъолияти 

эҷодӣ дар санъати ороишӣ - амалӣ ба омӯзиши махсус ниёз надорад, зеро 

иҷрои ҳама гуна корҳо худ як раванди эҷодӣ мебошад ва аз ин рӯ вазифаи 

асосии омӯзгор халал нарасонидан ба ин раванд аст. 

Ҳангоми таълим чунин омӯзгорон на технологияҳои аз ҷиҳати илмӣ 

асосноки меҳнат, балки ҳамон намунаи субъективию эмпирикии таълимро 

дар машғулиятҳо истифода мебаранд, ки ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ 



99 

 

омӯхта буданд ва минбаъд аз рӯи ҳамон намуна кор мекунанд ва ҳе 

намеандешанд, ки то чи андоза фаъолияти онҳо ба ҳалли масъалаҳои мазкур 

мусоидат мекунад. Аммо, танҳо бо як хоҳиш, бидуни маҳорати пешниҳод ва 

амалигардонии ғояҳои худ дар ҳаёти воқеии донишҷӯён, дар ин ҷода ба 

муваффақият ноил гардидан мушкил аст, ва, ҳатто, дар сурати комёб 

гардидан комёбӣ ба ҳукми тасодуф сурат мегирад.  

Таҳлили банақшагирӣ ва ташкили машғулиятҳои омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ҳамчунин адабиёти методӣ ба мо имкон медиҳад 

муқаррар намоем, ки дар мадди назари онҳо то ҳол танҳо мундариҷаи 

иттилооти машғулият оид ба мавзӯъҳои маводи таълим қарор дорад, амсилаи 

низоме, ки ба амсиласозию идоракунии рушди иқтидори эҷодии маърифатӣ 

ва ахлоқиву зебоипарастии донишҷӯён шароит фароҳам орад, мавҷуд нест. 

Дар талаботи муосир, ки дар стандарти давлатии таҳсилоти олии касбӣ 

омадааст, зикр гардидааст, ки мутахассис “дорои маҳоратҳои зарурӣ барои 

худтаҳлил, рушди қобилиятҳои эҷодии худ мебошад” [57, с. З].  

Ба муассисаҳои таҳсилоти олии Тоҷикистон донишгоҳҳо ва 

донишкадаҳо дохил мешаванд, ки дараҷаҳои бакалавр ва магистрро 

медиҳанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Стандарти давлатии таҳсилоти олии 

касбӣ” ва “Талаботи давлатӣ ба мӯҳтаво ва сатҳи ҳадди ақалли тарбияи 

донишҷӯён ва таснифоти давлатии соҳаҳо ва ихтисосҳои таҳсилоти олӣ” 

татбиқ карда шудаанд. Дар донишгоҳҳо донишҷӯён аз рӯи ду низом таҳсил 

мекунанд: таълими анъанавӣ ва таълими кредитӣ. Низоми кредитӣ дар 

муассисаҳои олии кишвар ба воситаи дараҷаи бакалавр, магистр ва 

докторанти PhD амалӣ карда мешавад. Вазифаҳои асосии муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ инҳоянд: гузариш ба низоми кредитии таҳсил дар 

донишгоҳ бо фармони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 

2006 (№ 484) “Консепсияи рушди таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва 

фармони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 августи соли 2007 ва 

Оиннома дар бораи низоми таҳсилоти кредитӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27.07.2012. Қадимтарин муассисаи таълимии 
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шимоли Тоҷикистон Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б.Ғафуров (собиқ Донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод ба номи С.М. 

Киров ва алҳол МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. 

Ғафуров”) мебошад, ки он аз 4 октябри соли 2016 ба низоми таълимии 

кредитӣ гузашт. 

Дар ташкили раванди ҳадафманди таълим дар донишгоҳ, таъмини 

ҷараёни мунтазами таълим, такмил ва татбиқи усулҳои нави таълим, идроки 

методҳои нави азхудкунии мавзӯъ, истифодаи самарабахши воситаҳои 

илмию техникӣ дар раванди таълим, рушди самтҳои таълимӣ, илмӣ ва 

методии донишгоҳ номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, Аълочии маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Тоҷзод Далер Ҳамропур саҳми калон 

гузоштааст. Департаменти таълим соли 2012 бо қарори Шӯрои олимони 

донишгоҳ таъсис дода шудааст. 

- қонеъ кардани эҳтиёҷоти шахсият ба рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ ва 

ахлоқӣ тавассути гирифтани маълумоти олии касбӣ ва (ё) баъдидипломӣ; 

- рушди илм ва санъат тавассути таҳқиқоти илмӣ ва фаъолияти эҷодии 

кормандони илмию педагогӣ ва донишҷӯён, истифодаи натиҷаҳо дар ҷараёни 

таълим ва истеҳсолот [169, с. 63 ]. 

Моҳи марти соли 1996 дар Шӯрои Аврупо масъалаи ислоҳоти маориф 

мавриди баррасӣ қарор гирифт ва ба салоҳиятҳои калидӣ таваҷҷуҳи махсус 

дода шуд. Бо назардошти ҳамин талабот яке аз муҳаққиқони асосии таълими 

салоҳиятнокӣ Г. Халаж махсусияти демократӣ, бисёрзабонӣ, бисёрфарҳангӣ, 

талаботи бозори меҳнат, дигаргуниҳои иқтисодии кишварҳои Иттиҳоди 

Аврупоро ба назар гирифта, силсилаи салоҳиятҳоро пешниҳод намуд [113, с. 

2]. Аҳли маориф огоҳанд, ки соли таҳсили 2016 - 2017 дар зинаи ибтидоии 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми нави таълими 

салоҳиятнок ҷорӣ карда шуд. Албатта, ҳар навгонию пешравӣ дар соҳаи 

маориф боиси дастгирист. Тобистони соли 2017 омӯзгорон аз курси омӯзиши 

муносибати салоҳиятнок дар таълим гузаштанд [117, с. 2].  
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Мафҳумҳои “салоҳият” ва “босалоҳият”-ро мутахассисон барои ифодаи 

мафҳумҳои “компетенция” ва “компетентность”, ки аз забони лотинӣ 

(competens, competentis) ба русӣ иқтибос шудаанд, истифода мебаранд. Дар 

“Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” “мафҳуми салоҳият” чун “лоиқ будан, 

сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ” шарҳ дода шудааст [193, с. 200].  

Инкишоф ё рушд тағйирёбии бозгаштнопазир, самтгиришуда, 

қонуниятманди объектҳои моддӣ ва идеалӣ аст. Танҳо мавҷудияти 

ҳамзамони ин се хусусияти зикршуда равандҳои рушдро байни дигар 

тағйирот фарқ мекунонад: бозгаштпазирии тағйирот равандҳои фаъолиятро 

тавсиф мекунад (таҷдиди силсилавӣ набудани доимии қонуният ба равандҳои 

тасодуфӣ хос аст; дар сурати мавҷуд набудани самтнокӣ тағйирот таҷаммӯъ 

намеёбад, бинобар ин раванд аз хатти ягона ва ботинан ба ҳам алоқаманди 

рушд маҳрум мегардад.  

Дар натиҷаи инкишоф ё рушд, ҳолати сифатан нави объект ба миён 

меояд, ки ҳамчун тағйирот дар таркиб ё сохтори он зоҳир мегардад (яъне 

пайдоиш, тағйири шакл ё аз байн рафтани унсурҳо ва робитаҳои он) .  

Қобилияти рушд яке аз хусусиятҳои умумии материя ва шуур аст. Ғояи 

рушд дар замонҳои қадим арзи ҳастӣ кардааст, вале дар асри XVIII онро И. 

Кант “моҷарои пуртаваккали зеҳн” номид, зеро аксарияти соҳаҳо, аз қабили 

коинот, табиати органикӣ ва ғайраро ҳамчун соҳаҳои инкишофёбанда 

тасаввур кардан душвор буд [83, с. 233]. 

Инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ, ки ба иҷрои бомуваффақияти ин ё он 

фаъолият марбутанд. Ташкилаи мураккаби синтетикии шомили як қатор 

сифатҳое, ки бидуни онҳо инсон ба ягон намуди фаъолият қобил нест ва 

хислатҳое, ки танҳо дар раванди фаъолияти ба тарзи муайян ташкил шуда 

ҳосил мегарданд. Хусусиятҳои инфиродӣ- психологии инсон, ки ба талаботи 

ин фаъолият ҷавобгӯ ҳастанд ва шарти иҷрои бомуваффақияти он мебошанд. 

Хусусиятҳои равонии дар раванди таълим инкишофёбандаи шахсият, ки аз як 

тараф чун натиҷаи фаъолияти густурдаи таълимӣ ва маърифатии он зуҳур 

менамоянд ва аз тарафи дигар, дараҷаи баланди маҳорат ва боиси 
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муваффақият дар ин фаъолият мегарданд. Дар амалияи педагогӣ диққати 

асосӣ бояд маҳз ба инкишоф ва ташаккули маҳоратҳои эҷодии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дода шавад, зеро 

иқтидори серҷанбаи ин касб аз бисёр ҷиҳат он дастовардҳои инфиродӣ ва 

муҳимми ҷамъиятиро, ки шахсияти мутахассиси ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба онҳо нигаронида шудааст, муайян менамояд. 

“Муҳокимаронӣ дар бобати маҳорат ҳамеша хусусияти муқоисавӣ дорад, 

яъне ба муқоисаи сермаҳсулӣ ва маҳорати як шахс бо маҳорати каси дигар 

асос меёбад. Меъёри маҳоратҳо сатҳ (натиҷа)-и фаъолиятест, ки баъзеҳо ба 

он ноил мегарданд ва баъзеҳо ноил намегарданд [86, с. 148]. 

С.Л. Рубинштейн фаъолиятро асоси инкишофи қобилият медонад. Ба 

ақидаи ӯ “маҳоратҳои инсон, пеш аз ҳама, маҳорат ба кор, ба таҳсил 

мебошанд. Онҳо дар меҳнат ва таълим рушд мекунанд”. Ин талабот, пеш аз 

ҳама, аз зарурати идроки аҳамияти касбии мутахассис, ки дар ӯ бояд 

маҳоратҳои фаъолияти эҷодӣ ташаккул ёфта бошанд, шаҳодат медиҳанд. 

Интиқоли онҳо бошад бояд ба ташаккули шахсияти донишҷӯён мусоидат 

кунад [147, с. 312]. 

Инкишофи шахсиятро инкишофи зеҳн ва маънавият дар алоқаи 

мутақобилаи ҳамоҳанг муайян мекунад. Инкишофи зеҳн бо инкишофи 

хотира, тафаккур ва тафаккури эҷодӣ дар натиҷаи азхудкунӣ, яъне ба 

моликияти шахсият табдил ёфтани амсилаҳои ҳифзшудаи мундариҷаи 

таълим муайян карда мешавад (сатҳҳои 1, 2, 3 азхудкунӣ). Ин амсилаҳои 

ҳифзшавандаро мо ҳамчун ҳадафҳои таълим муайян намудем. 

Категорияҳои ахлоқӣ ва эстетикӣ ҳадафҳои тарбиявиро муайян 

мекунанд. Ҳадафҳои таълимӣ ва тарбиявӣ ноил шудан ба ҳадафҳои рушд - 

инкишофи маҳоратҳои касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагиро муайян мекунанд. 

Ҳамин тариқ, ҳадафҳои таълимӣ, тарбиявӣ ва инкишофдиҳанда 

ҳангоми амсиласозии инкишофи маҳоратҳои эҷодӣ хусусиятҳои муҳимтарин 

дар таълим мебошанд. 
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Инкишофи зеҳн ва маънавият хусусиятҳои аз лиҳози касбӣ 

муҳимтарини шахсият - маҳоратҳои касбӣ (А - академӣ - донистани назарияи 

предмет; Д - дидактикӣ, маҳорати татбиқи ин назария дар амал; Кс - 

конструктивӣ - маҳорати бунёд кардани фаъолияти худ)-ро, ки дар рафти 

таълим инкишоф меёбанд, муайян мекунанд. 

Барои ҳалли вазифаҳои мазкур ҳар педагог бояд таълимро дар асоси 

принсипҳои гуманизм ба роҳ монад, ки он унсурҳои зеринро дар бар 

мегирад: омӯзгор бояд технологияҳои муосири педагогии рушди маҳоратҳои 

эҷодии донишҷӯёнро донад ва дар онҳо нисбат ба худ муносибати 

мувофиқро чун ба бунёркори неъматҳои моддию маънавӣ ва идроки 

номаҳдудии имкониятҳо ва такмили инсон ташаккул дода тавонад. 

Ҳар як мутахассис бояд муносибати мутақобилаи субъект ва объектҳои 

раванди кориро ба роҳ монда тавонад, иқтидори эҷодии худро аз ҳисоби 

маҳорати татбиқи чандири технологияҳои таълиму тарбия зоҳир намуда, дар 

фаъолияти касбиаш қарорҳоеро қабул ва амалӣ гардонида тавонад, ки ба 

рушди шахсияти фаъоли эҷодӣ равона шудаанд. Г.С. Алтшуллер боварӣ 

дошт, ки қобилият ба эҷодиёт истеъдод нест, балки табиати инсон аст. 

Эҷодиёт дар фаъолияти зеҳнӣ ва маънавӣ татбиқ мегардад. Ҳар як инсон 

дорои маҳоратҳои эҷодӣ мебошад. Барои кушода шудани онҳо шароити 

зарурии амалӣ гаштани маҳоратҳои мазкур лозим аст. Аз ҳама муҳиммаш ба 

вуҷуд овардани ангезиш ба эҷодиёт ва азхуд кардани технологияи меҳнати 

эҷодӣ мебошад. Роҳи асосии инкишофи шахсияти эҷодӣ ин худтакмилдиҳист 

[8, с. 163]. 

Зарурати фаъолияти ҳадафмандро оид ба рушди маҳоратҳои эҷодӣ дар 

таълими донишҷӯён дар шӯъбаи тарроҳии маҳсулоти дӯзандагӣ он нукта 

муайян мекунад, ки маҳз дар он ҷо интиқоли таҷрибаи маънавӣ ва эҷодии 

инсон, ки ба барқарор шудани робитаҳои наслҳо мусоидат мекунад, сурат 

мегирад; маҳдудияти шарҳи оқилонаи олам идрок карда мешавад, раванди 

нисбатан мураккаби шинохти олам тавассути воситаҳои бадеӣ ба амал меояд. 

Яке аз таърифҳои охирини фаъолнокии эҷодиро Л.Н. Шулпина пешниҳод 
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кардааст: “Фаъолияти эҷодӣ сифати устувори интегралии шахсият аст, ки дар 

ягонагии мақсадноки эҳтиёҷот, ангезаҳо, шавқу рағбат ва амалҳо ифода 

меёбад, ба он ҷустуҷӯи бошууронаи вазъиятҳои эҷодӣ хос аст”. Дар ин 

таъриф самтгирӣ ба азхудкунии фаъолияти эҷодӣ аниқ муайян карда 

шудааст, вале бори дигар омодагӣ ба фаъолияти эҷодӣ сарфи назар 

гардидааст [194, с. 102]. 

Пешрафти инсон ба маҳорати дарки устуворӣ ва доимият ҳам дар ашёи 

атроф ва ҳам дар тағйироте, ки дар ин ашё, яъне зуҳурот ба амал меоянд, асос 

меёбад.  

Дар тадқиқи дилхоҳи илмӣ ғайр аз ҷамъоварии иттилоот мураттабсозӣ 

ва муқаррарнамоии робитаҳо ва муносибатҳо (миқдорӣ ва сифатӣ) амалӣ 

мегардад. Ин робитаҳо дар натиҷаи таҳлили пайвастаи иттилооти андӯхта ва 

мураттаб кардашаванда ошкор мегарданд. Ин ҳолат бошад зарурати сохтани 

амсиларо ҳамчун образи абстрактии воқеият ба миён меорад.  

Маҳорат маҷмӯи хислатҳои табиӣ ва иктисобӣ мебошад. Хислатҳои 

табиӣ, ки модарзоданд, дар шароити тарбия ва раванди меҳнат пухта 

мешаванд ва инкишоф меёбанд.  

Мафҳуми “маҳорат” ба дониш, малака ё маҳоратҳое, ки дар фард ҳосил 

шудаанд, айният надорад, вале баъзе маҳоратҳо метавонанд осонӣ ва суръати 

касби дониш ва малакаро шарҳ диҳанд. Ба ибораи дигар, “маҳоратҳо ҳамчун 

хусусиятҳои инфиродию психологии инсон муайян карда мешаванд. 

Хусусиятҳои инфиродию психологӣ бошанд моҳиятан модарзод буда 

наметавонанд. Танҳо хусусиятҳои анатомию физиологӣ метавонанд модарзод 

бошанд, яъне мабдаъҳое, ки асоси рушди қобилиятҳоро ташкил мекунанд, 

аммо худи маҳоратҳо ҳамеша натиҷаи инкишофанд” [167, с. 100]. 

“Мафҳуми маҳорат фарқи одамонро дар дастовардҳо дар бар мегирад. 

Маъмулан дастовардҳои ба ҳама дастрасро бо қобилият алоқаманд 

намекунанд. Маҷмӯа хислатҳое, ки масъалаҳоро бо натиҷаи тағйирёбанда 

таъмин менамоянд, чи қадар ба теъдоди ками одамон дастрас бошанд, ҳамон 

қадар бештар имкон медиҳанд дар бораи маҳорат сухан ронем. Бо вуҷуди 
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маводи хеле зиёди тадқиқот, ба назар чунин мерасад, ки соҳаи мураккаби 

қобилиятҳо (аз фаъолияти оддии инсон то дастовардҳои баландтарини он) то 

ба ҳол ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. Дар ин ҷо шумораи зиёди масоили 

норавшан мавҷуд аст. Ҳар як қобилият сохтори худро дорад. Дар сохтори 

маҳоратҳо, хислатҳои муттакоӣ ва пешбаранда, заминаи муайян ё воситаҳои 

ёрирасонро ҷудо кардан лозим аст” [137, с. 112].  

Аз ин рӯ, маҳорати эҷодӣ моҳиятан консепсияи динамикӣ мебошад. 

Қобилият танҳо дар ҳаракат, танҳо дар рушд вуҷуд дорад. “Аз лиҳози 

равоншиносӣ дар бораи маҳорат гуфтан мумкин нест, ки он пеш аз саршавии 

рушди худ мавҷуд аст, мисли ҳамин оиди маҳорати  

ба инкишофи пурра ва мукаммал расида, инкишофаш баитмомрасонида низ 

сухан рондан ғайриимкон аст” [86, с. 93]. 

А.Н. Леонтев қайд мекунад, ки тибқи “Таърифи васеи қабулшудаи 

қобилият он хислати фардие мебошад, ки маҷмӯи он муваффақияти иҷрои ин 

ё он фаъолиятро таъмин мекунанд. Хислатҳое дар назар дошта мешаванд, ки 

ба таври онтогенетикӣ дар худи фаъолият ва вобаста аз шароитҳои беруна 

инкишоф меёбанд” [100, с. 68]. 

Ба ҳалли ин масъала Т.И. Артемева ба таври ба худ хос наздик 

шудааст: “Барои дар рушд, динамика ва мутаносибан бо шароити иҷтимоии 

воқеие, ки фарди мазкур дар он қарор дорад, баррасӣ кардани маҳоратҳо мо 

пешниҳод менамоем, ки маҳоратҳо ба актуалӣ (мубрам) ва потенсиалӣ 

(эҳтимолӣ) тақсим карда шаванд” [14, с. 82]. 

“Маъмулан, сохтори қобилиятро хосиятҳои пешбаранда ва муттакоии 

қобилиятҳо ташкил мекунанд” [96, с. 101]. 

Мо чунин андеша дорем, ки маҳоратҳои эҷодӣ танҳо дар фаъолияти 

касбӣ ва дар муассисаҳои махсус, ки барои ташаккули сифатҳои шахсии ба 

рассом - ҳунарманд зарурӣ пешбинӣ шудаанд (масалан, алоқаи назария бо 

амалия дар давоми тамоми фаъолияти тасвирии ӯ), инкишоф меёбанд. 

Санъати халқӣ барои дар донишҷӯён бедор кардани эҳтиром ба мероси 

фарҳангии кишварашон, алалхусус ба асарҳои санъати ороишӣ - амалӣ, ба 
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кори рассомони халқӣ воситаи аз ҳама самарабахш ва муассир мебошад. 

“Ҷидду ҷаҳди амалӣ гардонидани ворисият дар рушди анъанаҳои 

ҳунармандии бадеии маҳаллӣ, шарикӣ дар эҷодиёти ҳунармандон ва 

рассомон, хоҳиши бошууронаи вориси онҳо гардидан - ҳамаи ин барои 

ташаккули шахсияти эҷодӣ ва шаҳрвандӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад” [46, с. 

60]. 

Дар санъати ороишӣ-амалӣ ба ифоданокии худи шакли маҳсулот, ки 

ҳам таъиноти функсионалӣ ва ҳам таъиноти ороиши бадеӣ дорад, диққати 

зиёд дода мешавад. Дар мавриди санъати ороишӣ бошад, ин ҷо диққати асосӣ 

ба коркарди сюжа ва таркиб дода мешавад. Вале мавзӯъҳои сужавӣ, ки дар 

санъати ороишӣ ба таври васеъ истифода мешаванд, мустақил нестанд, балки 

бо таъинот ва хусусияти муҳите, ки мавриди ороиш қарор мегирад, 

алоқамандии зич доранд.  

Таҳқиқоти Ҷ.М. Холматов мавриди таваҷҷӯҳ мебошад. Дар он муаллиф 

хусусиятҳои анъанаи тоҷиконро ба таври касбӣ ва моҳирона истифода бурда, 

мегӯяд: “Санъати халқӣ ҳамеша завқ, некӣ, эҳтиром ба арзишҳои моддӣ ва 

дигар сифатҳои мусбати шахсиятро ташаккул дода, ба асосҳои зебоипарастӣ 

ва ахлоқии ҳаёт такя мекард” [182, с.75]. 

М.А. Некрасова санъати халқиро як низоми эҷодӣ, фарҳангӣ ва таърихӣ 

мешуморад, ки худро тавассути идомати анъанаҳо тасдиқ менамояд, ҳамчун 

як намуди махсуси эҷодиёти бадеӣ дар фаъолияти коллективии мардум 

фаъолият мекунад. Эҷодиёти халқ образҳои азалӣ ва мавзӯъҳои доимиро дар 

муносибатҳои нав таҷдиди идрок намуда, ба онҳо таассуроту тасаввуроти 

навро мепайвандад. Сарчашмаи гуногуншаклии он маҳз дар ҳамин ҷост. 

Аммо, айни замон, нуктае, ки ин ё он манбаи эҷодиёти халқро дар аломати 

миллӣ ва ва минтақавии он фарқ мекунонад, набояд аз байн равад; баръакс, 

он як шарти зарурии гуногунрангии бадеӣ мегардад, - таъкид мекунад 

муҳаққиқ. [121, с. 35]. 

Б.П. Денике дар омӯзиши фарҳанг ва санъати Шарқ саҳми назаррас 

гузоштааст. Муҳаққиқ соҳаҳои асосии санъати Осиёи Марказиро (матоъ, 
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қолинҳо, маҳсулоти металлӣ ва чӯбӣ) тавсиф кардааст. Дар китоби Б.П. 

Денике манзараи умумии таърихи санъати тамоми Осиёи Марказӣ инъикос 

ёфтааст [66, с. 90]. 

 “Санъати халқӣ олами том ва мавзуни муносибати махсуси шахс бо 

ҳаёти атроф, кор ва зиндагии худ мебошад. Он ҷаҳонбинӣ, вазъи таърихӣ ва 

шароити иҷтимоии ҳаёти инсон, тафаккур, ҳиссиёт, хислат, маҳорати 

мушоҳида ва тасвири воқеият ва зебоии табиат ва ҳаёти ҷамъиятиро инъикос 

мекунад” [110, с.11]. 

Мо муайян намудем, ки дар рафти таълими рангубори матоъ (усули 

батик) ҳамкориҳои зерин ба вуқӯъ мепайванданд: байни донишҷӯ ва омӯзгор, 

майдони иттилоотии фан, ки байни онҳо дар натиҷаи ҳамкорӣ муносибатҳо 

чун байни иштирокдорони муоширати корӣ дар асоси арзишҳои ахлоқӣ аз 

рӯи майдони некию бадӣ барқарор мегардад; ҳамчунин байни донишҷӯ ва 

бахши фаннӣ (предметӣ) - муносибатҳо тибқи категорияҳои зебоипарастӣ 

ҳангоми муқоисаи маҳсулоти фаъолияти худ бо меъёрҳои зебоию эътидол 

дар ҳамин соҳа ва бо амсилаҳои ҳифзшавандаи бахши иттилоотонӣ, ки ба 

шахсият дастрас шудаанд; дар вақти азхудкунии тарзҳои фаъолият 

муносибат ба раванди меҳнат дар асоси категорияҳои маънавӣ. Ин 

муносибатҳо натиҷаи ниҳоии фаъолият ё ҳадафи онро муайян мекунанд. 

Ҳадафҳои таълимӣ дар шакли амсилаҳои ҳифзшавандаи мундариҷаи 

иттилоотӣ дар ин ё он шакл, ки онҳоро сифати дониш муайян мекунад. 

Мақсадҳои тарбиявӣ бо категорияҳои маънавӣ ва зебоипарастӣ муайян 

мешаванд.  

Ба назари мо, курси рангубори матоъ (усули батик) як қисми тайёрии 

эҷодии дизайнерони оянда ҳангоми гирифтани ихтисос - тарроҳии маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба шумор меравад. Фаъолияти омӯзгоре, ки ҷараёни таълимро 

роҳандозӣ мекунад, бояд ба ташаккули ин маҳоратҳо нигаронида шавад. Ин 

кор ба воситаи дарки мақсадҳои чунин таълим, таҳияи амсилаи чунин 

фаъолият, муайян кардани технологияи ноил шудан ба мақсадҳо ва 

рефлексияи фаъолиятҳои таълимӣ ба даст меояд. Ҳамаи ин аз омӯзгор талаб 
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мекунад, ки раванди таълимро бошуурона идрок намояд ва маҳорати дар 

шакли умумии амсилавӣ тасаввур кардан онро дошта бошад.  

Рангубори матоъ (усули батик) аз калимаи индонезӣ гирифта шуда, 

(batik) - маънояш «қатраи ширеш» аст, ки маънои рангубори матоъро хеле 

дақиқ тасвир мекунад. Ватани рангубори матоъ (усули батик) ҷазираи 

Индонезия - Ява ба шумор меравад. Ривояти Ява қисса мекунад, ки яке аз 

ҳимоятгарони осмонӣ ба ҷазираи Ява фуруд омада, зиндагии ғамгини онҳоро 

мебинад ва мехоҳад кӯмак кунад. Дар саҳро матоъҳои навро кушода, аз садҳо 

занбӯрон якқатрагӣ мум ҷамъ карда ба рӯи матоъ нақшҳои зебо офариданд. 

Баъди борон боридан рангҳои гулу баргҳои дарахтон ба рӯи матоъ ранги 

сабз, зард ва сурх рехта матоъро оро медиҳанд. Ҳамин тавр, одамон дар 

бораи рангубори матоъ (усули батик) бо хабар шуданд [13-М, с. 60]. 

Ҳунармандони ин ҷазира дар рангубори матоъ ба қуллаҳои баланд 

расиданд ва дар муддати хеле кӯтоҳ ин ҳунар ба санъати ҳақиқӣ табдил ёфт. 

Бо усулҳои махсус рассомон ва ҳунармандони рангубори матоъ (усули батик) 

дар матоъ тасвирҳои равшану ботароват мекашиданд. Сюжетҳо тамоман 

гуногунанд: манзараҳо, тасвири ҳайвонот, асарҳои одамон то расмҳои хаёлӣ. 

Аз чунин матоъҳои орододашуда, ҷузъҳои ороишӣ, либосҳои зебо дӯхтан 

мумкин буд. 

Барои офаридани як матоъ моҳҳо, баъзан солҳо мегузаштанд. Бинобар 

ин либосҳои бо чунин нақш офаридаро танҳо сарватмандон мепӯшиданд. Он 

шахсоне, ки худашон бо рангкунии матоъ машғул буданд, оҳиста-оҳиста ин 

санъатро ба хизматгорони худ омӯзониданд. 

Ҳунармандони Ява чун анъана матои пахтагинро истифода мекарданд 

ва сирри ҳунари худро аз насл ба насл меомӯзониданд. Усули кор ва нақшҳои 

ҳар оила аз якдигар фарқ мекард. Расмҳои иҷрошуда, мавзӯъҳои хеле 

гуногун, монанди нақшҳои геометрӣ, сюжетҳои мифологӣ, расмҳои олиҳаҳо 

ва парандаҳои хаёлӣ доштанд. Умуман дар соҳили шимолии Ява рангҳои 

равшан истифода мебурданд. Аз рӯи расм мансубияти табақавии одамонро 

муайян кардан мумкин буд. Такрор кардани нақшҳои либоси шоҳон қатъиян 
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манъ буд. Ба ҷиҳози ҳар як духтар ягон либоси бо усули рангубори матоъ 

(усули батик) тайёршуда ҳатмӣ буд. Ҳатто имрӯзҳо дар байни сокинони Ява 

либоси бо усули батик тайёршуда хеле машҳур аст ва онро бештар бо 

мақсадҳои тиҷорат истеҳсол мекунанд.  

Санъати рангубори матоъ (усули батик) дар асри XIV ба авҷи аълои 

худ расид. Ихтирои “чантинга” - (зарфи хурдакаки мисини каҷнӯг), бо 

дастаки чӯбӣ ё бамбукӣ буд, ки аз ҷуммаки он муми гарм мерехт. Маҳз бо ин 

асбоб кашидани нақшҳои мураккаб ва рахҳои борик дар матоъ имкон медод, 

ки ин хусусият танҳо хоси рангубори матоӣ (усули батик) индонезиягӣ ба 

шумор равад. Онҳо дар ин кор танҳо матоъҳо ва рангҳои табииро истифода 

мебурданд, ки он рангҳо аз рустанӣ, гулҳо, решаи дарахтҳо, минералҳо ва 

гили ранга гирифта мешуд. Таркиби тайёр кардани рангро ҳунармандон 

махфӣ нигоҳ медоранд. Ба истилоҳи имрӯза он “сирри касбӣ” ба шумор 

мерафт.  

Маълум аст, ки ин раванди хеле меҳнатталаб буд, бинобар ин дар аввал 

рафти тайёр кардани матоъ ба рангубор танҳо духтарони сарватманд ва аҳли 

дарбор бар ӯҳда доштанд, вале аз сабаби афзудани шароит ва зиёд гаштани 

талабот зарурат пеш омад, ки ба ин кор хизматгорон низ ҳамроҳ гарданд ва 

бо ин роҳ чанде пас рангубори матоъ (усули батик) - и индонезиягӣ ба 

маҳсулоти содиротии кишвар табдил ёфт. Якҷоя бо матоъҳои зебо, ин ҳунари 

нотакрор дар ҷаҳон паҳн гардид. 

Соли 1835 дар шаҳри Лейден аввалин заводи истеҳсоли рангубори 

матоъ (усули батик) кушода шуд. Баъди он чунин корхонаҳо дар Роттердам, 

Апелдорн, Хелмунд ва Харлам низ ба фаъолият шурӯъ карданд. Шавқи 

рангубори матоъ (усули батик) дар Аврупо ба саҳифаҳои таърихии он низ 

ворид гашт, ки генерал - губернатори ҷазираи Ява - Тамос Раффлсом 

навиштааст: “Барои гирифтани фоидаи зиёд бо хароҷоти кам дар истеҳсоли 

нақшҳои явагӣ технологияҳои нави такмилёфта коркард шуданд. Барои 

коромӯзии коргарон ҳолландҳо ҳунармандони индонезиягиро киро 

мекарданд. Баъди баргаштан ба Ява ин мутахассисон дар навбати худ ин 
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технологияҳоро дар ватани худ паҳн мекарданд”. Аммо рангубори анъанавии 

матоъ (усули батик), ки аз рӯи технологияи қадима иҷро мешуд, хеле 

дилгиркунанда ва меҳнатталаб буд. Аз ин рӯ соли 1840 расмро дар матоъ 

тавассути қолабҳои мисин ва қалъагӣ мегузоштанд, ки ба хеле осон ва арзон 

шудани кор мусоидат кард ва боиси пайдо гаштани нақшҳои хеле мураккаб 

гардид. Рангубори нақшдори матоъ (усули батик) пайдо гардид.  

Дар охири асри XIX саноати пахтаи англисӣ, ки ба технологияи 

баланди чити нақшдор такя намуда буд, ба истеҳсолоти ҳунармандӣ ва хурд 

мегузарад. Тааҷҷубовар нест, ки технологияҳои қадим маҳфуз дошта 

шудаанд. Дар Олмон санъати қадима ҳама вақт дар сатҳи ҳунари дастӣ боқӣ 

мемонад. Шояд, маҳз ҳамин боиси ҳифз гаштани технологияҳои қадим дар 

Аврупо ва то замони мо омада расидани онҳо гардид. Аммо солҳои охир 

рангубори матоъ (усули батик) боз нашъунамо ёфта истодааст. Мутахассисон 

ва дӯстдорони зиёд ба усулҳои қадимаи рангкунии матоъ рӯй меоранд, 

технологияҳои кӯҳнаро такмил дода, усулҳои нав меофаранд. Ин боиси 

пайдоиши навъҳои муосири асос ва коркарди ширеши махсус барои матоъ 

гардид. Аз ин рӯ ҳоло 4 намуди рангубори матоъ (усули батик) мавҷуд аст: 

гарм (анъанавӣ, ки дар он ширешро ба воситаи оби гарм тоза мекунад), хунук 

(нақши захираро дар ин ҳунар маҳлули резинӣ иҷро мекунад), гиреҳӣ ва 

нақши озод.  

Нусхаҳои хеле қадимаи матоъҳо бо рангубори матоъ (усули батик), 

ҳиндӣ ва ё форсӣ дар қабрҳои мисрӣ пайдо шуданд. Ва маълумотҳои аввалин 

оид ба рангубори матоъ дар адабиёти ҷаҳонӣ ба асри якуми замони мо 

тааллуқ дорад. Плинии Калонӣ дар яке аз китобҳои худ усули рангкунии 

матоъро ки дар Мисри Қадим истифода мешуд, мухтасар тасвир намудааст: 

«Дар Миср либосҳоро бо усули ҳайратовар ранг мекунанд. Баъди он ки ба 

рӯи матои сафед нақш мекашанд, онро на бо ранг, балки бо моддаҳои рангро 

ҷаббанда оро медиҳанд, вақте ки кор тамом мешавад, чизе маълум нест, вале 

баъди ба тафдон гузошта гирифтан он ранг мегардад». Ба усули рангубори 

матоъ (усули батик)-и ҳозира хеле монанд аст, ки чунин маҳлулҳоро 
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«захира» меноманд, зеро онҳо ранги ибтидоии матоъро ҳифз мекунанд ва 

онро аз ранг эҳтиёт мекунанд. 

Рангкунӣ бо рангубори матоъ (усули батик) дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ 

таърихи ҳазорсола дошта, дар бисёр кишварҳо ҳатто бо номҳои мухталиф 

шуҳрат пайдо кардааст. Масалан дар Малайзия “plangi” (ҷамъ ва гиреҳ), дар 

Индонезия ва Африқо tritik (кашиш), дар Ҳиндустон рангубори матоъ (усули 

батик)-и гиреҳӣ ва ғайра. 

Аммо дар Ҷопон ба як ном маъмул гаштааст, вале ин тасодуфӣ нест, 

чунки ин санъати рангкунии матоъро ҷопониҳо асос гузоштаанд. Калимаи 

шибори аз калимаи ҷопонӣ гирифта шуда, яъне сиборӣ 絞り染め (сибори - 

дзомэ) - “рангкунӣ бо роҳи бастан”. Ҳамаи номҳои дар рангубори матоъ 

(усули батик) мавриди истифода буда, ба таври дақиқ инъикос мегардад. 

 Ин усули истифода бурдани ранг дар матоъ тавассути ба ғулба 

печондан, чин-чин ё фишурдасозии бо истифода аз ришта, ресмон, аз 

арғамчин, бо тахта (барои қисман ранг нашудани матоъ) ва ғайра мебошад.  

Дар Ҷопон усули батик аз асри VIII вуҷуд дошта, сирри рангубор дар 

минтақаҳои гуногуни Ҷопон бо роҳҳои мухталиф ҳифз мегардид. Дар Ҷопон 

аз Ҳиндустону Чин, каме дертар ба истифодаи истилоҳи махсус “санкэчи” (

三 纈) се намуди рангкунии матоъ боқӣ мондааст. Пас, дар як муддат Ҷопон 

ҳама дар он вақт усулҳои маълуми рангкунии матоъро ҷамъоварӣ намуд. 

-«Рокэчи» (蝋 纈) - «рангубори мумӣ» - аналогӣ, рангубори матоъ 

(усули батик)-и гарм. 

-«Кёкэчи» (夾 纈) - «рангкунии чин-чин» чун ранг ба чини матоъ 

молида мешавад аз ин рӯ дар он бештар истифода бурда мешавад. 

-«Kокэчи» (纐 纈) - қадимтарин ва усули маъмулгаштаи шиборӣ 

мебошад, ки тибқи ин усул қисматҳои рангнашудаи матоъ бо ришта 

гиреҳгуна печонида мешаванд. 

Дар он давра чунин матоъҳоро шахсони оддӣ истифода мебурданд. 

Намояндагони табақаҳои боло аз матои хубу гаронтар, бо зардӯзии рангоранг 
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ородода истифода мебурданд. Аммо санъаткорон усули рангубори матоъро 

такмил дода, дар асри XIV бо воситаи гиреҳҳо ба намуди бофтан ё гулдӯзӣ 

кардан хеле расмҳои мураккаб ва  фарқкунандаро дар муддати кӯтоҳ 

омӯхтанд, ки ин усулро «тсуджигахана» (辻 が 花) меноманд. 

То имрӯз ҳеҷ кас роҷеъ ба таърихи пайдошавии ин усул, яъне кай дар 

куҷо ва аз ҷониби кӣ он мавриди истифода қарор гирифтааст, маълумот 

надорад. Дар ҳоле, ки аз асри XV ин ҷониб яке аз роҳҳои асосии ороиши 

матоъ, махсусан матоъҳои хоси либоси намояндагони табақаи самурайҳо, 

яъне косоде ё худ “kimono” маҳз ҳамин усул аст. 

Усули “каноко” дар асри XVII маъмул гашт ва то ин вақт ҳунармандон 

ба рӯи матоъ намунаҳои гуногуни рангкуниро истифода мекарданд. Ба 

монанди пулакчаи моҳӣ, сатҳи зиёди матоъ ба шакли чинкунӣ ва дар якҷоягӣ 

бо усули дигари рангкунии матоъҳо оро меёфтанд. Дар ҳамон вақт истилоҳи 

“сибори-зомэ” (絞 り 染 め) - “рангубори матоъ (усули батик) и гиреҳӣ” ҷои 

рангубори матоъ (усули батик) - и “кокэчи”-ро гирифт. Аз он давра оғоз 

карда, намояндагони табақаи боло либосҳои худро бо чунин усули рангкунӣ 

оро медоданд ва либоси миллии онвақта низ, яъне касодэ бо усули рангубори 

шиборӣ анҷом меёфт ва ин усули ороиш дар Ҷопон анъана гардид. 

Баъди Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар давраи барқарорсозии иқтисодиёт дар 

ҷомеа ҳунарҳои милливу анъанавӣ, аз ҷумла усулҳои анъанавии рангкунии 

матоъ рушд намуд. Дар ин давр на танҳо усули рангкунии матоъҳои кӯҳнаву 

фаромӯшшуда барқарор гардид, балки дар тарҳҳои нави костюми миллӣ 

усулҳои куҳан, аз ҷумла “тсуджигахана” боз мавриди истифода қарор 

гирифт. 

“Кумо шиборӣ” (Кумо сиборӣ) - гиреҳи риштадор ва ё атрофи ҷисми 

даврашакл бо сангчаҳо оро додашуда. Пас аз ранг кардан тарҳи даврашакл 

ҳосил мешавад. 

Дар асри XVII Ҳиндустон ва Индонезия истеҳсолкунандаҳои асосӣ 

гаштанд ва талабот ба матоъ хеле афзуд, ки он васеъ намудани истеҳсолот ва 

такмили техникаро талаб мекард. Маҳз дар ҳамин солҳо дар Ҳиндустон 
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усули чопӣ ривоҷ ёфт ва махсусан “Чхинт”-и ҳиндӣ дар Ҳиндустон ва берун 

аз он маъруфияти калонро ба даст овард. Дар асрҳои XVII-XVIII сокинони 

Аврупо мафтуни матои ҳиндӣ мешуданд ва теъдоди ашхосе, ки мехостанд 

технологияи онро омӯзанд, зиёд шуд. Ҳолландиҳо рангубори матоъ (усули 

батик)- ро ба Аврупо оварда, истеҳсоли онро ба роҳ монданд.  

Аврупоиҳои асбобҳои барқии истеҳсолкунандаи рангубори матоъ 

(усули батик)-ро кашф карданд, ки мумро дар ҳолати гарм нигоҳ медошт. 

Жозе Мари Жакар соли 1801 асбоби худкорро офарид, ки кортҳои махсусро 

бо барномаҳои бофандагӣ истифода мебурд.  

Дар Ҳиндустон дар асрҳои миёна расм дар матоъ бо воситаи қолабзанӣ 

ё бо воситаи мӯқалам кашида мешуд. Роҳи аввал бисёр заҳматталаб ва 

дарозмуддат буд. Аз ин ҷо, муҳаққиқони маъруф Ҷ. Ирвин ва П.Шварк 

тасдиқ мекунанд, ки “рангкунии матоъ бо воситаи мӯқалам назар ба ҳунар ба 

санъат наздиктар буд”. 

Рангубори гиреҳии “бандхана” то имрӯз хеле маъмул буда, дар он нақш 

ба доғҳои номунтазам монанд мешавад. Кашидани расми одамон дар матоъ, 

бо нақшҳои нуқтаӣ, ки дар маъбадҳои пайравони ҳиндуия дида мешуд.  

Дар Гудҷарот инчунин боз як технологияи қадимӣ маъмул аст, яъне он 

ҷои матое, ки бо хат оро мешавад, бо ресмон маҳкам баста мешавад. Баъди 

ранг кардан он ҷое, ки баста мешавад, ранг намегирад. Ин намуди усули 

рангкунӣ “лахерия” ном дорад. 

Технологияи ба рангубори матоъ (усули батик) монанд, ҳамчун номи 

“каламкарӣ”, ки асосан дар Короманделе ва Тамиланде дар байни 

санъаткорон маълум аст, ки аз расмҳои мифологӣ ва ҳикоягӣ пур аст. Вақте 

ки дар асри XVII Ҳиндустонро англисҳо забт мекунанд, ин технология 

мустамликадоронро қонеъ гардонида наметавонист. 

Дар Гуҷарот роҳу усулҳои шиборӣ аз ниёгонашон боқӣ мондааст, 

усули онҳо чунон аст, ки ҷойҳое, ки бояд ранг нашавад бо ресмонҳои ғафс 

мебанданд ё ин, ки ба худи матоъ мустаҳкам мебанданд. Баъди бастан 

матоъро ба ранги омодашуда меандозанд. Санъаткорон бо воситаи ин намуди 
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техника матоъҳоро бо фармоиши инфиродӣ ранг мекарданд, ба монанди 

сюжаҳои мифологӣ ё ривоятӣ расмҳо барои ибодатгоҳҳо фармоиш медоданд.  

Дар давраи асримиёнагӣ усули гулдӯзӣ маъмул гашт. Аврупо аз 

Ҳиндустон матоъҳои гулдӯзишуда, яъне “чхинт”- ро харидорӣ мекунад, ки 

ин кор раванди дар муддати дароз рангкунии матоъро дар Ҳиндустон аз байн 

мебарад. 

Матоъҳои ороишӣ дар Аврупо ҳанӯз аз асрҳои XIX ва дар Россия 

бошад рангкунии матоъ аз асри ХХ оғоз шудааст. Ҳунармандони Россия 

усули рангкунии матои Аврупоро бидуни омӯзиши сарчашма ва таърихи 

пайдоиши он қабул карданд. Дар солҳои 30- юм рангкунии матоъ аз тарафи 

ҳукумат дастгирӣ карда шуда, якчанд коргоҳ ташкил карда шуд. Дар солҳои 

50-ум якчанд санъаткорону рассомон, ба монанди А. Алексеева, Т. 

Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская ва дигарон, барои инкишоф 

додани рангкунии матоъ нақши назаррас гузоштанд. Россия ва Аврупо дар 

ҳамҷоягӣ ба истеҳсоли руймол машғул шуда, танҳо бо фармоишоти зиёд кор 

мекарданд, яъне на ҳама вақт фармоишҳои инфиродиро аз тарафи 

муассисаҳои алоҳида ва ё шахсӣ қабул мекарданд.  

Дар замони ҳозира рангубори матоъ (усули батик) гуфта, ҳамаи намуди 

матоъҳои рангкардашударо меноманд, ки рангкунии он тавассути аэрограф 

амалӣ мешавад. Ин ҳунар аз санъатҳои нозук буда, ранге, ки истифода 

шудааст, бо ягон маҳлул тоза карда намешавад ва ё ин ки дубора ранг карда 

намешавад. 

Ҳунармандони Аврупоӣ бештар матоъҳои пахтагин истифода 

мекарданд, ки ин анъанаро аз аҷдоди худ ба мерос гирифта буданд ва 

нақшҳои ҳар оила аз ҳамдигар фарқият дошт. Тасвирҳо бо нақшҳои геометрӣ 

ва нақшунигори дарахтон ва сюжаҳои асотирӣ ва асосан бо рангҳои равшан 

оро дода мешуданд. Илова бар ин, нақшунигори матоъҳои подшоҳиро дар 

дигар матоъ истифода бурдан мумкин набуд. 

 Рассомон - ҳунармандон дар матои абрешимӣ бо воситаи ранги туш 

расмҳои шапарак, парранда ва гулҳои зебо мекашиданд. 



115 

 

Дар Хитой аз қадим баробари матои абрешимӣ, инчунин рангубори 

матоъ (усули батик) васеъ паҳн гардида буд. Тавассути Шоҳроҳи Абрешим 

матои нафису нарм аз Ҷопон то Осиёи Марказӣ ва аз он ҷо то худи 

Ҳиндустон паҳн шудааст. Имрӯз низ дар сарҳади ҷанубу ғарбии Хитой, 

усули рангубори матоъ (усули батик)-ро одамон дар аппликатсия ва 

гулдӯзиҳо васеъ истифода мебаранд. 

Дар Ҳолландия асри XVII рангубори матоъ (усули батик) шӯҳрат ёфт 

ва ба давлатҳои Аврупо ворид гардид. Аврупоиҳо таҷҳизоти барқиро ихтироъ 

мекунанд, ки тавассути он маҳлули ранг дар ҳолати моеъ қарор мегирад. Бо 

шарофати ин таҷҳизоти техникӣ истифодаи рангубори матоъ (усули батик) 

ба дараҷаи боз ҳам баланд мерасад. Дар маҷмӯъ усули рангубори матоъ 

(усули батик) дар охири асри ХIX дар Аврупо шӯҳрат пайдо мекунад ва дар 

он ҷо ташаккулу тараққӣ меёбад. 

 Матоъҳои муосир бо усули рангубори матоъ (усули батик) рангшуда 

дар рӯи матоъҳои абрешимӣ садсолаҳо нигоҳдорӣ мешаванд. Инчунин дар 

замони ҳозира дар рангубори матоъ (усули батик) намудҳои гуногун, ба 

монанди нақшу нигори мозаика, графикӣ, акварелӣ, кошинкорӣ ва ғайра ба 

кор меравад. Ба мақсади осон намудани раванди рангкунии матоъ барои 

навомӯзон маҳлулҳои махсус омода шудааст, ки ҳама кас бе монеа метавонад 

матои дилхоҳашро оро диҳад. 

Ҳоло бошад, ба дӯстдорони мӯд гузариши ғайриодии рангӣ писанд 

буда, он ҳангоми тасвири матоъ бо усулҳои гуногун ба вуҷуд оварда 

мешавад. Имрӯзҳо рангубори матоъ (усули батик) дӯстдорони зиёд дорад ва 

аз саноати муосир ба шумор рафта, миқдори зиёди воситаҳои гуногуншакл 

истеҳсоли рангҳои мухталифнавъро имкон медиҳанд [13-М, с. 15]. 
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2.2. Амсилаи таълими санъати ороишӣ - амалӣ, ҳамчун воситаи 

рушди малакаи эҷодии донишҷӯён дар асоси намунаи рангубори матоъ 

(усули батик) дар фаъолияти истеҳсолӣ  

Амсила ё модел низомест, ки пажӯҳиши он чун воситаи ба даст 

овардани иттилоот дар бораи низоми дигар хизмат мекунад, рӯйнамои 

як раванди воқеӣ, сохтор ё консепсия мебошад [137, с. 81]. 

Ба ақидаи мо амсила натиҷаи сохторбандї аст, вале дараҷаи чунин 

сохторбандӣ аз нияти умумї ва маќсадњои таҳлил, аз мукаммалї ва 

дақиқии интизории қарор вобаста аст. Аммо, дар объекти пажӯҳиш ба 

ҳар ҳол, бояд сарманшаи он қайд карда шавад, яъне он аломатњои 

муњимме, ки бе он объект маънои худро гум мекунад. Амсилаи 

ҳадафманд сохташуда бояд возењан аломатҳои муњимми падидаро 

инъикос намояд, амсила тафсилоти дуюмдараҷаро таљдид наменамояд. 

Бидуни содакунии мудаллали илмӣ амсила вуҷуд надорад. 

Агар алоқаи мутақобилаи байни назария ва амсила машрути њам 

бошад (бе назария амсила ва бе амсила назария вуљуд надорад), он гаҳ 

алоқаи мутақобилаи байни амсила ва озмоиш мавриди таваљљўњи 

муайяни ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошад.  

Мувофиқи ақидаи К.К. Платонов се намуди амсилаи соњибкасбро 

људо мекунанд:  

- амсилаи меъёрӣ дар асоси дастур, низомнома, барномаҳои 

омодакунӣ ва ғ. таҳия мешавад; 

- амсилаи экспективӣ (аз забони англисӣ especiation - интизорӣ) 

ба аќоиди коршиносоне машрут аст, ки касби мазкурро хеле хуб 

медонанд; 

- амсилаи эмпирикӣ соҳибкасби дар шароитњои муайян воқеан 

вуҷуд доштаро тасвир мекунад [136, с. 55]. 

Дар тасаввуроти муосир амсилаи мутахассис љузъњои зеринро дар 

бар мегирад: 
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- профессиограмма - тавсифи талаботи равонии касб нисбат ба 

фаъолият ва шахсияти коргар; 

- талаботи тахассусӣ - мансабӣ - тавсифи мӯҳтавои мушаххаси 

фаъолият, вазифаҳои касбии он дар шароити мансаби мушаххас, дар љои 

кори мушаххас; 

- соњаи тахассусӣ - омезиши намудњои зарурии фаъолияти касбӣ 

ва дараҷаи тахассусии онњо, дараҷабандии тахассусӣ ва ғайраҳо [168, с. 

202].  

Ҳангоми таҳияи амсилаи мутахассис дар чунин намуд “бояд ба 

таҳияи талаботи сифатӣ (бар хилофи миқдорӣ) ва меъёрї ба соњибкасб 

диќќати махсус дода шавад. Амсилаи мутахассис ҳамчун образи 

соњибкасб чун образи шахси њирфаї ё профессионал намоён мешавад, ки 

ў чї хел бояд бошад: ба таври шифоҳӣ (лафзӣ) ифодаёфта ва дар 

ҳуҷҷатҳои меъёрии муайяншуда сабт гардида” [177, с. 386]. 

Амсила таҷассуми абстрактии (муљарради) воқеият (масалан, 

математикӣ, физикӣ, рамзӣ, графикӣ ё дескриптивӣ) дар ин ё он шакл 

мебошад, ки барои нишон додани ҷанбаҳои муайяни ин воқеият пешбинї 

мегардад ва имкон медињад ба суолњои мавриди тадќиќ љавобњо ба даст 

оварда шаванд. [87, с. 45]. 

Зарурати амсиласозии равандҳои мураккаби иҷтимоӣ инчунин аз 

сабаби он ба вуҷуд меояд, ки худи раванди фаъолияти эҷодӣ ба ќадри 

кофї мураккаб буда, дар он масоили тадќиќнашудаю муаммоҳо 

нисбатан зиёданд.  

Дар адабиёти педагогӣ ба раванди амсиласозии падидаҳои 

мураккаби педагогӣ диќкати кофї дода мешавад.  

Асосҳои назариявии амсиласозиро муњаќќиќон С.И. Архангелский, 

Б.В. Берсенадзе, В.П. Беспалко, Ю.О. Овакимян [15, 29, 30, 126] ва 

дигарон баррасӣ кардаанд. Онњо таъкид мекунанд, ки такмили ҷараёни 

таълим ва баланд бардоштани самаранокии он бе истифодаи усулҳои 
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таҳқиқи ҷараёни таълим, бе усулҳои такомулӣ ва ҳамоҳангсозии мӯҳтаво 

ва ҷараёни таълим имконнопазир аст.  

Амсиласозии раванд имкони равшану гўё ва возеҳ тасаввур 

кардани таркиби раванди мураккабро ҳангоми њамкории бисёр љузъњо 

фароњам меорад. Дар рафти амсиласозї идроки марзњо дар соњањои 

мушаххаси фаъолият сурат мегирад, имкони ба дарки инсон пешнињод 

кардани равандҳои мураккаб ва падидаҳо ҳангоми њамкории онҳо пайдо 

мешавад. Амсила ба дилхоҳ иҷрокунанда ҷиҳати муайян кардан ва амалӣ 

сохтани инвариантњои муносибатњои байни унсурњои муҳимми падида 

мусоидат мекунад. Истифодаи амсилањои зеҳнӣ ҳамчун усули маърифати 

илмӣ ба ташаккули тафаккури илмӣ - назариявӣ, ки онро илми муосир 

талаб мекунаду он дорои хусусияти амсилавї, инчунин фаъолияти эҷодӣ 

мебошад, имконият фароњам меорад [133, с. 55]. 

Муносибати низомманд ба ҳалли масъалаи сохтани низоми 

мураккаб бо назардошти ҳамаи омилҳо ва имкониятҳо, мутаносибан ба 

муҳиммияти онҳо, дар ҳамаи марҳилаҳои таҳқиқи низом ва сохтани 

амсила мусоидат мекунад. Муносибати низомманд чунин маъно дорад, 

ки ҳар низом ҷузъи таркибии том мебошад, ҳатто дар ҳолати аз 

зернизомҳои алоҳида иборат будан як томи њамгирошуда ба шумор 

меравад.  

Ҳамин тавр, асоси муносибати низоммандро баррасии низом 

ҳамчун як томи њамгиро ташкил мекунад, зимнан ин баррасї ҳангоми 

коркард аз нуктаи асосї - тасвияи мақсади фаъолият сар мешавад. 

Равиши синтези амсила дар пойгоњи муносибати низомманд шартан дар 

намуди нақша, тарҳ, график, ҷадвал ва ғайра нишон дода мешавад. Дар 

асоси додањои ибтидоӣ, ки аз таҳлили низоми берунӣ маълум аст, он 

маҳдудиятҳо, ки ба низом аз боло гузошта мешаванд ё аз рўи 

имкониятҳои татбиќи он ва дар асоси мақсади фаъолият нисбат ба 

амсилаи низом талаботи ибтидоӣ тасвият карда мешаванд. Дар пойгоњи 

ин талабот баъзе зернизомҳою унсурњо тахминан ташаккул меёбанд ва аз 
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ҳама мураккабтарин марҳилаи синтез - интихоби љузъњои таркибии 

низом амалї мегардад. Ба ин маќсад меъёрњои махсуси интихоб (дар 

мавриди мо аломатњои муњими таълиму тарбия) истифода карда 

мешаванд.  

Ҳангоми амсиласозї бояд самарабахшии њадди аксари амсилаи 

низом таъмин карда шавад. Самарабахшї, маъмулан, чун фарқи байни 

нишондиҳандањои арзиши натиҷањо, ки дар ҷамъбасти истифодаи 

амсила ба даст омадаанд ва хароҷоте, ки ба коркарду сохтани он сарф 

шуда буд, муайян карда мешавад.  

Идорашавандагии амсила аз зарурати таъмини идоракунӣ аз 

тарафи санҷишгарон барои ба даст овардани имконияти баррасии 

ҷараёни раванд дар шароитҳои гуногун, ки воќеиятро тақлид мекунанд, 

бар меояд. Аз ин ҷиҳат мавҷудияти параметрҳои сершумори 

идорашаванда ва тағйирёбандаҳои амсила дар низоми амсиласозии 

татбиқгашта ба гузаронидани озмоиши фарох ва ба даст овардани 

доираи васеи натиҷаҳо имкон медиҳад. “Дар амсиласозӣ ва сохтакорӣ 

амсила содакунии мақсаднок ва таҷриди идроки воқеият мебошад, ки бо 

маҳдудиятњои ҷисмониву когнитивӣ машрут гардидааст” [53, с. 89]. 

“Амсиласозӣ - масъалаи идорашаванда мебошад, зеро амсила ба ҳалли 

суол ва ё масъалањои муайян нигаронида шудааст” [109, с. 55]. 

Шиносоӣ бо вазъияти амалияи амсиласозии омўзиш ва тарбия дар 

маориф нишон медиҳад, ки омӯзгорон на ҳамеша дар ин масъала бо 

соҳибкасбии кофї самтгирї карда метавонанд. Барои самаранокии 

ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни мањсулоти 

дўзандагї ба фаъолияти истењсолї, чи хеле ки илм исбот кардааст, 

шаклгароии (формализатсияи) раванд талаб карда мешавад. Дар амалия 

бошад, на ҳама вақт ҳатто худи зарурат ва аҳамияти таълими мақсаднок 

барои ташаккули инкишофи маҳорати эҷодӣ дарк карда мешавад. 

Ҷараёни тарбия ҳангоми таълим хоссатан дар муассисаи тањсилоти олї 

мавриди шубњаю тардиди бештар ќарор мегирад. Њарчанд, ба ақидаи 
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И.Я. Лернер, “агар таълим бо ангезиш алоқаманд набошад, натиҷаи 

мусбат нахоҳад дод” [102, с. 78]. Мулоњизаи С. Рейс дар он бобат, ки 

ангезиши ботинї мафњуми ба таври сунъї сохтаи равоншиносон 

мебошад, асоси љиддї надорад, аммо далелҳои ў ба љонибдории 

ангезиши (њавасмандгардонии) берунии фаъолият боиси таваҷҷўҳ аст, 

зеро алҳол, мутаассифона, дар педагогика ба ангезиши берунӣ аҳамияти 

сазовор дода намешавад. Нақшаҳои таҳияшаванда, агар ба некиаш 

гирем, номгўи мӯҳтавои иттилоотии фанни мавриди таълим ва васоити 

дар раванди он истифодашаванда буда, ѓайримаќсаднокии хусусияти 

таълиму тарбияро исбот мекунанд. Зимнан, ақидаҳои эмпирикие, ки 

аксаран дар сатҳи маишї баён мегарданд ё маҳсулоте, ки раванди 

омодасозии онњоро донишҷӯён гоње асоснок карда наметавонанд, ба љои 

фањмиши эљодї пешкаш мешаванд.  

Аз равандҳои инноватсионӣ, дар ҳолати беҳтарин, шаклҳои нави 

таълим ворид карда мешаванд, ки ба моҳияти таълим ба таври назаррас 

дахолат намекунанд, нақши тарбия бошад, ҳамчун як чизе, ки ҳангоми 

азхуд кардани маводи машѓулиятњо худбахуд амалї мегардад, ба назар 

гирифта мешавад.  

Дар амалияи муассисаи тањсилоти олӣ, омўзгорон бе ягон шавқу 

рағбат нақшагирии таълимро манзур менамоянд, ки дар онҳо аксаран 

маводҳои маҷаллаҳои методиро истифода мебаранд. Маводњои мазкур 

асосан ташаккули тайёрии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагиро њангоми таълими санъати тасвирї дар бар мегиранд. Ҳадафҳои 

омўзиш ва тарбия аз тарафи омӯзгорон на дар ҷараёни таълим ва на дар 

фаъолияти берун аз синф дарк карда намешаванд. 

Дар давраи аз њад зиёд будани иттилоот масъалаи аз худ кардани 

дониш ва истифодаи таъљилии он аҳамияти фавќулода пайдо мекунад. 

Бо ин мақсад намудҳои мухталифи амсилањои пешниҳоди дониш дар 

намуди “фишурда”, ихчам, барои истифода қулай мавриди баррасӣ 

қарор дода мешаванд.  
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Зарурати тањияи амсилаи объект, падида ва раванди 

омӯхташаванда якбора ба миён намеояд. Он дар даврае арзи њастї 

мекунад, ки миқдори кофии нишонаҳои назаррас ҷудо шавад ва 

инварианти муносибатҳои байни онҳо муайян гардад, яъне вақте, ки ин 

донишҳо чун низом идрок карда мешаванд. 

Нуктаи мазкур лаҳзаи муҳимме мебошад, ки талаботро ба тањияи 

амсила муайян мекунад. Бидуни андўхтани иттилооти кофӣ тањияи амсила 

ба бозии тахайюлот табдил хоҳад ёфт, ки бо воқеият ягон алоқаманди 

надорад. Гузашта аз ин, иттилооти љамъшуда бояд объективӣ ва муњим 

бошад ва дар шакли барои тањияи амсила қобили қабул пешниҳод карда 

шавад.  

Усули амсиласозӣ имконияти ҳама гуна амалигардонии 

минбаъдаро васеъ менамояд, зеро ѓайр аз ба роњ мондани бевоситаи 

амсилаи инкишофи маҳорати эҷодӣ ҳангоми омӯзиш, имконияти 

омӯхтани ҷараёнҳои шабењро дар амсилањо бо гузаронидани минбаъдаи 

натиҷаи амсиласозї дар ҳолатҳои шабеҳ, фароҳам меорад. Дар 

таҳқиқоти педагогӣ амсиласозиро барои арзёбии миқдории (муқоисавии) 

самаранокии натиљаи таълим; арзёбии усулҳо ва шаклҳои таълиму 

тарбия ва интихоби маводҳои дидактикӣ ва ғайраҳо истифода бурдан 

мумкин аст.  

Барои дарк кардани қонунияти ташаккули тайёрии касбї ҳангоми 

омӯзиш, амсиласозии мақсадҳои он аҳамияти калон дорад. Амсиласозии 

мақсадҳои омӯзиш, ки ҳангоми он инкишофи маҳоратњои эҷодии 

донишҷӯён ба вуҷуд меояд, барои таҳлили фаъолияти омӯзгор ва 

донишҷӯён ва ташкили он дар марњилањои мухталифи таълиму тарбия, 

бо назардошти нақши асосии тарбия ва алоқаи мутаќобили он бо 

тараққиёти шахсият зарур аст. Њамгироии мақсадҳои тарбияи ахлоқӣ - 

зебоипарастї бо таълим (омӯхтан ва омӯзонидан) хеле муҳим аст.  

Аҳамияти амалии амсиласозӣ бо имконияти ислоҳ намудани 

таълим, ки ба туфайли он ташаккул ва пешгўии самаранокии таълим аз 
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рўи софии технологӣ муайян карда мешавад. Амсиласозии мӯҳтаво ва 

раванди ташаккули тайёрии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагї дар асоси баррасї намудани ягонагии таълим, тарбия ва 

тараққиёт, умумӣ ва љузъї, ошкор сохтани алоқаи байни ҷанбаҳои 

сифатӣ ва миқдории тайёрии дизайнерони ояндаи мањсулоти дўзандагї 

ба фаъолияти истењсолї сурат мегирад.  

Назарияи амсиласозӣ барои ошкор кардани тамоюл ва муқаррар 

намудани вобастагињои мутаќобила дар инкишофи эҷодии шахсият, ки 

метавонанд қисми таркибии назария бошанд, имкон фароҳам меорад. 

Барои дарки амиқтари падидаи омӯхташаванда хулосаҳое, ки дар асоси 

амсиласозӣ ба даст оварда шудаанд, аҳамияти назаррас доранд.  

Бо ибораи дигар, чӣ хеле ки Ю.О. Овакемян қайд мекунад, 

“амсиласозӣ ба раванди офаридани назария дохил кардани амсилаҳоро 

пешбинї менамояд, амсилањо бошанд њангоми офаридани назария 

дараҷаи пешакӣ мебошанд” [126, с. 6]. 

Арзиши маърифатии амсилањо дар он аст, ки қонуниятҳои аллакай 

омӯхташударо муттаҳид намуда, ба пешгўии инкишофи маҳорати эҷодї 

ва гирифтани маълумоти ќаблан номаълум дар бораи вазъ ва фаъолияти 

(қонунияти, тамоюлоти) он имконият фароњам меоранд. 

Аҳамияти амалии амсиласозии ташаккули тайёрии касбї ҳангоми 

омӯхтани санъати ороишӣ - амалии рангубори матоъ (усули батик) аз он 

иборат аст, ки имконияти муќаррар намудани робита ва муносибатњои 

мутақобилаи байни унсурҳо (шахсият ва тарзњои фаъолият, маводи 

мавриди омўзиш ва муносибат ба он ва ғ.) пайдо мешавад. Идроки ин 

робитаҳо дарки образ, интихоби технологияҳои иҷрои корро муайян 

месозад, яъне тайёрии касбиро ташаккул медиҳад. 

Ҳангоми таҳияи амсилаи инкишофи маҳоратњои эҷодӣ дар раванди 

омӯхтани рангубори матоъ (усули батик), дар назди мо мақсади муайян 

кардани имкониятҳои зерин гузошта шуда буд: истифодаи усулҳои 

амсиласозӣ дар ҳалли масъалаҳои инкишофи маҳоратњои эҷодии 
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донишҷӯён ҳангоми омӯзиш дар муассисаи тањсилоти олї; истифодаи 

амсиласозӣ ҳамчун усули таҳқиқи алоқаи мутаќобилаи таълиму тарбия 

дар ташаккули тайёрии касбї; таҳияи асосҳои назариявии амсиласозии 

ташаккули тайёрии касбии дизайнерони мањсулоти дўзандагї ба 

фаъолияти касбї дар рафти омӯзиш; муайян кардани тобеияту 

қонуниятҳои мушаххас, ки барои корбурди амалӣ дар ҳалли масъалаҳои 

ташаккули тайёрии касбї ҳангоми таълим лозим мебошанд.  

Ҳангоми амсиласозии омўзиши рангубори матоъ (усули батик), ки 

дар он раванди ташаккули тайёрии касбии дизайнерони мањсулоти 

дўзандагї ба фаъолияти истењсолї баррасӣ мегардад, мо дар заминаи 

тадќиќи ягонагї ва рушди ҳамаи намуду тарзҳои таълим дар шакли 

амсилавї робитањои байни тарафҳои сифативу миқдории таълиму 

тарбия ва ба амсилаи умумии омўзиш дохил намудани ин вобастагињоро 

муайян кардем. Усули фаъолияти эҷодӣ [102], ангезаи фаъолият, тарзҳои 

фаъолияти зеҳнӣ, тарзҳои идоракунии фаъолияти худ, аз љумлаи 

аломатҳои муҳимми ташаккули тайёрии касбї ҳангоми омӯзиши 

рангубори матоъ (усули батик) мебошанд. Бинобар ин, вақте ки 

њамкории якчанд маљроњои идрок ва коркарди иттилоот сурат мегирад, 

донишҷӯ ба сатҳи эҷодӣ ё тариқи эмпирикӣ, ё тариқи дарки услубњои 

фаъолияти эҷодӣ мебарояд, ки барои ӯ ҳамчун мутахассиси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ аз лињози касбї хеле муњим аст.  

Барои таҳияи амсила ҳуҷҷати технологии зерин пешниҳод карда 

мешаванд. 

Ташаккули муносибат ба иттилооти илмии зебоипарастӣ ва 

раванди маърифати мӯҳтавои асар мақсадҳои тарбиявиро муайян 

мекунанд. Мо аз рӯйи категорияҳои ахлоқӣ мувофиқи маводи мавриди 

омўзиш ва усулҳои фаъолияти эҷодӣ “дарахти” ҳадафҳои тарбиявиро 

муайян кардем.  

Амсилаи таҳияшуда ҳуҷҷатҳои фавќулода мўљаз мебошанд, 

бинобар ин як қисми иттилоот рамзбандї шудааст. Бо вуҷуди он, дар 
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сурати мавҷудияти ҷадвали аломатҳои шартӣ кор кардан бо амсилаи 

мазкур хеле осон аст. Муќаррароти дидактика, ки ҳар як омўзгор онро 

бояд ба таври мукаммал донад, рамзбандї шудааст. 

Амсилаи инкишофи маҳорати эљодӣ (ниг. ба замимаи №2) 

ҷадвалест, ки дар он омӯзишу тарбия дар низоми рушд амисиласозӣ 

шудааст: 

- сутунчаҳои вертикалӣ (амудӣ) омили замонии таълимро муайян 

мекунанд; 

-сутунчаҳои горизонталӣ (уфуқӣ) њамкории таълим, тарбия ва 

ташаккули тайёрии касбиро инъикос менамоянд. 

Амсилаи мазкур дар фаъолияти амалӣ дар намуди машғулиятҳо 

татбиќ мегардад, ки ҳангоми амсиласозии онҳо амалигардонии 

мақсадҳои интихобшуда ба назар гирифта мешаванд.  

Ҳангоми таҳияи амсила мо мутобиқи қонуниятњои амалигардонии 

онҳо мақсадҳои таълимиро муайян кардем. Дарси аввал баромадан ба 

сатҳи I-ро пешбинї мекунад. Сипас, дар баробари азхуднамоии сатҳи 

аввал, азхудкунии тарзҳои фаъолият дар соњаи мазкур дар сатҳи II ба 

нақша гирифта мешавад. Аз дарси сеюм сар карда баромад ба сатҳи III 

пешбинӣ шудааст. Зимнан омӯзгор дар машғулиятҳои лексионӣ ва дар 

корҳои амалӣ намунаҳои фаъолияти эҷодиро дар соњаи мазкур медиҳад 

(ниг. ба замимаи №3) ва асоси рушди фаъолияти эҷодиро ташаккул 

медиҳад. Пас аз он, баробари мураккабгардии тарзҳои фаъолияти эҷодӣ, 

дар ҳар дарс баромадан ба сатҳҳои фаъолияти эҷодӣ ба нақша гирифта 

мешавад. Зимнан мушаххасаҳои сифатии донишҳои азхудшаванда 

мураккабтар мегарданд ва миқдори тарзҳои баромадан ба сатҳи 

фаъолияти эҷодӣ зиёд мешавад. Дар амсила барои омӯхтани рангубори 

матоъ (усули батик) дар бахши 4-ум 96 соат муайян шудааст. Аз он 48 

соат - дарси аудиториявӣ ва 48 - кори мустақилонаи донишҷӯён мебошад.  

Амсилаи таҳияшуда пешбинї мекунад: 
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- Тариқи рангубори матоъ (усули батик) дар донишҷӯён инкишоф 

додани сифатњои ба шахсияти аз лињози зебоипарастӣ ва эҷодкорї 

фикркунанда хос, ки оламро тибќи қонуниятҳои некӣ ва зебоӣ идрок 

менамояд.  

- Амсилаи таҳияшуда бо фароњам овардани шароитҳо барои 

инкишофи маҳоратњои эҷодӣ равона карда шудааст.  

- Дар амсила фаслҳои асосии мӯҳтавои фан ҳамчун воситаи 

ташаккули маҳоратњои эҷодӣ људо карда шудаанд, мақсадҳо муайян ва 

аломатњои муњимтарини тарзњои фаъолияти эҷодӣ муќаррар карда 

шудаанд. 

Амсилаи таҳияшуда кореро пешбинї мекунад, ки ба 

амалигардонии таълими инкишофдињанда ва тарбиякунанда ба воситаи 

рангубори матоъ (усули батик) равона карда шуда, азхудкунии тарзҳои 

ташаккули тайёрии касбиро ҳамчун асос барои худинкишофдиҳии 

шахсият ва шаклгирии маҳоратњои касбии донишҷӯён кафолат медиҳад.  

Амсила экстраполятсия (имтидод)-и тарзҳои азхудшудаи 

фаъолияти эҷодиро ба дигар намудҳои фаъолият, чӣ дар маориф ва чӣ 

дар фаъолияти касбӣ пешбинї мекунад.  

Унсурњои инкишофи маҳоратњои эҷодиро, ки дар амсила људо 

карда шудаанд, метавон бо параметрњое, ки дар назария муайян карда 

шудаанд, муќоиса намуда, дар баромад аз низоми омӯзиш бо ёрии 

пурсишҳо, вазифаҳои санҷишӣ, тестҳо ва ғ. пайгирӣ кард. 

“Дар раванди таҳияи амсилаи ташаккули тайёрии касбии 

донишҷӯён дар муассисаи тањсилоти олї дар асоси маънои тайёрии 

касбиро ташаккулдиҳанда, бояд ба мафҳумҳое, ки мудаллалсозии 

консептуалии раванди таҳқиқро ташкил медиҳанд, диққати махсус дода 

шавад” [152, с. 60]. Асоси амалигардонии амсила принсипҳои ҳамкории 

иштирокдорони раванди таълимии муассисаи тањсилоти олї мебошад: 

принсипи гуманизатсия ва томияти муносибатњо; принсипи хусусияти 

шахсиятӣ - фаъолиятӣ ва коммуникативияти ҳамкории омӯзгорон ва 
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донишҷӯён. Барои дарк кардани маънои амалҳои иҷрошаванда пеш аз 

ҳама асоси коммуникатсионии онҳо - алоқаҳои дарунӣ ва беруниро 

омўхтан лозим аст. Дар маъноофаринї, бахусус навъи иҷтимоии он, 

миќдори зиёди алоқаҳо мавҷуданд. Варианти бењтарини таснифи онҳо аз 

тарафи А. Маслоу, И.В. Блауберг ва Э.Г. Юдин пешниҳод шуда буд. 

Онњо ҳафт гурӯҳи алоқаҳоро ҷудо карданд. Зарурати истифодаи 

муносибати низоммандиву фаъолиятӣ дар амалигардонидани амсилаи 

маъноофаринии инкишофи маҳоратҳои касбии донишҷӯён дар муҳити 

таълимии муассисаи тањсилоти олї истинодан ба консепсияи И.А. 

Колесникова ва Е.Н. Баришников комилан возењ ба назар мерасад. 

Натиљањо. Дар рафти пажӯҳиш муҳтавои раванди ташаккули асосҳои 

шахсиятии маҳоратњои касбӣ муқаррар гардид, ки аз маҷмӯи амалҳои 

донишҷӯён оид ба худбаҳодиҳӣ ба маҳоратҳо ва самтгирињои 

шахсиашон, амалҳо оид ба дарки дараҷаи мутобиқати хусусиятҳои 

инфиродиашон ба талаботи касби интихобшаванда ва амалҳо оид ба 

худинкишофдиҳии маҳорату имкониятҳои худ дар раванди тайёрии 

касбї иборат мебошад [111, с. 32].  

Ҳангоми таҳия амсила ҳамаи аломатҳои муҳимми мазкур ба инобат 

гирифта шудаанд.  

Амсилаи инкишофи маҳорати эҷодии тањиягардида имконият 

медиҳад, ки ҳамаи аломатҳои муҳимми инкишофи маҳоратњои эҷодӣ ва 

ҳадафҳои тарбия ва рушди ба онњо вобаста дар рангорангии унсурњо ва 

робитаҳои асосии байни онҳо дида шавад. Дар раванди чунин таҳияи 

амсила ҳадафҳои гузошташуда ҳалли худро ёфтаанд: усулҳои амсила дар 

тањияи амсилаи инкишофи маҳорати эҷодӣ истифода бурда шуданд; 

усулҳои амсиласозӣ ҳамчун усули таҳқиқи робитаи мутаќобилаи 

падидаҳо ва қонуниятҳои дидактикӣ ҳангоми таълим ва тарбия дар сатҳи 

олии эљоз истифода бурда шуданд; вобастагиҳои таҳлилии мушаххас, ки 

барои истифодаи амалии амсилаи таҳияшуда дар шакли таълими 

донишҷӯён короям аст, муайян карда шудаанд.  
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Дар амсиласозии инкишофи фаъолияти эҷодӣ дар рафти таълими 

донишҷӯён зарур аст:  

- муќоисаи амсила бо мақсадҳои сатҳи стратегӣ, ки барои 

муассисаҳои тањсилоти олї муқаррар шудаанд; 

- коркарди “маҷмӯи ҳадафҳои таълим”- и таълимӣ, тарбиявӣ ва 

инкишофдињанда; 

- бахши иттилоотии фанне, ки тибќи барномаҳои муқарраршуда 

бояд мавриди амсиласозї ќарор гирад, муайян карда шавад; 

- муайян кардани параметрњое, ки њангоми амасиласозии низомњои 

таълиму тарбия ва алоқаи байни онҳо заруранд. 

Мақсадҳои сатҳи стратегӣ ва “маҷмӯи ҳадафҳои таълимӣ”-и фаврї 

барои омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) дар фасли қаблӣ, чун 

таҷрибаи фаъолияти репродуктивӣ ва эҷодӣ (истифодаи дониш дар 

вазъиятҳои ғайриодӣ), ки мақсадҳои таълимиро муайян мекунад, 

муқаррар гаштаанд. Дар робитаи мутаќобила бо онҳо чунин сифатҳои 

дониш чун шакли њифзи иттилооти азхудшуда муайян карда мешавад: 

мушаххасӣ, мукаммалӣ, умќ, љамъбастї будан, низоммандї, фаврият ва 

ғ. 

Ҳамин тавр, амсиласозӣ имконият медиҳад, ки падидаи мураккаб ё 

раванд дар сатҳи таркиб, сохтор ва ҳамкории унсурҳои таркибии он дар 

сатҳи олии таљрид пешниҳод карда шавад. 

Дар рафти таҳлили мӯҳтавои иттилоотии рангубори матоъ (усули 

батик) мо категорияи ахлоқие ба монанди дўстї, ишќ, инсондўстиро ҷудо 

кардем, ки ҳангоми амсиласозии таълим метавонанд майдони интихобро 

ташкил диҳанд (ниг. ба замимаи №4). Зимнан мақсадҳои таълимии 

азхудкунии арзишҳои зебоипарастӣ ва ахлоқӣ ҳамчун амсилаи 

њифзкунандаи мӯҳтавои таълим (дараҷаҳои азхудкунӣ) муайян карда 

шуданд. 
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Мақсади амсила инкишофи маҳоратҳои эҷодии донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳангоми омӯзиши санъати 

ороишӣ - амалӣ дар муассисаи тањсилоти олї аст.  

Стандарти давлатии таълимии ихтисос маҷмўи талаботи ҳатмиро 

барои татбиқи барномаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ аз рўи 

ихтисос (самт) -и тайёрии 1-02060208 “Технология. Дизайни маҳсулоти 

дўзандагӣ”, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои аттестатсия ва 

аккредитатсияи давлатӣ мебошад, дар бар мегирад. 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои татбиқи барномаи 

таълимии таҳсилоти олии касбӣ тибқи Иҷозатнома оид ба ҳуқуқи 

пешбурди фаъолияти таълимӣ, ки аз ҷониби Хадамоти давлатии назорат 

дар соҳаи маориф ва илм дода шудааст, ҳуқуқ дорад. (ниг.ба замимаи 

№5)  

Профессиограммаи касби ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

амсилаҳои (модел) нави сарулибос, пойафзол, сарпӯш, чарчинивориро 

таҳия намуда, маводҳои лозимаи методӣ ва маводи тасвирии 

шарҳдиҳандаро омода месозад, тайёр кардани матоъро дар истеҳсолоти 

оммавӣ, барои навъҳои ҷудогонаи маҳсулот конструксияи заминавии 

амсиларо бо тавсияҳо барои дар заминаи онҳо таҳия кардани маҷмӯи 

амсилаҳо назорат менамояд, дар рӯнамо ва намоишҳои амсилаҳо 

иштирок мекунад. Инчунин методикаи тартиб додани маҳсулот, 

тарҳсозӣ, бисёршавии техникии қолибмистар, хусусиятҳои асосии 

матоъҳо, технологияи истеҳсолот ва таҷҳизоти он, иқтисодиёт ва 

ташкилнамоӣ, самтҳои дурнамои мӯд, донишҳои бадеӣ бояд доро бошад. 

Сифатҳои муҳими касбӣ: завќи бадеӣ, диди дақиқ; образҳои басарии 

ташаккулёфтаи эҳсоси рангҳо. 

Талабот ба натиҷаҳои азхудкунии барномаи таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ: 

Хатмкунанда бояд салоҳияти умумифарҳангии зеринро доро 

бошад: малакаи муносибатҳои байнишахсии тайёрӣ барои кор дар гурӯҳ; 
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дониши меъёрҳои ҳуқуқиву ахлоқӣ ва истифодаи онҳо дар фаъолияти 

касбӣ; тарафдорӣ ва тарзи ҳаёти солим, мақсаднок тайёр намудани худ, 

дар сатҳи баланди тайёрии ҷисмонӣ, ки барои фаъолияти фаъолӣ касбӣ 

зарур мебошад; қабули фарқҳо ва гуногуншаклии маданиятҳо; қобилият 

ба худтанқидӣ ва танқид; қобилияти дар амалия истифода бурдани 

донишҳо; малакаи таҳқиқотӣ; қобилияти азхудкунии донишҳои нав бо 

истифодаи технологияи муосири таълимӣ ва информатсионӣ; қобилияти 

фаҳмидани моҳият ва хусусияти ахбор дар инкишофи ҷамъияти муосир, 

риоя намудани талаботи асосии беҳтарини иттилотӣ, аз он ҷумла ҳифзи 

манфиатҳои давлатӣ ва афзалиятҳо; маҳорати ёфтан ва таҳсил намудани 

ахбори илмӣ - техникӣ; тайёрии устувор аз асосҳои донишҳои касбӣ ва 

истифодаи онҳо дар фаъолияти касбӣ; малакаи таҳияан бо компютер; 

донишҳои асосӣ дар соҳаи иттилоот ва технологияи иттилоотии муосир, 

малакаи истифода бурдани воситаҳои барномавӣ ва кор карда 

тавонистан дар шабакаи компютерӣ, маҳорати ташкил додани базаи 

ахбор ва истифода бурда тавонистани захираҳо аз шабакаи интернет; 

қобилияти таҳлил ва синтез намудан; қобилияти муошират намудан бо 

забони русӣ бо тарзи хаттӣ ва шифоӣ; донистани забонҳои хориҷӣ; 

донистани усулҳои асосии ҳифз намудани коргарони истеҳсоли ва аҳолӣ 

аз ҳолатҳои садамавӣ, фалокатҳо, офатҳои табии. (ниг. ба замимаи №6)  

Дар ташаккули тайёрии эҷодии донишҷӯён бояд салоҳияти касбии 

зеринро доро бошад:  

Донишҷӯ бояд донад: аз худ намудани мафҳумҳои асосии фанни 

“Рангубори матоъ (усули батик)”; мавқеъ ва татбиқи он дар омӯзиши 

ояндаи фанҳои ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; доштани 

маълумот оид ба рангҳои табиӣ, ки барои мутахассиси ин фан заруранд; 

доштани маҳорати баланди тахассусӣ, маданияти баланд ва ҷаҳонбинии 

васеъ; муттасил пайванд дода тавонистани дониши назариявӣ ва амалӣ, 

мунтазам баланд бардоштани дониш, истифодаи самараноки вақт, огоҳ 

будан аз таҷрибаи пешқадам, таҳлил карда тавонистан ва баҳо додан ба 
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барномаҳо ва маводи таълимӣ, комилан тайёр будан ба кори таълиму 

тарбия; эҷодкорона истифода бурдани маводи китобҳои таълимии 

муосир; таҳлил карда тавонистани фаъолияти ҳамкасбон; бо роҳи 

худомӯзӣ баланд бардоштани савияи донишҳои касбӣ; ташкили дурусти 

ҷойи корӣ. 

Донишҷӯ бояд азхуд намояд: асоси назариявии мавҷудаи 

рангубори матоъ дар муассисаҳои тањсилоти олии касбӣ дар замони 

ҳозира ва омӯхтани истифодаи донишҳои назариявӣ дар ҳалли 

масъалаҳои марбут ба амалияи таълиму тарбияи донишҷӯён; самтҳои 

асосӣ, пешраванда ва муосири таълими рангубори матоъ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дар кишварҳои хориҷ; ҷанбаҳои асосии назарияи муосири 

таълими рангубори матоъ ва истифода кардани донишҳои назариявӣ; 

ҳадафҳо, мазмун, мундариҷа, тарзу усули ранг кардани матоъ, маҳорати 

истифодаи самарабахш ва эҷодӣ дар амалияи таълиму тарбияи 

донишҷӯён. 

Малакањои зеринро пайдо кунад: мавзӯъҳои гуногунро таҳлил 

карда, хулосаи зарурӣ барорад; мустақилона рангҳоро интихоб намуда, 

истифода бурда тавонад.  

Салоҳиятҳое, ки дар натиҷаи азхуднамоии фанни мазкур дар 

донишҷӯён ташаккул ёбанд: қобилияти кор кардан бо воситаҳои 

пешрафтаи техникӣ, аз ҷумла истифодабарӣ ва огоҳии мунтазам аз 

иттилоотии тахассусӣ аз шабакаҳои махсуси интернетӣ; қобилияти 

таҳлил намудани рангҳо; истифода бурда тавонистан аз таҳқиқоти 

назариявӣ ва таҷрибавӣ [164, с. 7]. 

Фаъолияти илмӣ - истеҳсолӣ: фаъолияти илмӣ - таҳқиқотӣ ва илмӣ - 

ҷустуҷӯӣ; муайян намудани шаклҳои умумӣ, қонуниятҳо ва воситаҳои 

алоҳидаи соњаи фаннӣ; қобилияти фаҳмидани вазифаҳои гузошташуда; 

малакаи шарҳ додани натиҷаҳо; малакаи ҷиддӣ исбот намудани далелҳо; 

малакаи дар асоси таҳлил дида тавонистан ва саҳеҳ намудани натиҷаҳои 

илмӣ; малакаи мустақилона таҳлил ва ифода намудани натиҷаҳо; 
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малакаи босаводона истифода бурдани мафҳумҳои соҳаи фаннӣ; малакаи 

фаҳмидани моҳияти масъалаҳои гузошташуда; донистани гузориши 

ислоҳоти масъалаҳои ананавӣ; фаҳмидани дурустии гузориши 

масъалаҳо; мустақилона тартиб додани алгоритм ва таҳлили он; 

фахмидани он, ки донишҳои фаннӣ асоси илмҳои компютериро ташкил 

медиҳанд; фаҳмиши пурраи моҳияти дақиқии донишҳои фаннӣ; таҳлил 

намудани ахбор; қобилияти пешниҳод карда тавонистани натиҷаҳои 

таҳқиқоти физикӣ - математикӣ ва фаннӣ, бо намуди тавсияҳои аниқ, бо 

истилоҳҳои соҳаи фанни омухташаванда; ҷудо намудани моҳиятҳои 

ҷанбаҳои асосии бо далелҳо; қобилияти гирифтани ахбори фоиданоки 

илмӣ - техникӣ аз китобхонаи электронӣ, маҷаллаҳои рефератӣ, шабакаи 

интернет ва ғайра; қобилияти муарифи намудани натиҷаҳои таҳқиқоти 

илмии худ ва натиҷаҳои илмии маълум буда.  

Вазифаҳои асосии фанни мазкур аз инҳо иборат мебошанд: 

ташаккул додани диди зебоипарастии донишҷӯён, ташаккул додани 

шавқ нисбат ба санъати ҳунарҳои рангкунӣ, омӯхтани тарзи тайёр 

намудани рангҳо, истифода бурда тавонистани асбобу лавозимот барои 

рангкунии ресмон, матоъ, офаридани нақшҳои гуногун ва хотираи 

биноӣ, шиносоӣ бо техникаи гуногуни рангубори матоъ (усули батик), 

инчунин нақши заруриро ба таври возеҳ, бо назардошти таърихи 

рангкунии матоъ гузоштан, имконият медиҳад. 

Имрӯзҳо дар муассисаҳои тањсилоти олии мо тамоюли инкишофи 

фаъолияти илмии омўзгорон ба назар мерасад, аммо дигаргуниҳои 

муҳимми сохтории иқтидори кадрии бахши илмӣ, ки солҳои охир ба 

вуқӯъ пайвастанд, имкониятњои таҳқиқи бисёр масъалаҳои илмӣ ва ба 

вуљуд овардани коркардњои илмиро, ки талабот нисбат ба онњо ҳам аз 

тарафи давлат ва ҳам аз тарафи бизнес зиёд мешавад, ба таври назаррас 

коҳиш медиҳанд. Бинобар ин, бо мақсади бо кадрҳо таъмин намудани 

бахши илмии муассисањои тањсилоти олї ва мутаносибан раванди 

таълим, оид ба омодакунии кадрҳои илмӣ - омӯзгорӣ тадбирњои зарурї 
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андешидан лозим аст. Дар ин бобат ташаккули низоми тайёрии донишҷӯён 

ба омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) ва таҳияи механизмҳои 

фаъолияти он яке аз тадбирњои калидї буда метавонад.  

Самаранокии фаъолияти низоми идоракунии тайёрии донишҷӯён 

ба омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) аз сатҳи татбиқи принсипҳои 

идоракунии он вобаста мебошад. Чӣ хеле ки маълум аст, принсип ғояи 

умдаи ягон фаъолият, қоидаи асосии рафтори субъект аст. Принсип - 

хусусияти асосии сохт, ташаккул ва фаъолияти предмети дилхоҳ 

мебошад. 

Фаъолияти низоми идоракунии тайёрии донишҷӯён ба маҳорати 

рангубори матоъ (усули батик) дар МДТ «Донишгоҳи Давлатии Хуҷанд 

ба номи академик Б. Ѓафуров» ба принсипњои зерин асос ёфтааст. 

 

Расми 1. Ҷадвали силсилаи принсипҳо барои ташаккули тайёрии 

касбии донишҷӯён ба фаъолияти истеҳсолӣ  

1. Принсипи силсилаи маротиб ё иерархия (сатҳи олӣ- миёна- пасти 

идоракунӣ) Супоришҳо тариқи занҷири скалярӣ (зинагї) ба поён дода 

мешаванд, на ин ки баракс. 
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Принсипи њамгунсозї. Низоми идоракунии ҳамаи сатҳҳо бояд дар 

доираи муносибати ягона (ҳам аз нуқтаи назари параметрњои амсилаи 

онҳо ва ҳам аз нуқтаи назари меъёрњои самаранокии фаъолият) баррасї 

шаванд, ки зарурати баҳисобгирии хусусиятҳои њар як низоми 

мушаххасро истисно намекунад. Принсипи мазкур аслан маънои онро 

надорад, ки дар ҳамаи сатҳҳо бояд усулҳо, навъҳо ва шаклҳои комилан 

якхелаи идоракунӣ истифода бурда шаванд.  

Принсипи мақсаднокӣ. Мақсади низоми идоракунии тайёрии 

донишҷӯён ба омӯзиши нақшунигори матоъ амалӣ кардани чораҳои 

мушаххас мебошад, ки ба баланд бардоштани самаранокии тайёр 

кардани донишҷӯёни муассисаҳои тањсилоти олӣ ба омӯзиши нақшу 

нигори матоъ ва фаъолияти мустақилонаи илмӣ дар муассисањои 

тањсилоти олї равона карда шудааст.  

Принсипи масъулиятшиносӣ. Њар як сохтор масъулияти сифати 

вазифаҳои иҷрокунандаашро ба зимма дорад. 

Принсипи худинкишофдиҳӣ. Яке аз таъсиррасонињои 

идоракунанда дигаргун кардани худи низоми идоракунӣ (ки метавонад 

ҳамчун худинкишофдиҳӣ, ки дар шароити муосири мустақилияти 

назарраси низом ниҳояӣ зарур аст, баррасӣ гардад) мебошад.  

Принсипи мукаммалӣ ва муносибӣ. Маҷмӯи чорабиниҳои 

пешниҳодшаванда бояд ноилшавиро ба мақсадҳои гузошташуда 

(талаботи мукаммалӣ) ба таври муносиб таъмин намояд, яъне зарурати 

интихоби варианти беҳтарини таъсир ба фаъолият ва инкишофи объект.  

Принсипи танзими фаъолияти идоракунӣ. Мувофиқи принсипи 

мазкур ҳамаи вазифаҳои идоракунӣ бояд танзим ва байни ҳамаи сатҳҳои 

низоми идоракунӣ мувофиқа карда шаванд (таҳияи таъмини дахлдори 

меъёрии ҳуқуқӣ, таҳияи дастгоњи меъёрии арзёбии самарабахшии 

натиљањои татбиқи лоиҳа ва фаъолияти маќомоти идоракунӣ, таҳияи 

таъминоти дахлдори илмву методӣ ва иттилоотӣ) . 
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Принсипи мувофиќати комил. Низоми идоракунӣ (сохтори он, 

мураккабӣ, вазифа ва ғ.) бояд ба зернизоми идорашаванда комилан 

мувофиқ бошад (мутобиқан ба сохтор, мураккабӣ, вазифа ва ғ.) .  

Принсипи фаврият талаб мекунад, ки ҳангоми идоракунӣ дар рељаи 

вақти воқеӣ, иттилооте, ки барои қабул кардани қарор зарур аст, 

саривақт дастрас шуда, худи қарорҳои идоракунӣ бошад фаврӣ 

мувофиқи дигаргуниҳои зернизоми идорашаванда ва шартҳои берунаи 

фаъоляти вай қабул ва татбиқ карда шаванд. Ба ибораи дигар, вақти 

барои таҳия ва амалигардонии қарорҳои идоракунӣ хос набояд аз вақти 

барои дигаргуншавии зернизоми идорашаванда бештар бошад (яъне, 

низоми идоракунӣ бояд бо равандҳои идорашаванда аз ҷиҳати суръати 

дигаргуншавии онҳо комилан мувофиқ бошад) .  

Принсипи инъикоси пешгузаранда - низоми мураккаби 

мутобиқгардӣ дигаргуншавии эҳтимолии параметрњои муњимми 

берунаро пешгӯӣ мекунад. Шарти зарурии чунин инъикоси 

пешгузаранда пайдарҳамӣ ва такроршавии падидаҳои беруна мебошад. 

Бинобар ин, ҳангоми коркарди таъсиррасонии идоракунанада нишон 

додани вокуниш ба дигаргуншавии ҳолати зернизоми идорашаванда ва 

шартҳои фаъолияти он кофӣ набуда, балки пешгӯйӣ ва пешгирӣ кардани 

чунин дигаргуниҳо зарур аст. Гузашта аз ин, сохтори идоракунанда бояд 

он таъсирњое, ки вай бояд дар сурати рух додани ин ё он њодисањо ба 

зернизоми идорашаванда расонад, пешакӣ ба нақша гирад. 

Принсипи мутобиқшавӣ тасдиқ менамояд, ки аввалан ҳангоми 

қабул кардани қарорҳои идоракунӣ, бояд маълумоти мављуда дар бораи 

таърихи фаъолияти зернизоми идорашаванда ба назар гирифта шавад, 

сониян, қарорҳои қабулкардашуда мувофиқи тағйирёбии ҳолати 

зернизоми идорашаванда ва шартҳои фаъолияти он давра ба давра 

таљдиди назар шаванд.  
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Принсипи мутамаркизонидани оқилона. Он сохтор ва механизмҳои 

идоракунӣ, ки барои онҳо таѓйироти дилхоњи муљози мутамаркизонӣ 

боиси пастшавии самаранокии идоракунї мегардад, оқилона мебошанд.  

Принсипи идоракунии демократӣ таъмини шартҳову имкониятҳои 

баробари дастрасї ба манбаъҳои иттилоотӣ, моддӣ, молиявӣ ва ғайраро 

барои ҳар як иштирокдори низом пешбинї мекунад.  

Принсипи идоракунии муттафиқона. Барои расидан ба 

самарабахшии мувофиқтарини низом, ҳамаи муносибат ва усулҳои 

идоракунї, инчунин зернизомҳо бояд байни худ дар чаҳорчӯбаи 

консепсияи ягонаи идоракунӣ ба мувофиқа оварда шаванд. 

Принсипи ҳамоҳангӣ тарзҳои амали субъектони идоракуниро, ки 

ба кори мувофиќашуда равона карда шудааст, инъикос менамояд. Он ба 

омӯзиш ва истифодаи бошууронаи механизми ҳамкории субъектони 

идоракунї дар рафти ноилшавӣ ба ҳадафҳои афзалиятнок равона карда 

шудааст. Ҳамоҳангсозӣ барои амалҳои пайдарҳами субъект ва объекти 

идоракунӣ шароит муҳайё месозад, муқоисаи мақсадҳо, манбаъҳо, 

шаклҳо ва усулҳои фаъолиятро пешбинї намуда, ба натиҷаи умумӣ 

оварда мерасонад.  

Принсипи ҳамгироӣ тањкими алоќаҳои байни мӯҳтаво, воситаҳо ва 

шаклҳои таълимро пешбинї мекунад. Ҳамгироӣ универсалї будани 

унсурњои ҷараёни таълим ва мўътадилии алоқаи байни онҳоро тањким 

намуда, ба муттаҳидшавии онҳо мусоидат мекунад. 

Принсипи басарфагӣ ҳисобот ва таҳлили захирањои молиявӣ ва 

инсониро пешбинї мекунад. 

Барои идоракунии самарабахши низоми дилхоњ, маҷмӯи 

механизмҳои мувофиќи идоракунї доштан зарур аст. Принсипҳои 

асосии низоми идоракунии тайёрии донишҷӯёнро ба омӯзиши рангубори 

матоъ (усули батик) баррасї намуда, ба тавсифи механизмҳои 

идоракунӣ, ки ин принсипҳоро дар амал татбиқ мекунад, мегузарем.  
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Таърифи умумии механизм чунин аст: “Низом, дастгоњ, ки тартиби 

ягон намуди фаъолиятро муайян мекунад”. Нисбат ба низоми 

таҳияшуда, механизми фаъолият маҷмӯи қоидаҳо ва тартибҳое мебошад, 

ки њамкории иштирокдорони низоми мазкурро танзим мекунад. Ҳамин 

тариқ, таҳти мафҳуми “механизми идоракунии тайёрии донишҷӯён ба 

омӯзиши рангубори матоъ” мо маҷмӯи усулҳо ва абзори бо ҳам 

алоқаманди қабул кардани қарорҳои идоракуниро мефаҳмем, ки ба 

баланд бардоштани самаранокии таъсири низомманд ба донишҷӯён, бо 

мақсади тайёр кардани онҳо ба омӯзиши рангубори матоъ ва фаъолияти 

ояндаи илмӣ-педагогӣ имконият медињад. 

- баланд бардоштани шавқу ҳаваси донишҷӯён ба фаъолияти илмӣ - 

таҳқиқотӣ; 

- Интихоби донишҷӯёни ҷавони боистеъдод дар марҳилаҳои 

барваќти таълим дар муассисаи тањсилоти олї; 

- Фаъол кардани иштироки донишҷӯён ба кори илмӣ-таҳқиқотӣ дар 

раванди таълим дар муассисаи тањсилоти олї; 

- Ҳавасмандгардонии кори самараноки илмӣ-таҳқиқотии 

донишҷӯён; 

- Ҳавасмандгардонии роҳбарї ба кори илмӣ-таҳқиқотии 

донишҷӯён. 

Ҳар як механизми мазкур маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои идоракунии 

тайёрии донишҷӯёнро ба рангубори матоъ дар бар мегирад.  

Ба баланд бардоштани њавасмандии донишҷӯён ба фаъолияти илмӣ 

-таҳқиқотӣ дар рафти тарѓибу ташвиќ ва интишори шаклҳои гуногуни 

фаъолияти таҳқиқотӣ, ба донишҷӯён пешниҳод намудани иттилоот дар 

бораи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар донишгоҳ муваффақ шудан 

мумкин аст.  

Усули ҳуҷуми маѓзї (ҳуљуми маѓзї, њамлаи маѓзї, аз забони 

англисӣ brainstorming) - усули фаврии ҳалли масъала дар асоси ангезиши 

фаъолияти эҷодӣ мебошад, ки дар рафти он ба иштирокдорони 
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муҳокима пешниҳод мешавад, то вариантҳои зиёди ҳалли масъала, аз 

ҷумла вариантҳои аҷоибу ғароиби тахайюлотиро пешнињод кунанд. 

Сипас, аз теъдоди умумии ғояҳои пешниҳодшуда, аз ҳама беҳтаринашро 

интихоб менамоянд, ки дар амалия истифода бурда мешавад. [129, с. 66]. 

Марҳилаи арзёбии коршиносиро дар бар мегирад. Дар намуди вусъатёфта 

ҳамзамонсозии амалҳои иштирокдоронро мутобиқи тарҳи (образи) 

раванди мавриди арзёбї, ки онро шинохта метавонанд, пешбинї 

мекунад (process pattern recognition).  

Дар ҳуҷуми маѓзї якчанд мутахассисон ва баранда иборатбуда 

иштирок мекунад. Дар оғози сеанси ҳуҷуми маѓзї баранда гузориши 

даќиќи масъаларо, ки бояд њал шавад, амалї мегардонад. Дар рафти 

ҳуҷуми маѓзї иштирокдорон ақидаҳои худро, ки ба ҳалли масъалаи 

гузошташуда равона карда шудаанд, баён мекунанд ва зимнан мантиќї ё 

ѓайримантиќї будани онњо ањамият надорад. Агар дар ҳуҷуми маѓзї 

соњибмансабони гуногун иштирок кунанд, тавсия дода мешавад, ки 

ақидаҳоро ботартиб аз мансабҳои пасттарин сар карда гӯш кунанд, ки ин 

ба омили равонии “бо роҳбарон њамаќида шудан”-ро пешгирї мекунад. 

Дар рафти ҳуҷуми маѓзї, маъмулан, сараввал ба қарорҳо аслияту 

мумтозии зиёд хос нестанд, аммо пас аз муддати муайян қарорҳои 

қолабиву якранг ба охир мерасанд ва иштирокдорон ба пешниҳод 

кардани ақидаҳои ғайриодӣ оғоз мекунанд. Баранда ҳамаи ақидаҳои дар 

рафти ҳуҷуми маѓзї иброзшударо менависад ё тариқи дигар сабт 

мекунад. 

Сипас, вақте ки ҳамаи ақидаҳо иброз гардиданд, таҳлил, инкишоф 

ва интихоби онҳо сурат мегирад. Дар натиҷа ҳалли хеле самарабахши 

масъала ва аксар вақт ѓайричашмдошт дарёфт мешавад. [129, с. 70].  

Баскет-усул (ин-баскет ё ин-трей, аз англисӣ in-basket test, in basket 

technique, basket/tray - сабад/лаълӣ) - усули арзёбӣ ва таълим, ки ба 

тақлиди вазъияти дар фаъолиёти амалӣ тез-тез дучоршаванда асос 

меёбад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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Баскет-усул имконият медиҳад, ки қобилияти хонанда ба кор бо 

иттилоот ва мањорати ќабули ќарор дар асоси маълумоти мављуда 

арзёбї карда шавад. Ин навъи машқ иљрои амали зеринро пешбинї 

мекунад: таълимгиранда бояд наќши коргаре иљро кунад, ки ў бояд 

ҳуҷҷатҳои кориии ҷамъшудаи мансуб ба фаъолияти ҳаррӯзаи менеҷери 

ин ё он ташкилотро ба тартиб дарорад ва ҳуҷҷатҳои мазкурро баррасї 

намуда, ќарорҳои заруриро қабул намояд. Мақсади машқ барои 

иштирокдор - ишғол намудани мавқеи шахсе, ки масъули кор бо 

“ҳуҷҷатҳои воридшаванда” буда, аз ӯҳдаи ҳамаи вазифаҳое, ки дар рафти 

кор бо чунин њуљљатњо ба миён меоянд, мебарояд [129, с.72].  

Баскет-усул қобилияти таҳлил, низомбандї ва интихоби омилҳои 

муҳимтарин ва таснифи онҳоро бо назардошти муњиммият ва фаврият, 

тасвияти роҳҳои гуногуни ҳалли масъала инкишоф медиҳад ва арзёбї 

мекунад. 

Хусусияти хоси усули мазкур аз он иборат аст, ки таълимгиранда 

ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дар як вақт мегирад (сохторбаста ё бетартиб), ва 

маљбур аст барои қабули қарор бо одамони зиёд сўњбат кунад, то 

иттилооти кофї ба даст орад. 

Усули омӯзиши фаъол (УОФ) - маҷмӯи амалҳову услубҳои педагогӣ 

мебошад, ки ба ташкили раванди таълим равона карда, бо ёрии 

воситаҳои махсус шароитеро фароҳам месозад, ки хонандаро ба 

азхудкунии мустақилона, ташаббускор ва эҷодии маводи таълимӣ дар 

раванди фаъолияти маърифатӣ ангезиш медињад.  

Ба миён омадани усулҳои омӯзиши фаъол бо саъю кӯшиши 

омӯзгорону мураббиён ҷиҳати таќвияти фаъолияти маърифатии 

таълимгирандагон ё мусоидат кардан ба баланд бардоштани савияи онњо 

вобаста аст.  

Дар раванди таълим равшану возеҳ се намуди фаъолият зоҳир 

мегардад: тафаккур, амал ва нутқ. Боз як намуди дигар - дарк кардани 

эҳсосӣ - шахсиятии иттилоот дар шакли норавшан зоњир мешавад. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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Вобаста аз намуди усули мавриди истифодаи омӯзиши фаъол, дар 

машғулият метавонад як намуд ё намудҳои омехта истифода шаванд. 

Дараҷаи фаъолгардонии донишҷӯён вобаста аз он баррасї мегардад, ки 

дар машѓулиятњо кадом ва чї миќдор аз чањор намуди фаъолнокии 

таълимгирандагон зоњир мешаванд.  

Масалан, дар лексия тафаккур (дар навбати аввал хотира), дар 

дарси амалӣ - тафаккур ва амал, дар мунозира - тафаккур, нутқ ва баъзан 

идроки эҳсосӣ-шахсиятї, дар бозии корӣ - ҳамаи намудҳои фаъолият, 

дар экскурсия - танҳо дарккунии эҳсосӣ-шахсиятї мавриди истифода 

ќарор мегиранд. Ин муносибат бо додаҳои озмоишӣ мутобиқ аст, ки 

тибќи шаҳодати онњо ҳангоми пешниҳоди лексионии маълумот на зиёда 

аз 20-30% иттилоот, ҳангоми кори мустақилона бо адабиёт - то 50%, 

ҳангоми бо овоз такрор кардан - то 70%, ҳангоми иштироки шахсӣ дар 

фаъолияти омӯхташаванда бошад (масалан, бозии корӣ) - то 90 % 

иттилоот азхуд карда мешавад.  

Усулҳо метавонанд ҳам чун коркардњои мустақилонаи педагогӣ ва 

ҳам дар якҷоягӣ бо усулҳои анъанавӣ мавриди истифода қарор дода 

шаванд. Инчунин принсипҳои фаъолгардонии шаклҳои анъанавии 

таълим мавҷуданд. Муносибат ба истифодаи низомманди МОФ дар 

назарияи омӯзиши фаъол баён шудааст.  

Д.А. Новик хусусиятҳои хоси зерини таълими фаъолро ҷудо 

мекунад: фаъолгардонии маҷбурии тафаккур, вақте, ки таълимгиранда 

новобаста аз хоҳиши худ маҷбур аст, ки фаъол бошад; ба муҳлати ба 

ќадри кофӣ тӯлонӣ ҷалб кардани таълимгирандагон ба раванди таълим, 

зеро фаъолнокии онҳо набояд кӯтоҳмуддат ва тасодуфӣ, балки ба 

андозаи кофӣ бояд устувор ва дарозмуддат бошад (яъне, дар давоми 

тамоми машғулият) таҳияи мустақилонаи қарорҳо эҷодӣ, сатҳи баланди 

ангезиш ва эҳсосии таълимгирандагон [124, с. 95]. 

Усули зинавӣ (даврӣ) - баёни пайдарҳами як масъала паси дигар. 

Усул барои пайдарҳам кушода додани масъала пешбинӣ шудааст, вақте, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0#cite_note-_2b85017a24aed090-1
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ки баён ба таври зинавӣ аз як ақида ба дигар сурат мегирад. Бо вуҷуди ин 

ҳар яки онҳо, ки ба таври мустақил асоснок шудаанд, барои ташрењи 

банди оянда ҳамчун банди ибтидої хизмат намуда, дар нињояти кор ба 

кушодадиҳии ѓояи асосӣ, ки мақсади лексияро муайян кардааст, оварда 

мерасонад. Баромадкунанда баъди баррасии ягон масъала ё мавзӯъ 

дигар ба он барнамегардад.  

Омезиши усулҳои генетикӣ, сохторӣ - функсионалї ва таърихии 

таҳқиқот ба арзёбии низоми ҳуқуқии ҷамъият дар маҷмӯи ягонаи аз 

лињози сохтор ба расмият даромада имкон медиҳад. Чунин омезиши 

муносибатҳо тасаввуроти томро дар бораи фан таъмин месозанд.  

Тавсифи типологии низоми ҳуқуқӣ дар ҳалли як қатор масъалаҳои 

принсипиалї (усулї) муайянкунанда мебошад. Дар асоси он арзёбии 

самаранокии фаъолияти низоми ҳуқуқӣ ва сатҳи комёбшавӣ ба идеали 

интихобшуда ташаккул меёбанд. Зимнан, ба заминаи иҷтимоии низоми 

ҳуқуқӣ ба андозае равшанӣ андохта мешавад, ки барои фаҳмидани 

маќсадњои новеллаҳои ҳуқуқӣ, шартҳо ва оқибатҳои истифодаи он 

заруранд.  

Лексия (аз заб.лотинӣ lectio - хониш) - баёни шифоҳии низомманд 

ва пайдарҳамии мавод оид ба ягон масъала, усул, мавзӯъ ва ғ. мебошад. 

Мафҳуми “лексия” якчанд маъно дорад: 

Курси чопшудаи хонишҳои оммавӣ, инчунин сабтҳо оид ба ягон 

намуди фанни таълимӣ; баёни даҳонии фан аз ҷониби омӯзгор, инчунин 

хониши оммавӣ дар мавриди ягон мавзӯъ, як навъи дарси таълимӣ, ки 

баёни даҳонии фан аз ҷониби омӯзгор мебошад.  

Дар маънои дуюм лексия ҳамчун усули таълим баррасї мешавад, 

ки ба усулҳои шифоҳии таълим нисбат дорад ва дар низомҳои гуногуни 

таълими муассисаи тањсилоти олї истифода бурда мешавад.  

Дар маънои сеюм истилоҳи “лексия” дар қаринаи зерин истифода 

бурда мешавад: як намуди дарсҳои гурӯҳии таълимӣ дар типологияи 

дарсҳои таълимии М.А.Матюшин мебошад; унсури низоми лексионӣ-
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семинарии омӯзиш, ки асосан дар муассисаҳои тањсилоти олӣ истифода 

бурда мешавад. Дар муассисањои мазкур ин шакл дар раванди таълим 

шакли асосї ба њисоб меравад. 

Механизми идроки лексия ба таври зайл сурат мегирад: иттилоот 

қабул мешавад, баъд дар шуур он таҳлил мегардад, сипас он боз бо 

калом иброз мешавад (дар шакли конспекти лексия). Конспект аллакай 

маҳсули тафаккури хонанда мебошад, ки аз ӯ кори пуршиддати ақлонии 

назаррасро талаб мекунад. Ғайр аз он, дар давоми лексия њамон як 

қитъаи қишри майна барангехта мешавад, ки дар натиҷаи сатҳи идрок 

метавонад коњиш ёбад.  

Истилоҳи “дарси амалӣ” дар педагогика ҳамчун мафҳуми ҷинсӣ 

истифода бурда мешавад, ки намудњои зеринро дар бар мегирад: корҳои 

лабораторӣ, машқ, семинар ва навъҳои мухталифи он. Машѓулиятњои 

амалии аудиторӣ дар таҳияи малакањои истифодаи донишҳои андўхтаи 

донишҷӯён барои ҳал кардани масъалаҳои амалӣ дар раванди фаъолияти 

якљоя бо омӯзгорон нақши бениҳоят муҳимро мебозад. Дар курсҳои 

поёнӣ дарсҳои амалӣ хусусияти низомманд, яъне муназзам доранд, ки 

пайдарҳам аз паси лексия ё ду - се лексия мегузарад.  

Агар лексия асоси донишҳои илмиро дар шакли умумӣ бунёд 

гузорад, машѓулиятњои амалӣ ба амиқ кардан, вусъат додан ва тафсил 

додани ин донишҳо, мусоидат кардан ба таҳияи малакаи фаъолияти 

касбӣ пешбинӣ шудаанд. Машғулиятҳои амалӣ тафаккури илмӣ ва нутқи 

донишҷӯёнро инкишоф медиҳанд, ба санҷиши донишҳои онҳо имкон 

медиҳанд, ки ба туфайли ин машқҳо, семинарҳо, корҳои лабораторӣ 

ҳамчун воситаи муҳими алоқаи акси фаврї баромад мекунанд.  

Барои тайёрии бомуваффақият ба дарсҳои амалӣ, донишҷӯ бояд 

танҳо бо шунидани лексия маҳдуд нашавад. Марбутан ба мавзӯи 

банақшгирифташудаи дарс кори мустақилонаи пешакии донишҷӯён 

талаб карда мешавад. Агар донишҷӯён барои ҳаматарафа омӯхтани 

назарияи масъала пешакӣ бо конспект, китобҳои дарсӣ, маводи таълимӣ 
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кор накунанд, дар бораи самарабахшии дарсҳои амалӣ сухан гуфтан ҳам 

ҷоиз нест. 

Дарсҳои амалӣ ҳамчун шакли ба худ хоси амалигардонии алоқаи 

байни назария ва амалия хизмат мекунанд. Сохтори машѓулиятҳои 

амалӣ асосан якхела мебошад: сарсухани омӯзгор, саволҳои донишҷӯён 

марбут ба мавод, ки ташреҳи иловагиро талаб мекунад, баъдан худи 

қисмати амалӣ ва сухани хотимавии омӯзгор. Гуногунї дар қисми асосӣ, 

дар қисми амалӣ ба вуҷуд меяод, ки он рефератҳо, маърӯзаҳо, 

муҳокимаҳо, машқҳо, ҳалли масъалаҳо, мушоҳидаҳо, озмоишҳо ва 

ғайраро дар бар мегирад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар машѓулиятњои 

амалӣ танҳо бо коркарди малакаҳои амалӣ, техникаи ҳалли масъалаҳо, 

сохтани графикҳо ва ғ. маҳдуд шудан нашояд. Донишҷӯён бояд ҳамеша 

ғояи асосии курс ва алоқаи онро бо амалия бинанд. Мақсади дарс бояд 

натанҳо ба омӯзгорон, балки ба донишҷӯён низ фаҳмо бошад. Ҳамаи ин 

ба кори таълимӣ хусусияти њаётї дода, зарурати азхуд кардани таљрибаи 

фаъолияти касбиро собит менамояд, онро бо таҷрибаи ҳаётӣ алоқаманд 

мекунад.  

Кори лабораторӣ нуќтањои зеринро пешбинї мекунад:  

Омӯзиши раванди физикии муайян дар амалия, бо истифода аз 

усулњое, ки ќаблан дар лексияҳо омӯхта шудаанд: интихоби усули 

мувофиқтарини ченкунӣ ва пажӯҳиш, ки натиҷаи дақиқтаринро таъмин 

месозад; муайян кардани натиҷаи воқеӣ ва муқоисаи он бо додањои 

назариявӣ, ки дар китоб аз рӯи мавзӯи интихобшуда тавсиф шудааст; 

ошкор кардани сабабҳои номувофиқии бадастомада ва босаводона баён 

кардани он дар њисоботи кори лабораторї; босаводона мувофиќи 

талаботи дастури методї ба расмият даровардани хулосањо.  

Талабот ва назорати иҷрои корҳои лабораторӣ. Дар оғози дарс 

омӯзгор ба таври умумӣ бо кори минбаъда, масалан дар матоъ кашидани 

гулҳо ва қоидаҳои рафтори донишҷӯён дар лаборатория шинос мекунад. 
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Ғайр аз он, дастурњои методї медиҳад, ки њисобот оид ба кори амалии 

иљрошуда бояд мувофиқи он ба расмият дароварда шавад.  

Ба қоидаҳои ба расмият даровардани кор ва додани дастуруламал 

(инструктаж), ки бояд тибќи тартиби қатъӣ гузаранд ва дар дафтари 

гузаронидани корҳои лабораторӣ ва дафтари техникаи бехатарӣ сабт 

шаванд, таваҷҷӯҳи хосса додан лозим аст.  

Дар дафтари техникаи бехатарї донишљў бояд ҳатман оид ба 

гирифтани дастуруламал имзо гузорад, дар акси ҳол сухан дар бораи 

риоя накардани қоида меравад, ки барои он, дар сурати сар задани 

ҳодисаи ғайричашмдошт ба омӯзгор танбеҳ дода мешавад.  

Омодагӣ ва иҷозат барои иҷрои кори лабораторӣ. Ҳар як донишҷӯ 

бояд пешакӣ ба кори лабораторӣ омода шавад, яъне аз лињози назария 

бо супориши дар пешистода шинос шавад ё, ҳадди ақалл, тасаввуроти 

умумӣ дошта бошад, ки дар амал чи кор кардан лозим аст.  

Дастури методӣ ҳуҷҷатест, ки дар он пайдарҳамии муносиби 

азхудкунии маводи муайяни илмӣ ё таълимӣ муфассалан баён карда 

шудааст. Дастури методӣ бар асарҳои илмии бунёдӣ оид ба фанни 

мазкур ва пажӯҳишҳои амалӣ асос меёбад. Маъмулан, асари илмӣ ақидаи 

муаллифро дар бораи воситаҳои самараноки ба даст овардани натиҷаҳои 

беҳтарин инъикос менамояд. Дастурњои таълимиву методӣ аз рӯи 

мӯҳтаво ва сохтори худ аз китобҳои дарсии анъанавӣ ва корҳои илмии 

классикӣ куллан фарқ мекунанд. Вазифаи асосии чунин дастур на танњо 

ба донишҷӯён манзур кардани иттилооти лозимӣ доир ба фанни 

омӯхташаванда, балки бо он чӣ кор кардан ва вазифаҳои таълимиро чӣ 

гуна иљро карданро фањмонидан аст. Бинобар ин, ба омода кардани 

дастурҳои таълимиву методӣ-ҳамеша талаботи махсус пешнињод карда 

мешавад. Таҳияи маводҳои таълимиву методӣ мухталиф бо талаботи аз 

нуқтаи назари дигар нигоҳ кардан ба тадриси фанни муайян алоқаманд 

аст.  
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Манбаъҳои электронии таълимӣ (МЭТ) истилоҳи нисбатан умумие 

мебошад, ки воситаҳои таълимии дар асоси технологияҳои компютерӣ 

коркард ва татбиқшавандаро муттаҳид месозанд. Манбаъҳои рақамии 

таълимӣ (МРТ) - як шохаи МЭТ буда, манбаъҳои таълимиеро дар бар 

мегирад, ки дар асоси технологияњои рақамӣ сохта шудаанд ва фаъолият 

мебаранд. Фарқи истилоҳот принсипиалї (усулї) аст, зеро 

технологияҳои рақамӣ - танњо воситаи коркард ва сабти иттилоот аст. То 

низоми сабти рақамӣ низоми аналогӣ вуҷуд дошт, алҳол дигар низомњои 

(квантӣ, лазерӣ ва ғ.) коркард шуда истодаанд. Бинобар ин манбаъҳои 

электронии таълимӣ номи нисбатан умумие мебошад, ки на як қисм, 

балки соҳаи мукаммали технологияро тавсиф мекунад.  

Аудиовизуалӣ (лат. audire шунидан + visio дидан) ҳамзамон ҳам 

дарки шунавоӣ ва ҳам дарки биноиро дар бар мегирад (масалан, 

коммуникатсия, аудиовизуаликунии фарҳанг, аудиовизуаликунии 

маводи таълим; усули омӯзиши забони хориҷӣ) [156, с. 106]. 

Дастури таълимӣ - нашри таълимӣ аст, ки китоби дарсиро пурра ё 

қисман иваз мекунад ва расман ба сифати ин намуди нашр тасдиқ 

гардида, аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чопу 

нашри он иҷозат дода шудааст.  

Ба њар боби дастури таълимӣ саволҳои санҷишӣ ё вазифаҳои 

хусусияти таълимӣ дошта илова карда мешавад, ки ба азхуд кардани 

дониши фанни мушаххас ёрї мерасонанд.  

Аз сабаби он ки дастури таълимӣ нисбат ба китоби дарсӣ зудтар 

таҳия мегардад, ба он маводи нави муосири марбут ба фанни мушаххас 

ворид мешавад. Бо вуҷуди ин, тарзи пешнињоди мавод бояд бо донишҳои 

асосӣ, ки дар китоби дарсӣ оварда шудаанд, мувофиќат дошта бошад.  

Бар хилофи китоби дарсӣ дастури таълимӣ натанҳо донишу 

муќаррароти аз санљиш гузашта ва аз љониби умум пазируфтаро дарбар 

мегирад. Он метавонад инчунин масоили баҳсиро дар бар гирад, ки 

нуқтаҳои назари гуногунро ба ҳалли ин ё он масъала инъикос мекунанд. 
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Интернет (аз англ. Internet, МФА:[ˈɪn.tə.net].) низоми ҷаҳонии 

шабакаҳои муттањидгардидаи компютерӣ, барои ҳифз ва додугирифти 

иттилоот мебошад.  

Бештар чун Шабакаи ҷаҳонӣ ё Шабакаи глобалӣ зикр мешавад, 

инчунин ба таври одӣ - Шабака. Дар асоси протоколҳои TCP/IP сохта 

шудааст. Дар пойгоњи Интернет Шабакаи ҷаҳонӣ (World Wide Web, 

www) ва бисёр дигар низомҳои додугирифти иттилоот амал мекунад. Дар 

нимаи соли 2015 шумораи истифодабарандагон ба 3,3 млрд нафар расид. 

Ин њолат ба туфайли интишори васеи шабакаҳои кандуӣ бо дастрасї ба 

Интернети стандартњои 3G ва 4G, инкишофи шабакаҳои иҷтимоӣ ва 

арзоншавии нархи интернет-тарофањо имконпазир гардид [211]. 

Дар мушояати ташкиливу методии раванди омӯзиши “Рангубори 

матоъ (усули батик)”, дар асоси ҳамкории эҷодии субъектони ҷараёни 

таълимии фан муҳити касбӣ-таълимӣ бунёд мегарданд. Ҳангоми 

истифодаи усулҳои фаъоли омӯзиш, ба мисли ҳуҷуми маѓзї, усули 

баскет, усули фаъол, усули лоиҳавӣ ва марҳилавӣ мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба раванди омӯзиши фанни 

“Рангубори матоъ (усули батик)” ворид мешаванд.  

Дар натиҷа меъёрҳои лоиҳавӣ, иттилоотиву иртиботї, санъати 

ороишї-амалӣ, ки дар фасли 2.1 шарҳ дода шудааст ва илмӣ-таҳқиқотӣ, 

ки дар фасли озмоишии 2.3 нишон дода мешаванд.  

Нишондодҳо қобилияти таҳия кардани лоиҳа, мањорати фарқ 

кардани ранг, рангубор кардани матоъ, технологияи рангубори матоъ 

(усули батик) ва маҳорати роҳбарї кардан ба коллективи коргаронро 

инъикос менамоянд.  

Дар натиҷа малакаҳои касбӣ нишон медиҳанд, ки бакалаври 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ соҳиби маҳорату 

малакаҳои касбии дараҷаи миёна аст.  

Мутахассиси соҳаи дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд донад: аз 

худ намудани мафҳумҳои асосии фанни “Рангубори матоъ”; мавқеъ ва 
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татбиқи он дар омӯзиши ояндаи фанҳои ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ; доштани маълумот оид ба рангҳои табиӣ, ки барои 

мутахассиси ин фан заруранд: доштани маҳорати баланди тахассусӣ, 

маданияти баланд ва ҷаҳонбинии васеъ; мањорати ба њам пайвастани 

дониши назариявӣ ва амалӣ, мунтазам баланд бардоштани дониш, 

истифодаи самараноки вақт, огоҳ будан аз таҷрибаи пешқадам, таҳлил 

карда тавонистан ва баҳо додан ба барномаҳо ва маводи таълимӣ, 

комилан тайёр будан ба кори таълиму тарбия; эҷодкорона истифода 

бурдани маводи китобҳои таълимии муосир; таҳлил карда тавонистани 

фаъолияти ҳамкасбон; бо роҳи худомӯзӣ баланд бардоштани савияи 

донишҳои касбӣ; ташкили дурусти ҷойи корӣ. 

Мутахассиси соњаи дизайни мањсулоти дўзандагї бояд аз ўњдаи 

корњои зерин барояд: истифода бурдани найчаи шишагї ва таркиби 

захиравї; тањия кардани хомтарњ (мусаввада) барои композитсия ва ба 

матоъ гузаронидани он; бо найча тарњкашї намудани наќш; ба матоъ 

наќш бастан; ороиш додани панно, насб кардан ба чорчўба, ташкил 

кардану ботартиб нигоҳ доштани ҷойи кории худ; интихоб кардани њаљм 

вобаста аз композитсия кор кардан бо парафини гарм; рангубори панно; 

буғкунии мум, ороиш додани чорчӯба, бояд меҳнатдӯст ва мустақил 

бошад, ба қувваи худ эътимод дошта бошад.  

Ў бояд таърихи пайдошавии санъати “Рангубори матоъ (усули 

батик)”; вижагињои наќшу нигори озоди матоъҳо; аломатҳои 

фарқкунандаи рангубор бо кашидани ангораҳо; номгӯи асбобҳои 

лозимӣ; таъиноти найчаҳои шишагӣ; рангҳои асосӣ ва истеҳсолӣ. 

рангҳои ахроматикӣ ва хроматикӣ, мафњуми ранги локалї (асосї); 

фарҳанг ва ташкили мењнат, донистани қонунҳои композитсия; наќш чун 

асоси тафаккури бадеӣ; хусусиятҳои асосии ранг; симметрия ва 

ассиметрия; нақши сужет дар қарори образ, мафҳуми бепредметӣ, 

шартҳои табдилёбии фигураҳои геометрӣ, холҳо, нуқтаҳо, асосҳои 

таҳияи композитсияи ороишӣ - мавзӯиро донад.  
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2.3. Тањлили таълими озмоишии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ дар машѓулиятњои 

рангубори матоъ (усули батик)  

Таҳлили натиҷаҳои озмоиш - ташаккули тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти 

истеҳсолӣ малакаҳои эҷодӣ дар рангубори матоъ (усули батик) яке аз 

марњилањои муњимми тадќиќоти мо ба шумор меравад. Таҳлили мазкур 

бо мақсади муайян намудани самаранокии тағйирот зарур аст, ки мо 

ҳангоми таълими мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

ба мундариҷаи раванди таълимии муассисаи тањсилоти олї ворид 

месозем. 

Дар дарсҳо оид ба рангубори матоъ (усули батик) муносибати шахс 

ба воқеияти атроф ташаккул меёбад, мафњуми таҷрибаи муносибатҳои 

одам - одам, одам - ҷамъият, инсон - табиат пешнињод мегардад, ки 

ҳадафҳои таълимиро дар ташаккули шахсияти донишҷӯи мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ифода мекунад. Бо роҳи мусоид 

ноил шудан ба маќсад ҳангоми омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) 

ва идоракунии оқилонаи ин омӯзиш гузориши ибтидоии силсилаи 

ҳадафҳоро, ки сатҳњои стратегӣ, амалиётӣ ва тактикиро дар бар мегирад, 

пешбинї мекунад. 

Тавре ки дар боло муайян гардид, супориши иљтимоии љомеа 

ҷанбаи стратегии ҳадафҳо мебошад, ки рушди ҳамаҷонибаи шахсиятро 

бо ёрии ташкили меҳнат ва муносибатҳои инсонӣ пешбинї мекунад. 

Танњо бо роњи ба категорияњои ахлоќї ва зебоишиносї 

гузаронидани ташкилањои рушди њамаљонибаи шахсият дар рафти 

таълими бадеї љанбаи иљтимоии мазкурро ба шахсият интиќол кардан 

мумкин аст. Масалан, рушди аќлї муносибати меҳнатдўстӣ, 

вазифашиносї, озодӣ, рушди зебоипарастї бошад муносибати дурустро 

ба категорияҳои некиву бадӣ пешбинї мекунад. 
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Сатҳи фаврї татбиқи мақсадҳои таълимӣ, тарбиявї ва 

инкишофдињандаро дар бар мегирад [102, с. 198]. 

Тањти мафњумњои ҳадафҳои таълимӣ, тарбиявї ва инкишофдињанда 

мо нуктањои зеринро мефаҳмем: 

1) ҳадафҳои таълимӣ ҳамчун амсилаҳои ҳифзшудаи мундариҷаи 

таълимӣ. 

Дониш метавонад дар шакли таҷрибаи репродуктивӣ, таҷрибаи 

фаъолияти эҷодӣ ва таҷрибаи муносибатҳо дастоварди шахс шавад. 

Таҷрибаи фаъолияти репродуктивӣ метавонад дар сатҳи аввалини 

азхудкунї ташаккул ёбад, вақте ки идроки бошуурона, азёдкунӣ, ки дар 

намуди таҷдиди одии як воњиди мундариҷаи таълим зоњир мегардад, 

пешбинї шудааст. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми ташаккули сатҳи 

аввал, омӯзгор бояд бошуурии азхудкунии маводро ташкил кунад. 

Бошуурї мањорати људо кардани аломатҳои мафњумҳои омӯхташуда ва 

муайян кардан, ки кадоме аз онњо муњимтарин аст, пешбинї мекунад. 

2) Дар зинаи дуюми азхудкунӣ воҳиди мундариҷаи таълим дар 

ҳолатҳои мушобеҳ истифода мешавад. Дар ин ҳолат, гузариши унсур ба 

унсури намуна (сатҳи аввал) дар мисоли мушаххас рух медиҳад. Зимнан, 

ҳар дафъа муқоиса карда мешавад, ки мавҷудият ё набудани унсур дар 

мисоли мушаххас дар кадом асос муайян мегардад ва баъд дар бораи 

мавҷуд будан ё набудани намуна дар мисоли мушаххас хулоса бароварда 

мешавад. 

3) Сатҳи сеюми азхудкунӣ бо азхудкунии таҷрибаи фаъолияти 

эҷодӣ ва худи фаъолияти эҷодӣ ҳангоми азхудкунии воҳидҳои 

мундариҷаи таълим тавсиф мешавад. 

Барои истифодаи аз ҷиҳати педагогӣ асосноки маҷмӯи асбобҳо дар 

ҷараёни таълими рангубори матоъ (усули батик) мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ муайян кардани самаранокї ва тасњењи 

наќшу методикаи татбиќи он зарур буд. 
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Натиҷаҳои таҳлили озмоиши педагогӣ бо мақсади муайян кардани 

самаранокии истифодаи технологияи иљрои рангубори матоъ (усули 

батик) дар дарс ҳангоми таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар ду самти татбиқи он баррасӣ карда шуд: 

намоишї-лексиявї ва амалӣ. 

Тавре зикр гардид, яке аз бахшњои муҳими низоми идоракунии 

тайёр кардани мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

барои омӯхтани рангубори матоъ (усули батик) муайян намудани 

самаранокии он мебошад, ки ба корњои зерин имкон фароњам меорад: 

ошкор сохтани натиљабахшии фаъолияти низом, тамоюлҳои манфӣ ё 

“холигоҳҳо” дар амалисозии фаъолияти идоракунӣ ва бо ин роњ асоснок 

сохтани зарурати такмили механизмҳои идоракунї ба муайян кардан 

мусоидат менамояд. 

Шартҳои зерин муваффақият ва самарабахшии корҳои илмию 

таҳқиқотиро муайян мекунанд: мубрамият, аҳамияти илмӣ ва амалии 

мавзӯи таҳқиқоти илмӣ; мављудияти гурӯҳҳои бонуфузи илмӣ, 

муассисаҳои илмӣ ва олимони пешбари соҳаҳои муайяни дониш дар 

муассисањои тањсилоти илмї; вусъати робитаҳои гуногуни илмї; сатҳи 

таъминоти моддию техникӣ ва молиявӣ; иштироки њамаи субъектњои 

раванди таълим дар фаъолияти илмию таҳқиқотї. 

Натиљабахшии низоми идоракунии тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯхтани рангубори матоъ 

(усули батик) то андозае аз сатҳи салоҳияти хатмкунанда дар соҳаи 

тайёрии илмию тадќиќотї, инчунин самарабахшии таъсири низоми 

таълимии донишгоҳ ба раванди тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омўзиши рангубори матоъ (усули 

батик) мебошад. Дар ин ҳолат ду унсур мавриди арзёбї ќарор мегирад: 

раванди ташкил ва гузаронидани корҳои илмию таҳқиқотии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ - арзёбии расмӣ; 

натиљабахшӣ: хатмкунандае, ки ба омӯзиши рангубори матоъ (усули 
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батик) ба таври касбӣ омода шудааст, ҳамчун натиҷаи раванд - арзёбии 

ғайрирасмӣ. 

Ҳамин тариқ, муайян намудани натиљабахшии кор ба эҷодӣ як 

низоми нишондиҳандаҳои арзёбии самаранокии низоми идоракунии 

тайёрии касбии мутахассисони дизайни мањсулоти дўзандагї ба 

омӯхтани рангубори матоъ (усули батик) дар асоси ҳисобу китоби 

нишондиҳандаҳо пеш ва баъд аз ҷорӣ намудани натиҷаҳои таҳқиқот асос 

ёфтааст. Ѓайр аз муқоисаи нишондиҳандаҳо дар тӯли якчанд сол, 

таҳлили низомманд истифодаи мақсадноки натиҷаҳои мавҷудаи баланд 

бардоштани самаранокии низоми идоракуниро барои таълими ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ (усули 

батик) дар муассисаҳои олӣ таъмин мекунад.  

Ҳангоми муайян кардани натиҷаҳои татбиқи низоми идоракунии 

таълими дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ 

(усули батик), самараҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба назар гирифта 

мешаванд. Самараи иқтисодї метавонад дар намуди бењтар гардидани 

нишондиҳандаҳои рейтингӣ зоҳир шавад. Сарфаи ранг ҳангоми ба вуљуд 

овардани тобишњои нав ва истифодаи якчанд ранг. Самараи иҷтимоӣ 

дар зиёдшавии фаъолияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ, беҳтар сохтани муҳити иҷтимоию психологии муассисаи 

тањсилоти олї, ҷалби мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ ва ғайра зоњир мегардад. Баъзе 

олимон самараи иҷтимоиро ба натиљаи масрафгардидаи ниҳої баробар 

мешуморанд, ки ин нуқта аз натиљаи нињоии масрафшуда људо кардани 

он ќисмеро пешбинї мекунад, ки ба рушди шахсият мусоидат менамояд. 

Аз сабаби мавҷуд набудани андозагирандањои миқдорӣ самаранокии 

иҷтимоӣ асосан аз рӯи нишондиҳандаҳои сифатӣ муайян карда мешавад. 

Дар таркиби масъала якчанд савол дода шудааст. (Вобаста ба рангубори 

матоъ мақола доред?, Барои чи рангубори матоъро мавзӯи актуалӣ 
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меҳисобед?, Фарқи рангҳои хроматикӣ ва ахроматикӣ дар чист? Вобаста 

ба рангубори матоъ чанд маротиба кори эҷодӣ ташкил кардаед?)  

Ҳангоми таҳияи методологияи арзёбиии натиљабахшии 

идоракунии таълими дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани 

рангубори матоъ (усули батик) мо нишондиҳандаҳои самаранокии кори 

илмию тадќиќотии донишҷӯёни кафедраи дизайн ва меъмории 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар ш. 

Хуљанд ба номи М. Осимиро истифода бурдем. Дар кафедра солҳои 

гуногун мутахассисони асосии соҳаи нассоҷӣ ва меъморӣ фаъолият 

бурда, саҳми худро дар тайёр кардани мутахассисони баландихтисос ва 

кадрҳои илмӣ гузошта истодаанд. 

Кафедра мутахассисонро аз рӯи ихтисосҳои зерин тайёр мекунад: 

50.01.01 - Технологияи ришта, матоъ, нассоҷӣ ва матои бетору пуд; 

50.01.02 - Таркиб ва технологияҳои маҳсулоти дӯзандагӣ. Соли 2015 дар 

кафедра магистратура аз рӯи ихтисоси 50.01.02 - Технологияи маҳсулоти 

дӯзандагӣ кушода шуд, ки дар он омӯзгорони ҷавон низ таҳсил 

мекунанд.  

50.01.01- Технологияи ришта, матоъ, нассоҷӣ ва матои бетору пуд; 

технологияи истеҳсолоти бофандагии оммавӣ ва инфиродӣ; дизайнери 

матоъ; роҳбари истеҳсолоти ресандагӣ ва бофандагии оммавӣ ва 

инфиродӣ; роҳбари гурӯҳҳо ва студияҳои дизайнерӣ; ходими хурди илмӣ; 

омӯзгори коллеҷ ва муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ ва ибтидоии 

касбӣ. 

 50.01.02- Таркиб ва технологияҳои маҳсулоти дӯзандагӣ технолог 

ва тарроҳ - амсиласози истеҳсолоти дӯзандагии оммавӣ ва инфиродӣ; 

дизайнери либос; роҳбари истеҳсолоти дӯзандагӣ; ресандагӣ ва 

бофандагии оммавӣ ва инфиродӣ; роҳбари гурӯҳҳо ва студияҳои 

дизайнерӣ; буранда ва ҳаёт дар коргоҳҳои мӯд; таҷдидгари либоси 

таърихӣ ва фарсудашуда; ходими хурди илмӣ; омӯзгори коллеҷ ва 
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муассисаҳои таълимии таҳсилоти олӣ ва ибтидоии касбӣ. Ҳамагӣ дар ҳар 

як ихтисос зиёда аз 30 нафар донишҷӯён дониш меомӯзанд. 

Дар Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 

ба номи академик Б. Ғафуров” дар кафедраи технология ва методикаи 

таълими он ҳамагӣ ду ихтисос амал мекунад: технология ва дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ. Ҳамагӣ дар ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар ҳар як курс то 30 нафар, дар як ихтисос 94 нафар донишҷӯён дониш 

меомӯзанд. Барои таҳқиқот ҳамагӣ 126 нафар донишҷӯён ҷалб карда 

шудаанд. 

Фанни рангубори матоъ дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд” 

ҳамагӣ 4 кредит хонда шуда, барнома бо назардошти миқдори соате, ки 

барои омӯзиши 96 соат ҷудо карда шудааст, таҳия карда мешавад. Ба 

омӯзиши мавод оид ба усули рангубори матоъ (усули батик) 48 соат ва 

соатҳои боқимонда ба кори мустақилонаи донишҷӯён људо карда 

мешавад. Дар Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ба номи М.С. Осимӣ ин фан ҳамчун 

фанни интихобӣ дар њаљми 4 кредит ба миқдори 96- соат таълим дода 

мешавад, аз ҷумла муайян кардани нишондиҳандаҳои махсуси 

муайяншудаи рақамӣ, ки шартан ба 2 гурӯҳ тақсим карда мешаванд: 

ташкили корҳои илмию таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ; корҳои илмӣ - таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; маблағгузории корҳои илмию таҳқиқотии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; самаранокии 

корҳои илмӣ-таҳқиқотии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ. 

Дар раванди озмоиши педагогӣ самаранокии истифодаи видео-

филмҳо, муаррифиҳо, намоиши корҳои эҷодӣ дар ташаккули низоми 

донишҳо; мавридҳои ивази мақсадноки он бо таҷрибаҳои анъанавӣ 

ошкор карда шуданд. Бартарии истифодаи видеофилмҳо дар якҷоягӣ бо 

таҷрибаҳои анъанавӣ муқаррар гардид. Озмоиши педагогӣ нишон дод, 
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ки барои ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагї ба фаъолияти истеҳсолӣ, аёниятеро сохтан лозим 

аст, ки хусусиятҳои назарраси рангубори матоъ (усули батик), таҳия ва 

татбиқи онро инъикос карда тавонанд. 

Ошкорсозии самаранокии истифодаи таҷрибаҳои намоишӣ бо 

видеофилмҳо ва амсиласозии компютерӣ аз ҷузъҳои маҷмӯи санъати 

ороишӣ - амалиро мо дар динамикаи рушди тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти 

истеҳсолӣ амалї гардонидем. Чунин муносибат имкон дод, ки сатҳи 

гуногуни (бо мурури замон) ташаккули мафњумҳо вобаста аз намуди 

намоишҳои истифодашуда муайян карда, таҳлили муқоисавии 

коэффисиенти самаранокӣ дар динамика гузаронида шавад. 

Яке аз ҷанбаҳои манфии фаъолияти дилхоњ имконнопазирии 

пайгирӣ кардани натиҷаи он ё ноил нашудан ба натиҷаҳое мебошад, ки 

ба даст даровардани онњо пешбинї шуда буд. Ин ба омӯзиш комилан 

дахл дорад, ки дар он ҳамаи сӯҳбатҳо дар бораи “баланд бардоштани 

сифат”, “самарабахшї ва комёб будан” -и кор аксаран асоси воқеӣ 

надоранд. 

Саволе ба миён меояд: чӣ гуна методикаи таҳияшуда ба қобилият 

ва салоҳияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

таъсир мерасонад? Барои муайян кардани эътимодбахшии натиҷаҳои 

бадастомада кадом усулҳо мавҷуданд ва чӣ тавр боварӣ ҳосил карда 

метавонем, ки дастовардҳои гурӯҳи таҷрибавӣ тасодуфӣ нестанд? 

Дар диссертатсия барои таҳлили натиҷаҳои озмоиш як қатор 

усулҳои оморӣ истифода шудаанд. Дар якљоягї ин усулҳо ба ҳама 

саволҳои дар боло овардашуда ҷавоб хоҳанд дод. Натиҷаҳои дар давоми 

озмоиш ба даст оварда дар расми 2 оварда шудаанд ва ҳамаи ҳисобу 

китобҳои оморї ба ин натиҷаҳо асос ёфтаанд. 

Аввалин усуле, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуд, санҷиши 

мўътадилии натиҷаҳо буд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои озмоишї ва назоратӣ пас 
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аз озмоиши педагогӣ барои шароити мўътадил таҳлил карда шуданд. Чӣ 

тавре ки аз ҷадвали № 2 дида мешавад, арзёбии гурӯҳҳои пас аз таҷриба 

ба даст омада мўътадил аст, яъне онҳо субъективӣ нестанд ва барои 

таҳлили минбаъда татбиқпазиранд. 

 

 

Расми 2. Гистограммаи тақсимоти сметаҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва 

озмоишӣ пас аз таҷриба 
Ҷадвали 2 

Пеш аз озмоиш Баъди озмоиш 

Назоратӣ Озмоишӣ Назоратӣ Озмоишӣ 

1 10 1 13 1 3 1 19 

2 12 2 14 2 4 2 5 

3 15 3 11 3 8 3 15 

4 17 4 14 4 14 4 19 

5 23 5 2 5 12 5 6 

6 18 6 19 6 6 6 16 

7 13 7 6 7 14 7 9 

8 9 8 8 8 10 8 12 

9 8 9 19 9 22 9 7 

10 19 10 7 10 16 10 18 

11 7 11 17 11 6 11 14 

12 17 12 6 12 20 12 19 

13 13 13 5 13 15 13 8 

14 11 14 13 14 13 14 15 

15 14 15 18 15 21 15 9 
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16 2 16 22 16 14 16 14 

17 19 17 17 17 12 17 13 

18 6 18 23 18 24 18 11 

19 5 19 18 19 9 19 20 

20 13 20 13 20 17 20 17 

21 18 21 17 21 13 21 12 

22 22 22 13 22 8 22 10 

23 20 23 11 23 16 23 22 

24 3 24 14 24 12 24 13 

25 9 25 13 25 11 25 11 

26 18 26 17 26 18 26 21 

27 22 27 13 27 18 27 16 

29 20 28 11 28 10 28 15 

30 3 29 14 29 13 29 20 

31 9   30 19 30 16 

    31 10 31 15 

      32 23 

      33 25 

      34 19 

      35 22 

Қимати миёна 13,17  13,38  13,16  15,029 

Дисепрсия 37,94  25,82  27,34  25,852 

ni 30  29  31  35 

ki 29  28  30  34 

k 121       

 0  0,213  0  0,2137 

S^2 0,213    0,214   

 210,9  182,1  198,5  221,16 

V -766,8    -793,2   

 0,026  0,027  0,025  0,0211 

C 1,018    1,015   

B -753,3    -781,1   

Хи 
квадрат(alpha)  

       

0,01 6,635  6,635  6,635  6,6349 

0,05 3,841  3,841  3,841  3,8415 

0,1 2,706  2,706  2,706  2,7055 
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Қарор дар 

бораи қабули 
фарзия 

1% 5% 10%  1% 5% 10% 

 -759,9 -757,2 -756  -787,8 -785 -783,8 

 -759,9 -757,2 -756  -787,8 -785 -783,8 

Расми 3. Ҷадвали таҳлили оморӣ 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ, барои муайян кардани далели 

мустақилияти натиҷаҳои бадастомадаи ҳайати гурӯҳи назоратӣ ва 

таҷрибавӣ меъёри Бартлетт истифода бурда шуд. 

Тести Бартлетт параметрӣ буда, дар асоси фарзияи иловагӣ дар 

бораи мўътадилии интихобҳои додашуда асос ёфтааст. Дар марҳилаи 

аввали таҳлил санҷиши мӯътадилии натиҷаҳо гузаронида шуд. Меъёри 

Бартлеттро барои собит сохтани он нуқта истифода бурдан мумкин аст, 

ки арзёбињои баъд аз озмоиши педагогӣ бадастомада аз маљмўи кулл 

интихоб шудаанд. Аз ин рӯ, ба сифати фарзияи сифрии меъёри Бартлетт, 

чунин тасдиќро қабул кардан мумкин аст: интихоби арзёбињо аз маљмўи 

кулл гирифта шудааст. Барои қабули ин тасдиќ, мувофиқи меъёри 

Бартлетт, бояд шарти ҳамҷинсии дисперсияњо (баъзан баробарии 

дисперсияњо номида мешавад) ќонеъ карда шавад. Фарзияи 

алтернативии Н1 дар ин ҳолат чунин хоҳад буд: интихоби арзёбињо 

дисперсияи якљинса надорад. 

Барои истифодаи меъёри Бартлетт коэффисиентҳои зарурӣ ҳисоб 

карда шуданд. Дараҷаҳои озодии интихобњо, мутаносибан барои 

гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишї К1=30 ва К2=34 аст, ки ба шартҳои 

татбиқи меъёри Бартлетт мувофиқанд.  

Суммаи ададњои дараљањои озодї чунин аст: 

𝑘 = ∑ 𝑘𝑖

2

𝑖=1

= 30 + 34 = 64
 

Миёнаи арифметикии дисперсияҳои ислоҳшуда, бо вазни дараҷаи 

озодӣ: 
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𝑆2 =
1

𝑘
∑(𝑖 − 1) ⋅ 𝑆𝑖

2

2

𝑖=1

= 0,346 

𝑉 = 𝑘 ln 𝑆2 − ∑ 𝑘𝑖 ln 𝑆𝑖
2

2

𝑖=1

= −510 

𝐶 = 1 +
1

3(2 − 1)
(∑

1

𝑘𝑖
−

1

𝑘

2

𝑖=1

) = 1,01 

Омори меъёри Бартлетт бузургии зерин аст: 

𝐵 =
𝑉

𝐶
= −504,7

 

Агар 𝐵 < 𝜒𝛼,1
2 , бошад, пас 𝐻0 қабул карда мешавад, вагарна 𝐻0 ба 

манфиати фарзияи алтернативӣ рад карда мешавад. Дар ин љо, 𝛼 - ки 

сатҳи ќиматнокии тақсимоти 𝜒2 ва мутаносибан меъёри татбиқшаванда 

мебошад. Санҷиш аз рўи се ќимати сатҳи ќиматнокї, яъне њангоми 

𝛼 = 0,01, 𝛼 = 0,05 и 𝛼 = 0,1 гузаронида шуд. Барои ҳамаи ќиматҳои 

интихобшудаи 𝛼 омори меъёри Бартлетт аз ќимати 𝜒0,01,1
2 = 6,635, 

𝜒0,05,1
2 = 3,841 ва 𝜒0,1,1

2 = 2,706 камтар буд. 

Ҳамин тариқ, фарзияи Н0 меъёри Бартлетт қабул карда мешавад, 

фарзияи алтернативии Н1 бошад, рад мегардад. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ барои нишон додани 

ќиматнокии тағйирот дар арзёбии гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишї пас аз 

таҷрибаи педагогӣ меъёри Фишер татбиқ карда шуд. Меъёри Фишер 

имкон медиҳад, ки тасдиќ дар бораи хусусияти ѓайритасодуфии тағйирот 

дар арзёбии гурӯҳӣ қабул карда шавад. Аммо, меъёр ба ќиматњои гурўњи 

дисперсї хеле ҳассос аст. Мањз ба њамин сабаб, дар марҳилаи дувуми 

таҳлили оморӣ якљинсии дисперсияњо дар интихобњо мавриди тафтиш 

қарор гирифт. 

Ҷадвали 3 

3. Санҷиши фарзия бо меъёри Фишер  
   Назоратӣ  Озмоишӣ  
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n 30 m 31 n 29 m 35 

x mean 13,16667 ymean 13,16129032 x mean 13,37931034 y mean 15,02857 

s1 1966,972 s2 1513,0718 s1 1796,863258 s2 878,9714 

F= 1,299986 
  

F= 2,044279484 
  

0,01 0,05 0,1 
 

0,01 0,05 0,1 
 

0,41463 0,53929 0,62 
 

0,41673121 0,54163988 0,62109 

 0,8854 0,761 0,7 
 

1,627548 1,50264 1,423 
 Расми 4. Санҷиши фарзия бо меъёри Фишер 

Ҳамин тариқ, барои меъёри Фишер, тасдиќи зеринро ҳамчун 

фарзияи асосии Н0 қабул кардан мумкин аст: натиҷаҳои дар давоми 

озмоиши педагогӣ ба даст оварда шуда, ки такмили маҳорати эҷодӣ, 

қобилияти омезиши усулҳои маъруфи фаъолият (гурӯҳи назоратӣ, 

мањорати дидани сохтори (ҳадафҳо) фаъолият назорат, мањорати иҷрои 

ҳамон як вазифа бо тарзњои гуногун, мањорати амсиласозии фаъолияти 

худ, гурӯҳи назоратӣ, мањорати таҳияи технологияи иҷрои кор, 

самарабахшии идоракунии тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагиро дар омӯхтани рангубори матоъ (усули 

батик) нишон медињанд, дар гурӯҳи озмоишї тасодуфӣ нестанд, балки 

табиї мебошанд ва методикае, ки дар диссертатсия таҳия шудаанд, асос 

ёфтаанд.  

Барои муайян кардани эҳтимолияти ба даст овардани натиҷа дар 

раванди татбиқи амсила, таҳлили коркарди амсиларо дар даромад аз рўи 

таърифи муқаррароти асосӣ ва ќонуниятмандии дар амсила гузошта 

шудаи онњо гузаронидан мумкин аст. (ниг. боби 2.2). 

Амсилаи таҳияшудаи ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар омӯзиши ҳунари амалӣ 

амсилаи идеалї аст. Ҳангоми азхуд кардани иттилоот оид ба ин фан дар 

раванди таълим ва тарбия амсилаи воқеӣ ба даст меояд. Барои иљрои 

таҳлили дараҷаи татбиқи ҳадафҳо ва самаранокии таълим, амсилаи 

идеалиро, ки њангоми коркард ба даст омадааст, бо амсилаи воқеӣ 

муқоиса кардан лозим аст. 
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Амсилаи тањиягардидаро аз рӯи параметрҳои муайян (аломатҳои 

асосӣ) таҳлил мекунем. Амсила ду ҷанбаи асосиро дарбар мегирад: 

мўњтавої ва равандї. 

Ќисми мўњтавої ё мундариљавии амсила иттилоот ва ҳадафҳоро 

дар бар мегирад. 

Ќисми иттилоотї барои амсила тавассути барномаи рангубори 

матоъ (усули батик) пешнињод шудааст. Барномаро бо назардошти он 

нуктањое, ки тибќи барнома дар муассисаи тањсилоти олї таълим дода 

мешавад, тањия кардааст. Ин барнома, мавзўъ ба мавзӯъ, донишҳоеро 

номбар мекунад, ки мундариљаи фан ва имконоти тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро ифода 

менамояд. Дар амсилањо ҳадафҳои таълимӣ ва тарбиявии (дараҷаи фаврї) 

азхудкунии донишҳо оид ба фан муайян шудаанд. Бидуни онҳо 

амсиласозии омӯзиши мундариҷаи фан ва рушди шахсияти донишҷӯи 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мувофиқи мақсадҳои таълим ва тайёрии 

касбии дар стандартҳо инъикосёфта ғайриимкон аст. (ниг. ба замимаи 3)  

Дар амсила маводи асосии мундариљавї оид ба усули рангубори 

матоъ (усули батик) инъикос меёбад, ки онро бояд дар раванди таълим 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ азхуд кунанд ва 

муносибаташонро ба он муайян намоянд, яъне мақсадњоро муайян кунанд. 

Барои муайян кардани мавқеи иҷтимоӣ ва ташаккули мутахассис-

соњибкасби оянда категорияи ахлоќии инсондӯстӣ ва озодӣ яке аз 

муҳимтарин категорияњо ба њисоб мераванд. Ҳангоми омӯзиши мавод 

вобаста ба талаботи курс, гурӯҳ ва љамъият дигар категорияњои 

ахлоќиро низ интихоб кардан мумкин аст. Ҳамаи ин имкони таѓйир 

додани амсилаи ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро фароњам 

меорад. 

Азхудкунии категорияҳои ахлоқӣ ба ҳама гуна ҳолатҳои таълимии 

лексияҳо ва машѓулиятњои амалӣ, њангоми ташаккули тарзҳои гуногуни 

фаъолияти аќлї, барои ташаккули устувории азхудкунї ва алоқаманд 
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кардан бо образњои гуногуни басарї ва бадеӣ, ки ба таври 

ғайримустақим вокуниши мувофиќи њиссиётиро ба категорияњои ахлоқӣ 

ташаккул медињанд, ворид мегардад. 

Принсипҳо ва ќонуниятњое, ки асоси коркарди амсиларо ташкил 

мекунанд имкон медиҳанд оид ба татбиқи амсилаи мазкур дар амалия 

хулосаҳои зерин бароварда шавад: 

1. Ҳангоми ташкили таълими рангубори матоъ (усули батик) 

барои ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ҳамкории мутақобилаи омӯзиш ва тарбия амалӣ 

карда мешавад, ки рушди дизайни маҳсулоти дӯзандагиро пешбинӣ 

мекунад. 

2. Таҳсилот њангоми чунин фаъолият зимни максадњои тарбиявї 

таълимдињанда ва рушддињанда мебошад . 

3. Ҳангоми омӯзиш, алоќаи мутаќобила тибќи мақсадҳои таълимӣ 

мушоҳида мешавад. 

Барои ташкили чунин шакли кор ҳуҷҷатҳои технологӣ тартиб дода 

шуданд, ки пайдарпайии ранг кардани матоъро ҳангоми омӯзиши 

рангубори матоъ (усули батик) кушода медињанд. Ҳуҷҷатҳо дар шаклњои 

зерин пешниҳод шудаанд: 1) асосноккунии назариявии рушди тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; 2) амсила 

ва технологияи иҷрои кор; 3) чорабиниҳои назоратӣ: таҳлил, муқоиса ва 

намоиши асарҳо.  

Дар Тоҷикистон рангҳои матоъро бо усули органолетиптика 

муқоиса мекунанд, ки онро донистани ҳар як мутахассиси ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зарур аст. Усули органолептикӣ (аз 

юнонии ќадим: ὄργανον - асбоб, асбоб + λεπτικός - гирифтан, пазируфтан) 

- методи муайян кардани нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот дар асоси 

таҳлили дарки аъзои ҳис биної, шомма, зоиќа, ломиса, сомеа мебошад.  

Арзёбии органолептикии маҳсулот натиҷаи љамъбастии арзёбии 

сифати он мебошад, ки бо ёрии ҳиссиёти инсон анҷом дода шудааст. Дар 
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як қатор ҳолатҳо, арзёбии органолептикӣ метавонад дар бораи чунин 

параметрҳо, ба монанди тарутоза будани ашёи хом, халалдор шудани 

раванди истеҳсолот нисбат ба методњое, ки бо асбобњои зарурї ин корро 

анљом медињанд, зудтар хулоса барорад. Ҳангоми арзёбии мол аввал 

намуди зоҳирӣ, шакл, ранг, ҷило, шаффофият ва дигар хусусиятҳо 

муайян карда мешаванд. (ниг. ба замимаи №8).  

Муқоиса усули илмии маърифат аст, дар раванди он њодисаи 

номаълум (омӯхташаванда), предметњо бо њодисаю предметњои аллакай 

маълум, ќаблан омўхта ба мақсади муайян кардани хусусиятҳои умумӣ ё 

фарқияти байни онҳо муқоиса карда мешаванд. Ҳангоми иҷрои 

супоришҳо таълим аз рўи амсила тавре ба роњ монда шуд, ки: 

1. Шарҳи иттилооти нав дар дарс пурра азхуд карда шавад. 

2. Донишҷӯён вобаста ба имкониятњои инфиродӣ бо суръати 

инфиродӣ кор карда тавонанд. 

3. Ташкили дақиқи фаъолият, муљањњазии методии дарсҳо дар 

утоқи корӣ, кори мақсаднок мутобиқи технологияи таълим 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро дар шароити 

зерин ќарор доданд: иљрои супориш дар дарс мањоратҳои эҷодиеро талаб 

мекард, ки онњо дар сатњи репродуктивӣ азхуд шуда, мавриди истифода 

ќарор гирифта буданд, бинобар ин дар 83% мавридњо супориш сари вақт 

иҷро карда шуд. 

4. Донишҳои дар машѓулиятњои дар бобати таҳияи алгоритм дар 

асоси таҳлили донишҳои назариявии рангубори матоъ (усули батик) 

андўхта, татбиќи амалї ёфтанд; 97% мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дастури методии мазкурро истифода бурда, дар 

режими пешниҳодшудаи технологї кор карданд. Онҳо ба мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ имкон медиҳанд, ки 

фаъолиятҳояшонро амсиласозї намуда, дар режими мусоиди технологӣ 

кор кунанд. 
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5. Кор аз мутахассисони ихтисоси дизайни мањсулоти дўзандагї 

њангоми истифодаи алгоритмњои на он ќадар мураккабе, ки аз ин ё он 

муќаррараи назариявї бармеоянд, дониши сатњи II азхудкуниро талаб 

менамояд ё њангоми пайваст кардани якчанд тарзњои то сатњи клишеи 

когнитивї коркардашудаи сохтор дониши сатњи III азхудкуниро таќозо 

мекунад. 

6. Њангоми чунин ташкили азхудкунї донишҷӯён сифати баланди 

иљрои корро нишон доданд: тақрибан 89 % кори мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба бањои “хуб” ва “аъло” иҷро карда 

мешаванд. 

7. Донишҷӯён ќоидањои (протседурањои) эҷодкориро медонанд ва 

дар фаъолияташон муайян карда метавонанд: ҳалли як вазифаро бо 

роҳҳои гуногун пешниҳод мекунанд, усулҳои маъруфи фаъолиятро 

омезиш медињанд, усулҳои омӯхташудаи рангубори матоъ (усули батик)-

ро истифода мебаранд. 

8. Дар раванди таълим ёд гирифтани мањорати муайянкунии 

сохтори вазифа (ҳамчун ҳадаф) ё дидани вазифаи нави объект (масалан, 

дидани имконоти ширеш барои часпонидани матоъ) вазифаи аз њама 

мушкил ба њисоб меравад - 32-42%. 

9. Тафаккури образнок ва ассотсиативии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба таври кофӣ рушд ёфтааст, вале 

донишљўён дар пайвастани он бо тафаккури мантиқӣ мушкилї мекашанд 

(47%). 

10. Дар рафти таълим ташаккули мустаќилї, шуурнокї, 

масъулиятшиносї, идроки њатмияти расидан ба ҳадаф, назораткунї, 

саъю кўшиш ба амал меояд, яъне мафҳумҳои вазифашиносї, озодӣ ва 

меҳнатдўстї ташаккул меёбанд [175, с. 98]. 

Ҳамин тариқ, гузарондани дарсҳо мувофиқи амсилаи қабулкардаи 

мо пурра дурустиашро собит сохт, аз ин рӯ, чунин хулоса баровардан 

мумкин аст: набудани малакаҳои унсур ба унсур иљро кардани қоидаҳои 
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рангубори матоъ (усули батик) дар супориши мушаххас боиси ќатъи 

шаклу мундариҷаи фаъолияти маърифатӣ мегардад. Дар натиља 

гузарондани ин малакаҳо ба дигар фаъолиятҳо ва бахшҳои мундариҷаи 

дониш имконнопазир мешавад, яъне он барои расидан ба сатҳи эҷодии 

азхудкунї мусоидат намекунад. Таълими махсуси ташаккули тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

муносибати онњоро ба фаъолияти истењсолї бошуурона мекунад, ба 

майдони љустуљўи эљодии њалли масъала вусъат мебахшад. 

Љадвалњои таѓйир ёфтани арзёбии миёнаи мањоратњои фаъолияти 

репродуктивї ва эљодиро азхуд кардани мутахассисони ихтисоси 

дизайни мањсулоти дўзандагї, ки онро мо тартиб додем, мулоњизаи 

мазкурро тасдиќ мекунад. 

Барои гузаронидани таҳқиқот ба гурўњи назоратї аз Донишкадаи 

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 31 нафар донишҷӯён ва 

аз МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” 29 

нафар донишҷӯён интихоб карда шуданд. Инчунин аз Донишкадаи 

политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон барои таҳқиқ 31 нафар 

донишҷӯён ва аз МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б. Ғафуров» 35 нафар донишҷӯён ба гурўњи озмоишӣ интихоб карда 

шуданд.  

Натиҷаҳои азхудкунии мањоратњои коркарди тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ (ҳисоби баҳо аз 

рӯи 25 хол)  
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ДПДТТ 4 31 7 3 7 5 3 6 10,9 

МДТ ДДХ 4 35 9 4 5 4 7 6 10 

Расми 5. Натиҷаҳои азхудкунии мањорат 

Таҳлили тағйирёбии холҳои миёна дар гурӯҳҳои назоратӣ ва 

таҷрибавӣ нишон медињад, ки дар гурӯҳҳои назоратӣ дар баробари 

гузариши тадриҷӣ ба иљрои корҳои эҷодӣ коњиши устувори сатҳи дониш 

оид ба рангубори матоъ (усули батик) ва мушоҳида мешавад. Агар дар 

марҳилаи ибтидоии азхудкунии иттилоот дар давраи таълими 

репродуктивӣ он дар сатҳи гурӯҳҳои озмоишї бошад, пас бо афзоиши 

њаљми иттилоот оид ба намудҳо ва усулҳои иҷрои рангубори матоъ 

(усули батик), сатҳи дониш паст мешавад ва дар охири семестр, ки 

миќдори кори сатњи III азхудкуниро талабкунанда меафзояд, сифати иҷрои 

кор назаррас коњиш меёбад ва сатҳи талаботи мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба худашон баланд мешавад, таваҷҷӯҳи 

маърифатӣ ба сабаби таҷаммўи муносибати манфӣ ба иҷрои супоришҳо 

паст мешавад.  

Дар гурӯҳҳои озмоишї, ки дар онҳо махсус баромадан ба сатҳи 

сеюми азхудкунї ва ба вуљуд овардани ангезаи мусбат ба чунин 

фаъолият таълим дода мешаванд, коњиши якбораи дониш ба назар 

намерасад. 

Дар ҷараёни таълими озмоишї роҳҳои беҳтарини ташаккули 

тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар таълими рангубори матоъ (усули батик) санљида шуданд. Усулҳои 

гуногуни кор интихоб ва таљриба карда шуданд. Маҷмӯи ҳадафҳои 

таълимӣ ва амсиласозии мувофиқи таълим, ки бо ёрии технологияҳои 

интихобшуда бояд азхудкунии маводро дар ҳама сатҳҳо ва рушди 

малакаҳои њам репродуктивӣ ва њам эҷодиро кафолат диҳанд, аниќ ва 

тасњењ карда шуданд. 

Ҳангоми иҷрои супоришҳо бошуурона иљро кардани пайдарҳамии 

иљрои супориш ҳам дар сатҳи репродуктивӣ ва ҳам эҷодиро, ки бо 
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маълумоти назариявї ва муќаррароти психологии муносибати мутобиқ ба 

равандҳои меҳнат ё ба корҳои иҷрошаванда тањким ёфтааст, ба назар 

гирифтан муҳим аст. 

Дар марҳилаи аввали таълим, мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ кӯшиш мекунанд, ки дар корашон муносибати 

худро ба раванди фаъолият баён кунанд. Дар ибтидо ҳангоми рангубори 

матоъ (усули батик) тамоми тарзҳои коркарди онро фавран татбиќ 

кардан имконнопазир аст, аз ин рӯ тавсия медиҳем, ки мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ вазифаҳои худро бо дақиқии 

риояи технологияи иҷро ва покизакорї маҳдуд кунанд. 

Дар амал, мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

ҳангоми иҷрои вазифаҳо, масалан, дар иљрои хомтарњ, халалдор кардани 

симметрия, таносубҳо ва номувофиқӣ дар пайдарпайии кор душворӣ 

мекашанд. Ин мушкилотро аз њисоби мунтазам фаъолгардонии дониши 

технологияи иљрои корҳои анъанавии усулҳои рангубори матоъ (усули 

батик) рафъ кардан мумкин аст. Муносибати мувофиқ ба даќиќии 

таҷдиди амалҳо аз рӯи алгоритмҳо, муайян кардани ҷои истифодаи 

донишҳои мазкур ҳангоми сохтани маҳсулоти мураккаб, такрор кардани 

алгоритми коркарди тарзњои фаъолияти эҷодӣ таќозо карда мешавад. 

Дар сурати ба миён омадани хатоиҳо, ваќте ки номутобиќатии 

интихоби тарзи иҷрои рангубори матоъ (усули батик) бо нияти 

композитсияи эҷодӣ ба мушоњида мерасад (фаҳмиш ва идроки интихоби 

тарзи фаъолият ё навъи матоъ вобаста ба ҳадафи кор вуљуд надорад) 

бояд фаъолгардонии донишњои зарурии назариявӣ ва ҷудокунии 

хусусиятҳои муҳимми онҳо барои баҳисобгирї дар рафти иљрои 

композитсия ба анљом расонида шавад. Ин ҷалби тарзњои таҳлил, синтез, 

муқоиса, таљдид мебошад. 

Мазмун ва роҳҳои иҷрои вазифаҳо аз бисёр ҷиҳат аз он вобаста аст, 

ки дар мутахассисони ихтисоси маҳсулоти дӯзандагї то чї андоза 

хотираи басарї, тафаккури образнок, эњсоси таносуб, мавзунияту 
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ягонагии услуб, томияти композитсионї, тафаккури технологӣ ва 

мањорати дар мањсулоти тасвиршаванда људо кардани љанбањои муњим, 

сарфи назар кардани љанбањои ѓайримуњим ва дар ин асос услубпардозї 

ва содагардонии тасвир инкишоф ёфтаанд.  

Њамаи ин бори дигар собит месозад, ки таълими рангубори матоъ 

(усули батик) танҳо бо хусусиятҳои ин намуди санъати ороишӣ - амалӣ 

маҳдуд намегардад, балки њам барои ташаккули тайёрии репродуктивӣ 

ва њам ташаккули тайёрии касбӣ, инчунин такмили эстетикии дизайни 

маҳсулоти дӯзандагї имкониятњои васеъ дорад.  

Дар марҳилаи аввали таълими рангубори матоъ (усули батик) 

ҳангоми иҷрои супоришҳо, мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар бораи хосиятҳо ва тарзњои коркарди матоъ дониши 

зарурии назариявӣ мегиранд, ба маќсади дар хотир нигоњ доштани онњо 

ва мурољиати доимї ба онњо барои муайян кардани технологияи иҷрои 

кор фаъолият ташкил карда мешавад. Ҳангоми татбиқи унсур ба унсури 

онҳо дар рафти иҷрои вазифаи муайян барои гузаштан ба фаъолияти 

бошуурона дар иҷрои кор идроки ҳадафҳои амсиласозӣ ва коркарди 

композитсияи тасвир зарур аст. 

Чунин кор ҳангоми амалӣ намудани ҳадафҳои таълимӣ, аз қабили: 

суботкорӣ, боғайратӣ, маќсаднокї, ростқавлӣ ва пешгӯии вокуниши 

муносиби эњсосї ба онҳо имконпазир мебошад. Масалан, бартараф 

кардани монеаҳо дар роҳи ҳадаф: эътимод ба худ, меҳнатдӯстӣ, 

қаноатмандӣ аз иҷрои вазифа зарур аст. 

Дар натиҷаи чунин амсиласозии фаъолият мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тадриҷан зарурати кори босаводонаи 

технологиро идрок мекунанд ва ҳангоми иҷрои унсурҳои рангубори матоъ 

(усули батик) ба дараҷаи дувуми азхудкунї мебароянд. Ҳамзамон, роҳи 

боз ҳам баланд бардоштани мушаххасањои сифатии кори анҷом 

додашаванда муайян мегардад: ба мушаххасию умќ низомнокї (яъне 

бошуурона људо кардани сохторњои сатњи 1), силсилаи маротиб 



167 

 

(иерархия), њамгунсозї, њадафмандї, худинкишофдињї, мутобиќат, 

љамъбастї ва муназзамї (ќобилияти идроки силсилаи маротиби татбиќи 

дониши андўхта дар шароити мушаххас) илова мегарданд, аз њисоби 

фаврият ва таѓйирпазирї бошад, баромад ба сатњи III азхудкунї, яъне 

истифодаи эљодии дониш имконпазир мешавад. Нуктаи охирин танњо 

дар мавриди фаъолияти якҷояи устод ва мутахассиси ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ва усули љустуљўи хусусии таълим, вақте омӯзгор ба 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар идроки 

омезиши унсурњо њангоми татбиќи донишҳои назариявии маълум ва 

таҷрибаи андўхта ёрї мерасонад, ки он сатњи III азхудкуниро аз њисоби 

омезиши тарзњои маълуми фаъолият тавсиф мекунад, имконпазир аст. 

Зимнан, масъулияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ аз њисоби мустақилият (идроки ҳадаф - “маҷмӯи ҳадафҳои 

таълим” - амсилаи иљрои кор - интихоби технологияҳои мувофиқ - 

таҳлили натиҷа) ташаккул меёбад. Мустақилият - қобилияти дар назди 

худ гузоштани маќсад, шахсан ноил гардидан расидан ба онҳо, 

қобилияти аз њисоби худ њал кардани мушкилоти худ аст. Озодии 

интихоб ва ќобилияти масъулияти озодиро ба зимма гирифтан ду љанбаи 

асосии истиќлолият мебошанд. Мақсаднокӣ (дониш ва қобилияти 

истифодаи донишҳои назариявӣ) ва идроки беҳудудии имконият ва 

худтакмилдињї аз ҳисоби расидан ба сатҳи 3-юми дониш. 

Меъёрҳои арзёбии азхудкунии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ дар машѓулияти рангубори матоъ (усули батик). 

Барои баҳои баланд гирифтан, донишҷӯ бояд дониши назариявии 

зеринро донад: аломатҳои фарќкунандаи наќшу нигор бо иљрои тарњ; 

донистани қонунҳои композитсия; хусусиятҳои асосии ранг; мањорати 

истифодаи найҳои шишагӣ; иљрои техникаи наќшунигор бо ишораи 

тарњ; бо оҳангҳои рӯшноӣ пуркардани рангҳо; рангҳои асосии рангубор 

ва ғайра. 

Меъёрҳои “сатҳи баланд” 



168 

 

- донистани қонунҳои композитсия; 

- њошиябандии даќиќона бо захира; 

- мустаќилона ба чањорчўба гузоштан; 

- Риояи техникаи бехатарӣ; 

“Сатҳи миёна” 

- Кор бо назардошти талаботи пешниҳодшуда иҷро карда шуд, 

аммо маркази композитсия аниқ пайдо карда нашудааст; 

- Таносуби рангҳо дуруст идрок нашудааст; 

- Муносибати бепарвоёна ба рангњо тавассути таркиби захиравї. 

 Сатҳи паст 

- Муносибати нодуруст бо парафин, рангҳо; 

- Ба ќадри кофї нафањмидани таносуби наќшунигор; 

- Мушкилот дар бухор кардани парафин; 

- Ороиши аз ҳад дилгиркунанда; 

- Ба чањорчўба насб карда натавонистан 

Натиҷаҳои иљрои супориши эҷодии гурӯҳҳои назоратї  

Ҷадвали 5 

Расми 6. Ҷадвали натиҷаҳои иљрои супориши эҷодии гурӯҳҳои 

назоратӣ  
Ҷадвали 6 
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4 29 5 5 19 7,3 
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МДТ 
ДДХ 

4 
35 

7 19 9 10,5 

Расми 7.Ҷадвали натиҷаҳои иљрои супориши эҷодии гурӯҳҳои 
озмоишї  

Мо методикаи пешниҳодшударо дар МДТ «Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академи Б. Ғафуров», кафедраи технология ва усулҳои 

таълим аз таљриба гузаронида татбиқ кардем. Ҳисобукитоби 

нишондиҳандаҳои баҳогузории самаранокии низоми идоракунии 

таълими дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ 

(усули батик) дар солњои хониши 2016-2019 дар ҷадвали 3. оварда 

шудааст.  

 

Расми 8. Гистограммаи натиҷаи баҳо дар давоми 3 сол дар МДТ 
ДДХ 

Баҳодиҳии бадастомада ба мо имкон дод, ки дар бораи хусусиятҳо 

ва самарабахшии низоми идоракунии тайёрии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба омӯхтани рангубори матоъ (усули 

батик) як қатор хулосаҳо барорем. Сатҳи ҷалби мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ, сатҳи 

фаъолияти инноватсионӣ ва вазни ќиёсии тадбирҳои илмию методӣ ва 

ташкилӣ, ки барои рушди корҳои илмӣ-таҳқиқотии дизайнерњои 

мањсулоти дўзандагї дар давраи мавриди тадќиќ андешида шудаанд, ба 
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ќиматњои идеологӣ намерасанд, вале афзоиши назарраси 

нишондиҳандаҳо дар тӯли якчанд сол ба мушоњида мерасад ва дар 

бобати афзоиши таваҷҷӯҳи мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба корҳои илмӣ шаҳодат медиҳад. Сатҳи умумии фаъолнокии 

ташкили фаъолияти илмӣ-тадќиќотии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандаги дар тӯли солҳои 2015-2020 39% афзоиш ёфтааст. 

Вазни ќиёсии омӯзгороне, ки ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

дизайнерони мањсулоти дӯзандагӣ роҳбарӣ мекунанд, инчунин шумораи 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ки бо кори илмӣ-

таҳқиқотӣ машѓуланд, ба ҳар омӯзгоре, ки ба кори илмӣ-таҳқиқотии 

дизайнерони мањсулоти дӯзандагї роњбарї мекунад аз ќимати идеалӣ 1,5 

баробар зиёд аст, ки он аз шавќу мароќи устодон ва мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба корҳои илмӣ - таҳқиқотї 

шањодат медињад. Ќимати баланд дар нишондињандањои вазни ќиёсии 

омўзгороне мушоњида мешавад, ки роҳбарии илмии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ аз рӯи ин мавзӯъ кор мекунанд, 

таносуби роҳбарони корҳои илмӣ-таҳқиқотии дӯзандагони дараҷаҳо ва 

рутбаҳо дар нишондиҳандаҳои мушаххас арзиши баланд нишон дода 

шудаанд. 

Дар бораи самаранокии корҳои илмӣ-таҳқиқотии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ сухан ронда, ќайд кардан лозим 

аст, ки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар 

машѓулиятњои дарсї хеле фаъоланд, дар нашри натиҷаҳои корашон, 

озмунҳои корњои илмӣ, олимпиадаҳо омодасозии корҳои таълимӣ ва 

илмию методї иштирок мекунанд. Натиҷаҳои кори эҷодии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо мукофотҳои 

гуногун қадр карда шудаанд. Илова бар ин, таъсири иштироки 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар таҳқиқоти 

илмӣ марбутан ба давомот зиёд шудааст. Ин нукта шањодат медињад, ки 

сифати таълим дар муассисаи тањсилоти олї бевосита ба иштирок дар 



171 

 

кори тадќиќоти илмї вобаста аст. Дар давраи мавриди назар фоизи 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагие, ки ба 

магистратура дохил шуданд, афзудааст ва дар сатњи кофї ќарор дорад.  

Фаъолнокии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

дар конференсияҳо ва мањфилњои илмӣ дар сатњи матлуб нест. 

Нишондиҳандаҳои бадастомада дар тӯли чор соли таҳсил динамикаи 

мусбат доранд, ки аз самаранокии татбиқи низоми идоракунии тайёрии 

донишҷӯён ба усулҳои рангубори матоъ (усули батик) шаҳодат медиҳад. 

Тадбирҳои пешниҳодшуда оид ба идоракунии тайёрии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯхтани 

рангубори матоъ (усули батик), ки ба мўњлати дарозмуддат пешбинӣ 

шудаанд, метавонанд ҳам ба мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ва ҳам ба ҳар як субъекти раванди диссертатсионї самараи 

назарраси иқтисодиву иқтисодӣ ва афзалиятњои воќеї дињанд.  

Таҳлили натиҷаҳои иљрои супориш нишон дод: 

Кори донишҷӯёни ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии гурӯҳи 

озмоишї нишон медиҳад, ки вақте ки тамоми таваҷҷӯҳи мутахассисони 

ихтисоси мањсулоти дўзандагї ба идроки тарзњои фаъолияти эҷодӣ 

нигаронида шуда бошад (пас аз азхуд кардани иттилооти назариявӣ дар 

бораи рангубори матоъ (усули батик), ҳудуди имкониятҳои эҷодӣ васеъ 

мешавад ва сифат беҳтар мегардад. 

Дар натиҷаи чунин таълими тадриҷӣ, ки ба дизайнерњои мањсулоти 

дўзандагї супоришњои беш аз пеш мураккаб оид ба коркарди 

композитсияҳои эҷодӣ (дар шакл, шумораи тарзҳои коркард) пешнињод 

мешаванд, тамоми раванд бо назардошти иттилооти низомманд дар 

бораи сатњи азхудкунии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ таълимӣ оид ба иљрои рангубори матоъ (усули батик) 

амсиласозї мегардад. 

Ғайр аз он, дар рафти назорати иљрои кор ба саволҳои зерин бояд 

равшанї андохта шавад: мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 
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дӯзандагии ҳар ду гурӯҳ то чї андоза иттилоотро азхуд карданд ва 

мањоратњои фаъолияти эҷодиро дар иҷрои вазифаҳо оид ба рангубори 

матоъ (усули батик) ташаккул доданд; маҳорати мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ оид ба пайваст кардани тарзњои маълуми 

иљрои супоришњо дар технологияи фаъолияти эљодї ва ба маќсадњои 

иљрои супориш тобеъ сохтани онњо дар кадом сатњ азхуд кардаанд? 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар мавриди амалї гардонидани 

кори мақсаднок оид ба рушди мањоратњои эҷодии мутахассисони 

дизайни мањсулоти дўзандагї дар фаъолияти онҳо дигаргуниҳо ба вуҷуд 

меоянд. Кор нисбатан бошуурона мегардад, мутахассисони ихитсоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ марҳилаҳои ҷудогонаи иҷроро ҳамчун 

марњилањои пурмасъулият (масалан, иљрои тарњи хомакї) људо намуда, 

эҳтиёҷи мунтазам ба алгоритмҳо мурољиат намуданро эҳсос мекунанд. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки дар раванди ташаккули тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, раванди 

фаъол ва мақсадноки идроки сатҳи фаъолияти худ (ҳам репродуктивї ва 

ҳам эҷодӣ) давом мекунад. Ба туфайли ин сифати кор хеле баланд шуд. 

Дар кори мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии гурӯҳи 

озмоишї, мањорати дарк кардани сохти композитсия, хусусиятҳои 

услубпардозї ва хоҳиши бо сифати баланд иљро кардани вазифаҳои худ 

ба таври равшан инъикос ёфтааст. Аз рўи кори мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: 

дониши мутахассисон дар бораи чи тавр ва бо кадом воситањо иљро 

кадани ин ё он шакл, њамчунин барои баланд бардоштани сифати иљрои 

супориш, ба чї ањамияти махсус додан лозим аст, тадриљан пурраю 

мукаммал мегардад. 

Дар натиҷаи таълими ба тариқи мазкур амсиласозишуда 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагии гурӯҳи озмоишї 

дар санљиш бањоњои хубтар гирифтанд. Ба натиҷаи мусбати таълими 

озмоишї мавҷудияти пойгоҳи кофии донишҳои назариявӣ, ки ҳангоми 
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ҷамъбасти донишҳои ќаблан дар соҳаи санъати тасвирӣ бо маълумот оид 

ба рангубори матоъ (усули батик) андўхтаи онњо ташаккул ёфтааст, 

идроки пайдарпаии татбиқи ин донишҳо ҳангоми иҷрои кор, маҷмӯи 

машқҳои таълимӣ оид ба иҷрои содатарин амалиётҳои рангубори матоъ 

(усули батик) мусоидат карданд. 

2. Дар натиљаи он ки донишљўён ба иљрои бошууронаи корњои 

эљодї шурўъ намуданд, сифати иљрои кор баланд гардид.  

Ҳангоми амалисозии ҳадафњо мувофиқи амсилаи таҳиягардида ва 

тибќи таълим аз рўи режими технологии додашуда, пайдарпаии ба 

татбиқи ҳадафҳои таълимӣ равона сохтани мутахассисони ихтисосии 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба назар гирифта шуд: сатњи I азхудкунї њангоми 

омўзиши маводи нави назариявӣ; сатҳи II азхудкунї дар коркарди 

мањорати истифодаи муќаррароти назариявии рангубори матоъ (усули 

батик) дар ҳолати мушаххас; сатҳи III азхудкунӣ ҳангоми иҷрои корҳои 

эҷодӣ. 

Мутаносибан усулњои фаҳмондадиҳӣ - намоишї (19% вақт), 

репродуктивӣ (16%), љустуљўии нопурра (53%), баёни муаммої (12%) 

истифода шудаанд. 

Ҳангоми иҷрои корҳои эҷодӣ, мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ алгоритми идоракунии фаъолияташонро (њадаф - 

“дарахти мақсадњо” - амсила - технология - таҳлили натиҷа) аз худ 

мекунанд. Зимнан, амсилаи фаъолият бошуурона коркард мешавад, 

технологияњо интихоб ва дар амал татбиќ мегарданд, дар асоси 

алгоритми кор тањлили натиља гузаронида мешавад. 

Ҳангоми омӯзиш тавассути усули таҳқиқотї гузаштан ба режими 

мухтори фаъолияти эљодї имконнопазир аст, зеро мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ усулҳои интихоби њадаф, 

тафаккури фаъолияти эҷодӣ ва пайвастани онњоро бо фаъолияти 

ассотсиативии эҷодї пурра азхуд накардаанд. Зимнан, мушкилии 

бештарро тарзи идроки ангезањои фаъолият ва муносибат ба объекти 
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тасвиршаванда ва таносуби онҳо бо интихоби технологияи иҷрои кор ба 

миён меорад. 

Фаъолиятҳои репродуктивї, ташаккули тайёрии касбии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ. Ҳамзамон, 

раванди рангубори матоъ (усули батик) барои татбиқи ҳадафҳои 

таълимӣ тавассути мундариҷаи худи мавод ва тавассути ташкили 

фаъолият ҳангоми таълим имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Тамоюли 

имкони иҷрои корҳои эҷодӣ бо идроки соҳаи интихоби эҷодӣ ва иҷрои 

ин вазифаҳоро дар сатҳи репродуктивӣ ё эҷодӣ дар диаграммаҳо нишон 

додан мумкин аст. Диаграммањо таносуби фаъолияти репродуктивӣ ва 

ташаккули тайёрии касбии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро оид 

ба иҷрои вазифаҳои гурӯҳҳои озмоишї ва назоратӣ ифода мекунанд. 

Хулоса, рушди мањоратњои фаъолияти эҷодӣ аз рўи технологияи 

мазкур имкон медиҳад мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагї ба сатњи III азхудкунї бароварда шаванд. Ба туфайли ин 

имкониятњои зерин фароњам меоянд: идрок кардану тартиб додани 

пайдарпайии фаъолият ҳангоми иҷрои кор; дар амал истифода бурдани 

мањорати кор бо матоъ дар техникаи дилхоњи рангубори матоъ (усули 

батик), яъне усулҳои фаъолиятро азхуд карда, дониши рангубори матоъ 

(усули батик)-ро дар амал татбиқ намудан, дар амал татбиќ кардани 

дониши рангубори матоъ (усули батик) ва бо муносибати ахлоќї ба 

объектњои дар сатњи III азхудкунї тасвиршаванда пайваст кардани он; 

оид ба тартиб додани технологияи иљрои корњои эљодї дар режими 

мухтор кор кардан; азхуд кардани усулҳои кори эҷодӣ ҳангоми 

рангубори матоъ (усули батик) имкон медиҳад, ки чунин хислатҳои 

шахсияти мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ, ба 

мисли бошуурї, меҳнатдӯстӣ, поквиҷдонӣ, идроки бемањдуд будани 

имкониятњо ва ғайра ташаккул дода шаванд. 

Чунин кор аз омӯзгор амалњои зеринро талаб мекунад: идроки 

интихоб ва коркарди максадњои таълим; таҳияи амсилаи таълим; 
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интихоби технологияи татбиқи маќсадњои таълиму тарбия, тадбирњоро 

оид ба татбиқи максадњо дар режими технологӣ дар сатҳҳои I, II, 

азхудкунї, аз худ кардани тарзњои фаъолияти эљодї (сатњи III азхудкунї); 

Таҳлили фаъолияти озмоишї имкон медиҳад, ки хулосаҳои зерин 

бароварда шаванд: 

1. Мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ маҳорати 

муносибати эҷодиро ба амсиласозии фаъолияти худ дар раванди таълим 

(вазъиятњои стандартӣ ва ғайримуқаррарӣ) ва берун аз раванди таълим 

ба даст меоранд. 

2. Мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ азхуд 

мекунанд: 

- дониш дар бораи маќсадҳои таълим ва худомӯзӣ, таълим ва 

тарбия, рушд ва худинкишофдињї дар сатҳи таҷдиди одӣ, таљдид дар 

вазъияти шабењ ва истифодаи нерӯи эҷодӣ; дониш дар бораи 

технологияи фаъолияти касбӣ; 

- механизмњои рефлексия оид ба таҳлили натиҷаҳои фаъолияти худ 

дар соҳаи фаннӣ ва соҳаи касбии фаннӣ. 

3. Шуури илмии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ рушд мекунад. Марҳилаи тайёрии касбӣ, ки бо фаъолияти 

рефлексивї ба охир мерасад, имкон медиҳад њадс занем, ки мањоратҳои 

фаъолият ва арзишҳои ахлоқии ҳангоми таълим дар сатњи эҷодӣ (сатњи III 

азхудкунї) азхуд карда ба донишљў имкон медињад, ки онҳоро дар 

вазъияти ғайристандартӣ татбиқ кунад. 

4. Қобилиятҳои касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ (академӣ, дидактикӣ, тарроњї) дар соҳаи предметии фанни 

таълимӣ рушд меёбанд. 

5. Дар марҳилаи ниҳоӣ наздикшавии (конвергенсияи) фаъолияти 

предметї ва касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ ба қайд гирифта шуд. Донишҷӯ фаъолияти худро оид ба 

азхудкунии асосҳои илм амсиласозї намуда, таҷрибаи фаъолияти касбї 
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ба даст меорад, яъне тавассути ҳамгироии маќсадњо ва технологияҳо дар 

соҳаҳои гуногуни дониш ва рафъи номуназзамию номуттасилии онњо 

дар зеҳни худ субъекти таълим ќарор мегирад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Хулосаҳои боби дуюм 

Дар асоси маводи таҳқиқот амсилаи низоми идоракунии тайёрии 

тарроҳони маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) 

таҳия карда шуд. Ҳангоми амсиласозии низоми мазкур таҳти идоракунии 

тайёрии донишҷӯён ба омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) таъсири 

пайваста ва мақсадноки зернизоми идоракунанда (давлат, муассисаи 

таҳсилоти олӣ, факулта/донишкада, шӯъба, шахсияти донишҷӯён) ба 

идорашаванда (донишҷӯёни донишгоҳҳо), ки ба баланд бардоштани 

самаранокии тайёрии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

муассисаҳои олӣ оиди омӯхтани рангубори матоъ (усули батик) ва фаъолияти 

мустақилонаи илмию педагогӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ нигаронида 

шудааст, фаҳмида мешавад. Дар робита ба гуфтаи боло, низоми идоракунии 

тайёрии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои 

омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) дар муассисаи таҳсилоти олӣ 

маҷмӯи таъсирҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилӣ аз ҷониби зернизоми 

идоракунанда (давлат, муассисаи таҳсилоти олӣ, факултет, донишкада, 

кафедра, шахсияти донишҷӯ) ба идорашаванда (донишҷӯён ва омӯзгорони 

муассисаи олӣ) мебошад, ки ба баланд бардоштани самаранокии тайёрии 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар муассисаҳои олӣ оид ба 

омӯхтани рангубори матоъ (усули батик), фаъолияти мустақилонаи илмӣ ва 

педагогӣ дар муассисаи таҳсилоти олӣ равона карда шудааст. 

Таҳти механизми идоракунии тайёрии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) 

дар ин тадқиқот маҷмӯи усулҳо ва василаҳои ба ҳам алоқаманди қабули 

қарорҳои идоракунӣ фаҳмида мешаванд, ки ба баланд бардоштани 

самарабахшии таъсири бонизом ба донишҷӯён дар омӯхтани рангубори 

матоъ (усули батик) ва фаъолияти ояндаи илмию педагогӣ тайёр кардани 

онҳо имкон медиҳанд. Дар байни механизмҳое, ки ба раванди идоракунии 

тайёрии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯзиши 

рангубори матоъ (усули батик) таъсир мерасонанд, механизмҳои зеринро 
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ҷудо кардан мумкин аст: афзоиши таваҷҷӯҳи мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба корҳои илмию таҳқиқотӣ; интихоби 

донишҷӯёни боистеъдод дар марҳилаҳои ибтидоии таҳсил дар донишгоҳ; 

фаъолгардонии иштироки мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ дар корҳои илмию таҳқиқотӣ дар раванди таҳсил дар муассисаи 

таҳсилоти олӣ; ҳавасмандгардонии кори самарабахши илмию таҳқиқотии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ; ҳавасмандгардонии 

роҳбарияти корҳои илмӣ-таҳқиқотии дӯзандагони мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ. Татбиқи механизмҳои пешниҳодшуда, 

инчунин таъмини илмӣ ва методии низоми идоракунии тайёрии 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯзиши 

рангубори матоъ (усули батик) дар муассисаи таҳсилоти олӣ имкон медиҳад 

самарабахшии таъсири низомманд ба мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ бо мақсади тайёр кардани онҳо ба омӯхтани рангубори 

матоъ (усули батик) ва фаъолияти ояндаи илмию педагогӣ баланд бардошта 

шавад.  

Ошкор сохтани самаранокии фаъолияти низом, муайян кардани 

тамоюлҳои манфӣ ё “холигоҳҳо” дар амалисозии фаъолияти идоракунӣ 

тавассути арзёбии самаранокии идоракунии тайёрии ҷавонони донишҷӯ ба 

омӯзиши рангубори матоъ (усули батик) имконпазир аст. Ҳисобу китоби 

натиҷаҳои татбиқи низоми идоракунии тайёрии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ба омӯхтани рангубори матоъ (усули батик) 

дар Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд” аз рӯи 

нишондиҳандаи қадам ба қадам ва натиҷаи ниҳоӣ аз афзоиши самарабахшӣ 

нисбат ба нишондиҳандаи пеш аз ҷорӣ намудани тавсияҳои пешниҳодшуда 

(солҳои 2015 - 2020) шаҳодат медиҳанд. 

Дар ин боб мо усулҳо ва воситаҳои рушди маҳоратҳои эҷодии 

донишҷӯёнро дар раванди таълими санъати ороишӣ - амалӣ (дар мисоли 

рангубори матоъ (усули батик) баррасӣ кардем.  
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Ҳангоми таълим чунин омӯзгорон технологияҳои илман асосноки 

меҳнатро истифода намебаранд, балки он намунаи субъективию эмпирикии 

таълимро, ки дар онҳо дар давоми таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олӣ 

ташаккул ёфта буд, мавриди корбаст қарор медиҳанд ва минбаъд аз рӯи 

ҳамон намуна кор мекунанд ва аслан андеша наменамоянд, ки то чӣ андоза 

фаъолияташон ба ҳалли вазифаҳои мазкур мусоидат мекунад. Аммо, танҳо бо 

як хоҳиш, бидуни маҳорати пешниҳод ва амалигардонии ғояҳои худ дар 

тақдири воқеии донишҷӯён ба мақсад ноил шудан амрест муҳол. Маҳоратҳои 

эҷодӣ танҳо дар фаъолияти касбӣ ва дар муассисаҳои махсус, ки ба 

ташаккули сифатҳои шахсии ба рассом- ҳунарманд зарурӣ пешбинӣ шудаанд 

(масалан, алоқаи назария бо амалия дар тамоми фаъолияти эҷодии ӯ), рушд 

меёбад. 

Ҳангоми таҳияи амсилаи мутахассис чунин меҳисобанд, ки «ба 

коркарди талаботи сифатӣ (баръакси миқдорӣ) ва меъёрӣ нисбат ба 

соҳибкасб диққати махсус бояд дод. Амсилаи мутахассис ҳамчун образи 

соҳибкасб зуҳур мекунад, чи тавре ки он бояд шифоҳан баён ва дар 

ҳуҷҷатҳои муайяни меъёрӣ сабт карда шавад. Амсила натиҷаи схемабандӣ 

мебошад, аммо дараҷаи ин схемабандӣ аз нияти умумӣ ва ҳадафҳои таҳлил, 

пуррагию аниқии ҳалл вобаста аст”. Аммо, дар ҳар сурат, бояд дар объекти 

таҳқиқот нуктаи асосӣ ҷудо карда шавад, яъне он аломатҳои муҳимме, ки 

бидуни онҳо объект маънои худро гум мекунад. 

Ҳангоми таҳияи амсила барои омӯхтани ҳар як мавзӯъ, ҳадафҳои 

таълимӣ аз рӯи сатҳҳои азхудкунӣ ва сифати дониш, ҳадафҳои рушддиҳанда 

аз рӯи инкишофи соҳаи ақлӣ, ҳамчунин дастгоҳи мафҳумӣ, усулҳои 

фаъолият ва миқдори соатҳо барои ба онҳо ноил шудан, муайян мегарданд. 

Инкишофи маҳорати фаъолияти эҷодии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бояд бо назардошти нуктаҳои зерин сурат 

гирад: 

- дақиқ муайян кардани мақсади ҳар як намуди кор; 
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- мувофиқи мақсад муайян кардани технологияҳои таълим, ки бо 

пайдарҳамии муайян методҳо, воситаҳои таълим (усули мушаххаси иҷрои 

рангубори матоъ (усули батик) ва шаклҳои таълимро бо ҳам мепайванданд; 

- таълими мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ бо 

риояи мантиқи рушди ақлонии сатҳи I донишазхудкунӣ, сатҳи II 

донишазхудкунӣ, сатҳи III донишазхудкунӣ сурат мегирад; 

- ҳангоми таълим риоя кардани таъсири мутақобилаи таълим ва тарбия. 

Омӯзиши мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тибқи 

технологияи мазкур имкон медиҳад, ки онҳо ба сатҳи III азхудкунӣ гузаранд 

ва ин сатҳ дар навбати худ имкониятҳои зеринро фароҳам меорад:  

- ҳангоми иҷрои рангубори матоъ (усули батик) идрок кардан ва тартиб 

додани пайдарпаии фаъолият; 

- дар амал татбиқ кардани маҳорати кор дар усули дилхоҳ, яъне азхуд 

кардани тарзҳои фаъолияти ҳам репродуктивӣ ва ҳам эҷодӣ; 

- дониши рангубори матоъ (усули батик)- ро бо муносибати ахлоқӣ ба 

объектҳои тасвиршавандаи сатҳи III азхудкунӣ ба ҳам пайваста, дар амал 

татбиқ кардан;  

- дар режими мухтори таҳияи технологияи иҷрои корҳои эҷодӣ амал 

кардан; 

- азхуд кардани тарзҳои фаъолияти эҷодӣ дар санъати ороишӣ - амалӣ 

имкон медиҳад, ки чунин хислатҳои шахсият, ба монанди бошуурӣ, амиқӣ, 

низоммандӣ, фаврият, тағйирпазирӣ ташаккул дода, муносибат ба фаъолияти 

эҷодӣ - ҷидду ҷаҳд, меҳнатдӯстӣ, идроки бемаҳдудии имкониятҳои худ, 

хоҳиши худифодакунии зебоишиносӣ ва худшиносӣ ҳамчун эҷодкор ва 

халлоқ, талаботи зиндагӣ мувофиқи қонунҳои зебоӣ ва эътидол тарбия карда 

шаванд.  

Чунин фаъолият аз омӯзгор талаб мекунад: 

- идроки интихоб ва коркарди ҳадафҳои таълим; 

- таҳияи амсилаи таълим; 
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- интихоби технологияи татбиқи ҳадафҳои таълиму тарбия, кор оид ба 

амалигардонии ҳадафҳо дар режими технологӣ дар сатҳи I, II- азхудкунӣ, 

азхуд кардани тарзҳои фаъолияти эҷодӣ (сатҳи 3 азхудкунӣ) ; 

- таълими технологияи иҷрои кор дар намудҳои гуногуни рангубори 

матоъ (усули батик) дар сатҳҳои I, II, III азхудкунӣ; 

- таҳияи дастурҳои таълимӣ оид ба ташкил ва роҳнамоии кори 

мутахассисони ихтисоси маҳсулоти дӯзанданӣ (усули батик). 

Аввалин усуле, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуд, санҷиши 

дурустии (мӯътадилии) натиҷаҳо буд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратӣ пас аз озмоиши педагогӣ аз лиҳози мӯътадилиӣ таҳлил карда 

шуданд. 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ, барои муайян кардани далели 

мустақилияти натиҷаҳои бадастомада аз ҳайати гурӯҳи назоратӣ ва озмоишӣ 

меъёри Бартлетт истифода бурда шуд. Дар марҳилаи аввали таҳлил санҷиши 

мӯътадилии натиҷаҳо гузаронида шуд. Меъёри Бартлеттро метавон барои 

исботи он нукта истифода бурд, ки арзёбиҳои баъд аз озмоиши педагогӣ 

бадастомада аз маҷмӯи генералӣ интихоб карда шудаанд. Бинобар ин ба 

сифати фарзияи сифрии Н0 меъёри Бартлетт чунин тасдиқро қабул кардан 

мумкин аст: интихоби арзёбиҳо аз маҷмӯи генералӣ гирифта шудааст. Барои 

қабули ин тасдиқ, мувофиқи меъёри Бартлетт, бояд шарти якҷинсии 

дисперсия (баъзан баробарии дисперсияҳо номида мешавад) иҷро шавад. 

Фарзияи алтернативии Н1 дар ин маврид чунин хоҳад буд: интихоби арзёбиҳо 

дисперсияҳои якҷинса надоранд. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ барои нишон додани аҳамияти 

тағйирот дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ пас аз озмоиши педагогӣ меъёри 

Фишер татбиқ карда шуд. Меъёри Фишер имкон медиҳад, ки тасдиқ дар 

бораи хусусияти тасодуфии тағйирот дар арзёбии гурӯҳҳо қабул карда шавад. 

Аммо, меъёр ба қиматҳои дисперсияи гурӯҳҳо хеле ҳассос аст. Маҳз бо ин 

сабаб, дар марҳилаи дувуми таҳлили оморӣ тафтиши якҷинсии дисперсияҳо 

дар интихобҳо иҷро карда шуд. 
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Ҳамин тариқ, барои меъёри Фишер ба сифати фарзияи асосии Н0 

тасдиқи зеринро қабул кардан мумкин аст: натиҷаҳои дар рафти озмоиши 

педагогӣ бадастомада дар бораи беҳтар гардидани малакаҳои эҷодӣ, малакаи 

ба ҳам пайвастани тарзҳои маъруфи фаъолият (гурӯҳи назоратӣ), маҳорати 

дидани сохтори (мақсади) фаъолият (назоратӣ), малакаи бо тарзҳои гуногун 

иҷро кардани як вазифа, малакаи амсиласозии фаъолияти худ (гурӯҳи 

назоратӣ), малакаи таҳияи технология иҷрои кор, самаранокии идоракунии 

тайёрии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар омӯхтани 

рангубори матоъ (усули батик) дар гурӯҳи озмоишӣ тасодуфӣ нест, балки 

табиӣ буда, ба усули дар рисолаи илмӣ таҳиякарда асос ёфтаанд. 

Корҳои озмоишии гузаронидашуда имконият медиҳанд изҳор намоем, 

ки дар мутахассисони ояндаи ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

тавассути амсиласозии худинкишофи иқтидори зеҳнӣ ва маънавӣ дар рафти 

таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олӣ қобилиятҳои касбии тарроҳии 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ ташаккул ёфт ва ин қобилият 

имкони интиқоли таҷрибаи фаъолияти эҷодиро ба таҷрибаи кори амалии дар 

пеш истода таъмин мекунад.  
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ХУЛОСА 

Дар ҷараёни тадқиқоти диссертатсионӣ оиди муайянсозӣ, асоснокӣ ва 

истифодаи арзишҳои таълиму тарбия ва гузаронидани озмоиш дар таълими 

рангубори матоъ (усули батик) вазифаҳоро пурра иҷро карда шуда, 

натиҷаҳои зерин ноил гардиданд: 

- натиҷаҳо оиди натиҷаҳои мавҷудбудаи тадқиқоти масоили мазкур 

тадқиқоти таҳлил ва ҷамъбаст карда шуданд. Низоми омилҳое, ки ба сифати 

рангубори матоъ (усули батик), донишҳои таълимгирандагон бо назадошти 

асосҳои психологӣ-педагогӣ ва қонуниятҳои назариявӣ муайян карда шуд; 

- таҳлили МОТ ва дар асоси ин моҳияти ташкил ва гузаронидани 

таҷриба дар самти таълим ва тарбияи донишҷӯён дар ҷараёни таълим муайян 

карда шуд; 

- шароитҳое муайян карда шуданд ва аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда 

шуданд, ки дар доираи онҳо мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ бояд мутахассисони ботаҷриба ва соҳиби донишу маҳорати эҷодӣ 

гарданд; 

- пайдарҳамии фаъолияти педагогии эҷодӣ дар таълим бо он шарҳ дода 

мешавад, ки омӯзгори муассисаи олӣ бояд аз қонуниятҳои ҷараёни таълим 

бархурдор бошад ва натиҷаи ниҳоии муайянкардаи стандарти таҳсилоти олии 

касбиро пешгӯӣ кунад - тайёр кардани мутахассиси ботаҷрибаву босаводе, ки 

қобилияти эҷодӣ, такмили фаъолияти минбаъдаи касбии худро муайян карда 

метавонад; 

- таҷрибаи ташкил ва гузаронидани барномаи санъати ороишӣ - амалӣ 

омӯхта шуд;  

- динамикаи инкишофи малакаҳои рангубори матоъ (усули батик) аз 

малакаҳои репродуктивӣ то эҷодӣ муайян карда шуд; 

- ҳаҷм, мундариҷа ва ҷои ташкил ва гузаронидани ҳадафҳои таълимии 

донишҷӯён мувофиқи талаботи муосири илми педагогика барои таълиму 

тарбияи донишҷӯён, пайвастагии рангубори матоъ (усули батик) муайян 

карда шуданд; 
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- низоми таҳияшудаи ватандӯстӣ (эҳтиром ба гузаштаи таърихӣ, 

анъанаҳои халқ, ифтихор аз дастовардҳои фарҳангии мардум), меҳнати 

софдилона (меҳнатдӯстӣ, эҳтиром ба натиҷаҳои кор), инсондӯстӣ (имконоти 

беканор ва такомули инсон) мавриди баррасӣ қарор дода шуд; 

- огоҳӣ аз моҳият ва хусусиятҳои асосии малакаҳои эҷодӣ ва ташаккули 

ҳавасмандии мусбӣ нисбати фаъолияти эҷодӣ; 

- рушди малакаҳои эҷодӣ дар машғулиятҳо аз рӯи усулҳои рангубори 

матоъ (усули батик) ва интиқоли малакаҳо дар фаъолияти эҷодӣ ба 

минтақаҳои ҳамшафат ва фаъолияти касбӣ. 

Бо ҷамъбасти натиҷаҳои тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии 

мушкилоти ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ ва гузаронидани машғулияти 

рангубори матоъ (усули батик) чунин хулосаҳоро овардан мумкин аст: 

1. Бо мақсади ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ маводҳои тадқиқот аҳамияти ҷиддӣ доранд. 

Барои ноил шудан ба ҳадафи худ усулҳои гуногуни таълимро дар 

машғулиятҳо ва марҳилаҳои гуногуни азхудкунии дониш, ҳангоми таҳия ва 

ҳалли мушкилот истифода кардан мумкин аст. 

2. Ташаккули тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ, ки ба самтҳои муҳимтарини 

серсоҳа будани малакаҳои фаъолияти эҷодӣ равона шудаанд, зеро онҳо ҳам 

барои ҳаллу фасли вазъиятҳои раванди таълим дар маҷмӯъ ва ҳам барои 

иҷрои вазифаҳои бадеӣ-эҷодӣ дар доираи усули рангубори матоъ (усули 

батик) истифода мешаванд. 

3. Дар тадқиқот роҳҳои гуногуни маъмулӣ ва ғайримаъмулии 

фаъолияти эҷодӣ дар муассисаи олӣ муайян карда шуд, донишҷӯёни 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ супоришҳоро аз рӯи рангубори матоъ 

(усули батик) иҷро мекунанд, ки онҳоро дар фаъолияти ояндаи 

мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ ҳамчун як воситаи 

муҳими фаъолияти тарроҳ ҳисоб мекунанд. 
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4.  Ҳолати муқарраршудаи амалияи таълими малакаҳои фаъолияти 

эҷодӣ дар донишгоҳ  нишон медиҳад, ки ҳангоми таҳсил дар МОТ дар 

машғулиятҳо дар маҷмӯъ асосан омӯхтани фан рӯй медиҳад, ки боиси 

бенизомӣ ва тасодуфӣ дар рушди малакаҳои эҷодии мутахассисони ихтисоси 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ мегардад. Ин фаъолияти таълимро аз арзишҳои 

башардӯстона маҳрум менамояд, ки дар доираи он донишҷӯ бояд худро 

ҳамчун иштирокчии раванди эҷодӣ ва эҷодкунандаи худшиносии худ, 

тарбияи шахсӣ, худтакмиллиҳӣ дарк намояд. 

5. Чунин равиш дар таълими мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ки ҳангоми ин равиш онҳо интихоби бошууронаи роҳи 

ояндаи инкишофи зеҳнӣ ва маънавии худро интихоб мекунанд ва дар 

натиҷаи ин инкишофи малакаҳои фаъолияти эҷодӣ унсури рушди 

худшиносии шахсияти донишҷӯ ва касби ӯ мегардад, шарти муҳими 

тадқиқот маҳсуб мешавад. 

6. Паҳншавии истилоҳот: малакаҳои фаъолияти эҷодӣ ва ғайра 

тадқиқотро зарурати тартиб додани рӯйхати он хусусиятҳои муҳиме, ки ин 

усулҳои фаъолиятро дар заминаи тадқиқоти илмии педагогика ва 

равоншиносӣ тавсиф мекунанд, ба миён овард. 

7. Далели наве, ки навоварии илмӣ ва арзиши назариявии тадқиқоти 

моро тавсиф мекунад - ин истифодаи асосҳои назариявии муқаррар кардани 

ҳадафҳо дар таҳияи барномаи рангубори матоъ (усули батик); усулҳои 

таълим ва роҳҳои татбиқи мақсадҳои таълимӣ ва тарбиявӣ ҳангоми таълими 

рангубори матоъ (усули батик); дар амалия истифода кардани технологияи 

амалӣ намудани ҳадафҳо, ки ба усулҳо, воситаҳо ва шаклҳои таълим асос 

ёфтаанд, ки дар бораи инкишофи малакаҳои эҷодӣ тавассути рангубори 

матоъ (усули батик) сухан гуфтанро имкон медиҳанд. 

8. Шарти муҳимтарини татбиқи ҳадафҳои башардӯстонаи 

игкишофи эҷодкории шахс бояд онро то сатҳи корӣ ҷудо кунад, ки ворисият 

ва имкони татбиқи онро ҳангоми омӯзиши соҳаи рангубори матоъ (усули 

батик) таъмин кунад. 
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9.  Ҳадафи корӣ (тактикӣ) он қисми ҳадафи амалиётӣ мебошад, ки 

омӯзгор дар машғулияти мушаххас барои “маҷмӯи ҳадафҳои таълим”-и 

таълими қолабсозишуда интихоб мекунад. 

10. Натиҷаҳои тадқиқот, ки дар рисола пешниҳод шудаанд, 

самаранокии методологияи ташаккули тайёрии касбии мутахассисони 

ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагиро нисбати фаъолияти истеҳсолӣ бо 

мақсадҳои таълимӣ тасдиқ карданд ва ҷанбаҳои педагогӣ-психологиро 

ҳамчун мушкили игкишофи эҷодкорӣ тавассути санъати ороишӣ-амалӣ 

таҳқиқ намуданд. 

Нисбати таҳлили натиҷаҳои ҳосилшудаи озмоиш як қатор усулҳои 

оморӣ истифода карда шуданд. Дар маҷмӯъ ин усулҳо ба ҳама саволҳои дар 

боло гузошташуда ҷавоб хоҳанд дод. 

Аввалин усуле, ки барои таҳлили натиҷаҳо истифода шуд, санҷиши 

меъёрнокии натиҷаҳо буданд. Натиҷаҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ пас 

аз озмоиши педагогӣ дар шароити муқаррарӣ таҳлил карда шуданд. 

Дар марҳилаи дуюми таҳлили оморӣ меъёри Бартлетт барои муайян 

кардани ҳолати мустақилияти натиҷаҳои бадастомада аз ҳайати гурӯҳи 

назоратӣ ва таҷрибавӣ истифода карда шуд. Исбот кардани он, ки қиматҳое, 

ки пас аз озмоиши педагогӣ ба даст омаданд, аз гурӯҳҳи умумии калон 

интихоб карда шуданд. 

Дар марҳилаи сеюми таҳлили оморӣ меъёри Фишер барои нишон 

додани аҳамияти тағйирот дар баҳоҳои гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ пас аз 

гузаронидани озмоиши педагогӣ татбиқ карда шуданд. Меъёри Фишер имкон 

медиҳад, ки изҳорот дар бораи хусусияти ғайритасодуфии тағйирот дар 

арзёбии гурӯҳҳо қабул карда шавад. Аммо меъёр нисбати қиматҳои 

парокандашавии гурӯҳҳо ҳассос аст. Бо ин сабаб, дар марҳилаи дуввуми 

таҳлили оморӣ ҳамгунагии тафовутҳо дар намунаҳо мавриди санҷиш қарор 

дода шуд. 
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Барои тақвияти тайёрии касбии мутахассисони ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагии нисбати фаъолияти истеҳсолӣ дар асоси натиҷаҳои ин 

тадқиқот тавсияҳои амалии зерин пешниҳод карда мешаванд: 

- ба дастурҳо оиди методикаи таълими рангубори матоъ (усули батик) 

бандҳои “Аҳамияти таълимӣ ва тарбиявии рангубори матоъ (усули батик)” 

дохил карда шаванд; 

- дар низоми машғулиятҳои таълимӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ (дар 

ихтисоси тарроҳ оид маҳсулоти дӯзандагӣ) “Усулҳои ранг кардани матоъ” 

ҳамчун курси махсус оиди методикаи таълими рангубори матоъ (усули 

батик), корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатм ворид карда шавад; 

- дар ду сол як маротиба дар факултетҳо конфронсҳои фаннии 

донишҷӯён баргузор карда мешавад; 

- муассисаҳои таълимӣ бояд инкишофи малакаҳои эҷодиро дар тайёрии 

касбии мутахассисони ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ тақвият 

бахшанд; 

-пойгоҳи моддии ихтисоси дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ пурзӯр карда 

шавад; 

- барномаи компютерӣ оиди рангубори матоъ (усули батик) ба нақшаи 

таълимӣ ворид карда шавад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

ФЕҲРИСТИ САРЧАШМАҲОИ ИСТИФОДАШУДА 

[1]. Агапова Н.Г. Интегрированные уроки художественного - эстетического 

цикла сущность, предназначение, типология/ Н.Г. Агапова. [Текст]. - Москва, 

2006. - 204 с.  

[2]. Аглаева В.М. Взаимосвязь художественного воспитания в процессе 

обучения младших школьников декоративно-прикладному искусству 

и лепке (на материалах Таджикской ССР) / В.М. Аглаева. [Текст]: автореф. 

дисс… канд. пед, наук. - Москва, 1988.-16 с. 

[3]. Азизов А.А. Методика преподавания предпринимательства. Учебник на тадж. 

яз./ А.А. Азизов, М.И. Нуриддинова, Ш. Рузиев [Текст]. - Душанбе, Изд-во «Ирфон», 

2010. -156с.  

[4]. Азизов А.А. Программа по предмету «Технология» для 5-11 классов 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан на тадж. яз. / А.А. Азизов, С. 

Рахимов, С. Исломов [Текст]. - Душанбе. Изд-во «Матбуот», 2003. -68с. 

[5]. Азизов А.А. Технология: таълим бо усулҳоинав.Дастури методӣ барои 

омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат) / А.А.Азизов, М.У. Иргашова. 

[Текст]. - Душанбе, 2016.-76 с.  

[6]. Алиев Ю.М. Повышение эффективности художественно-творческой 

деятельности студентов в учебном процессе по композиции / Ю.М. Алиев: 

[Текст]: автореф. дисс., канд. худж. Наук. - Москва, 1992.- 16 с. 

[7]. Алтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения / Г.С. Алтшуллер [Текст]. - 

Москва, Изд. “Моск. Рабочий”, 2-е издание, 1973.-426с. 

[8]. Алтшуллер Г.С., Шапиров Р.Б. О психологии изобретательского 

творчества. Вопросы психологии / Г.С. Алтшуллер, Р.Б. Шапиров [Текст]. - 

Москва, -№ 6. 1956. -236с. 

[9]. Ананьев Б.Г. К проблеме восприятия пространства и пространственных 

представлений / Б.Г. Ананьева и Б.Ф. Ломова [Текст]. - Ленинград, 1959.-110 с. 

[10]. Ананьева Б.Г. Проблема восприятия пространства и времени / Под ред. 

Б.Г. Ананьева, Б.Ф. Ломова [Текст]. -Москва, 1961. - 211 с. 

[11]. Анучин Н. Лесная энциклопедия: В 2-х т./Гл.ред. Воробьев Г. И.; 

Ред.кол.: Анучин Н. А., Атрохин В. Г., Виноградов В. Н. и др. [Текст]. - 

Москва, Сов. энциклопедия, 1985.- 563 с. 



189 

 

[12]. Анциферова Л.И. Психология формирования и развития личности / Л.И. 

Анциферова [Текст]. - Москва: Наука, 1981.- 365 с.  

[13]. Аронов В.Р. Художник и предметное творчество / В.Р. Аронов [Текст]. - 

Москва, 1987.- 235с. 

[14]. Артемьев Т.И. Методический аспект проблемы способностей / Т.И. 

Артемьевой [Текст]. - Москва;Наука, 1977. -183 с. 

[15]. Архангельский С.И. О моделировании и методике обработки данных 

педагогического эксперимента / С.И. Архангельский [Текст]. -Москва: Знание, 

1974. -48 с. 

[16]. Астахов А.И. Воспитание творчеством / А.И. Астахов [Текст]. - Москва: 

Просвещение, 1986.-292с. 

[17]. Ашуров М.Д. Исследование методов активизации творческой 

деятельности младших школьников в кружках ДНИ/ М.Д. Ашуров [Текст]: 

дисс... канд. пед. наук. - Москва, 1993.-160с. 

[18]. Бабанский Ю.К. Педагогика / Ю.К. Бабанский [Текст]. - Москва: 

Просвещение, 1983. -608 с. 

[19]. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / Ю.К. Бабанский 

[Текст]. - Москва, 1989. - 558с. 

[20]. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л. В. Байбородова [Текст]. - Москва: Просвещение, 2013. -175 с.  

[21]. Барадулина В.А. Основы художественного ремесла / под ред. В.А. 

Барадулина, О.В. Танкус [Текст]. - Москва: Просвещение, 1978. -122с. 

[22]. Безклубенко С.Д. Природа искусства: О некоторых сторонах 

художественного творчества / С.Д. Безклубенко [Текст]. - Москва: Политиздат, 

1982. - 166 с.  

[23]. Бекон Ф. Сочинения / Ф. Бекон// Соч. в 2-х тт. Т.1. - Москва: Мысль, 

1977. - 687 с.  

[24]. Беляева A.A. Эстетика «Словарь» / A.A. Беляева [Текст]. - Москва: 

Политиздат, 1989.-447 с. 

[25]. Бердяев Н. А. Опыт прикладной этики / Н. А. Бердяев [Текст]. - Москва, 

2003. -701с. 



190 

 

[26]. Бердяев Н.А. Смысл творчества / Н.А. Бердяев [Текст]. - Москва: Изд-во 

Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1997.-256с. 

[27]. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. Опыт оправдания 

/ Н.А. Бердяев [Текст]. - Москва: Изд-во «Академический проект», 2015. - 522 с. 

[28]. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества /Н.А. Бердяев 

[Текст]. - Москва, 1989.-607с. 

[29]. Берсенадзе Б.В. Оценка эффективности и оптимизации учебного 

процесса на основе вероятностных моделей / Б.В. Берсенадзе [Текст]: дисс... 

канд. пед. наук. - Москва, 1980.- 177 с. 

[30]. Беспалько В.П. О возможности системного подхода в педагогике. // Сов. 

Педагогика / В.П. Беспалько[Текст]. - Москва, 1990.- 263с. 

[31]. Блажей А. Фенольные соединения растительного происхождения. М.: - 

243 с. / А. Блежей, Л. Шутый [Текст]. - Москва: Высшая школа, 1983. - 258 с. 

[32]. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход / И.В. 

Блауберг [Текст]. - Москва: Эдиториал УРСС, 1997.-448 с. 

[33]. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические 

произведения в 2-х т. / П.П. Блонский [Текст]. - Москва: Педагогика. 1979.-

Т.1.- 304с.; Т.2.- 400 с. 

[34]. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей / Д. Б. 

Богоявленская [Текст]. - Москва: Академия. 2002. -175с. 

[35]. Боно Э. Использование латерального мышления / Э. Боно [Текст]. - 

Питер, 1997. - 320 с. 

[36]. Борев Ю.А. Эстетика.- 4-е изд., доп. Учебное пособие/ Ю.А. Борев 

[Текст]. - Москва: Политиздат, 1988.- 496с. 

[37]. Бородай Ю.М. Воображение и теория познания: Критический очерк 

кантовского учения о продуктивной способности воображения / Ю.М. 

Бородай [Текст]. - Москва: Искусство, 1996.-236с. 

[38]. Брушлинский, А.В. Воображение и творчество / А.В. Брушлинский 

[Текст]. - Москва: Эксмо, 2014. - 145 с.  

[39]. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы 

дискуссии в эстетике / А.И. Буров [Текст]. - Москва: Искусство, 1975. - 175 с. 



191 

 

[40]. Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. / В.В. 

Ванслов [Текст]. - Москва: Советский художник, 1966.-118 с. 

[41]. Венгер Л.А. Восприятие и обучение / Л.А. Венгер [Текст]. - Москва: 

Просвещение, 1969.-365 с. 

[42]. Вилли К. Биология / К. Вилли [Текст]. Пер. с англ. - Москва: Мир, 1964. -

680 с. 

[43]. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству / И.П. Волков. - 

Москва: Просвещение, 1982.-144с. 

[44]. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков [Текст]. - 

Москва: Изд-во АПН РСФСР, 1950.-508 с. 

[45]. Вурал М.М. Педагогические условия формирования эстетического 

воспитания учащихся таджикской школы средствами меж предметной связи на 

уроках английского языка / М.М. Вурал [Текст]: автореф. дисс... канд. пед. 

наук. - Душанбе, 2015- 26с.  

[46]. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. / Л.С. 

Выготский [Текст]. - Москва: Просвещение, 1991.- 185с. 

[47]. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. / Л.С. 

Выготский [Текст]. Психологический очерк. - Москва, 1967.- 170с. 

[48]. Выготский Л.С. Воображение и творчество подростков / Л.С. Выготский 

[Текст]. - Москва. Соч.т.6,- 1983-1984. -375с. 

[49]. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский [Текст]. - 

Москва: Искусство, 1965-383с. 

[50]. Галайда С.Д. Обучение старших школьников отражению явлений 

общественной жизни в изобразительной деятельности / С.Д. Галайда [Текст]: 

дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 - Москва, 1981. - 258. 

[51]. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. / 

П.Я. Гальперин [Текст]. - Москва, 1985.- 230с. 

[52]. Гегель Г.В. Сочинение / Г.В. Гегель [Текст]. В 12-ти т. - Москва, 1935. т.8  

[53]. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного исследования. / 

Б. А. Глинский [Текст]. - Москва,1965.-175с. 

[54].  Гнедич П.П. // Русский биографический словарь: в 25 томах / 

П.П. Гнедич [Текст]. -Москва, 1896-1918. -480с. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%A1/%D0%92%D0%A2/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


192 

 

[55]. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства и действительности / И.Ф. Гончаров [Текст]. - Москва: Педагогика, 

1986. - 126 с.  

[56]. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения» [Текст].  

[57]. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования - (Государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки архитектора по специальности 290200 - 

Дизайн архитектурной среды) [Текст]. -Москва, 1995. -70с. 

[58]. Громов Е.С. Природа художественного творчества. / Е.С. Громов[Текст]. 

- Москва: Просвещение, 1986. - 238 с. 

[59]. Губанов И. А. Дикорастущие полезные растения СССР. Справочники-

определители географа и путешественника / И. А. Губанов  [Текст]. - Москва: 

Мысль, 1976. -360 с.  

[60]. Гульянц Э.К. - Что можно сделать из природного материала / Э.К. 

Гульянц [Текст]. - Москва: Просвещение, 1991. -162с. 

[61]. Гурская А.С. Обучение школьников построению орнамента /А.С. 

Гурская [Текст]. - Москва: Педагогика N 4. 1990.-375с. 

[62]. Гуссерль Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль [Текст]. СПб. - 

Москва: Наука, 1998.-320 с. 

[63]. Гюль Э. Традиции колористики в художественном текстиле / Э. Гюль 

[Текст]. -Узбекистана N 3,4, 2008.-79с.  

[64]. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. 

Даль[Текст]. - Москва: Рус. яз. 1998.-352с. 

[65]. Декарт Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт [Текст]. - Москва: 

Издательство Академии наук СССР, 1953.-656 с.  

[66]. Денике Б.П. Искусство Востока / Б.П. Денике [Текст]. - Казань. 1923- 

150с. 

[67]. Долгова Н.В. Управление научно-исследовательской деятельностью 

студентов университета в современных социокультурных условиях / Н.В. 

Долгова [Текст]: дисс… канд. пед. наук. - Горно 2007.-174 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/dikor_polezn_rast_sssr1976.djvu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


193 

 

[68]. Дремов А.К.- В современном мире проблема эстетического воспитания, 

развития личности, становления ее эстетической культуры одна из главных 

задач/ А.К. Дремов [Текст]: дисс… д-ра пед. наук. -Москва, 2007.-366с. 

[69]. Ершов Н.Н. Альбом одежды таджиков / Н.Н. Ершов, З.А. Широкова 

[Текст]. - Душанбе, 1969.-150с.  

[70]. Журавлев А. Л. Психология интеллекта и творчества: традиции и 

инновации: материалы/ А.Л. Журавлев [Текст]. - Москва: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2010.-260с.  

[71]. Журавлев П.В. Мировой опыт в управлении персоналом / П.В. 

Журавлев, М.Н. Кулапов, С.А. Сухарев [Текст]. - Москва, 1981.- 232с. 

[72]. Запорожец А.В. Восприятие и действие / А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, 

В.П. Зинченко [Текст]. - Москва: Просвещение, 1967.-323 с. 

[73]. Запорожец А.В. Развитие восприятия и деятельность. Вопросы 

психологии N 1. / А.В. Запорожец [Текст]. - Москва, 1967.- 169. 

[74]. Зинченко В.П. Формирование зрительного образа. Исследование 

деятельности зрительной системы / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергелес [Текст]. - 

Москва. МГУ, 1969.-106 с. 

[75]. Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности 

человека / Е.И. Игнатьев [Текст]. -Москва. Знание, 1968. - 32 с. 

[76]. Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина [Текст]. - Москва. Просвещение, 

1984. - 496 с. 

[77]. Иргашова М. “Санъат ва меҳнат”. Замима ба китоби дарсибарои синфи 

4-ум/ М. Иргашова, А.А. Азизов, М. Насимӣ [Текст]. - Душанбе. Маориф, 

2016.-40 с. 

[78]. Исломов С. Технология (таълими меҳнат барои духтарон) / С. Исломов, 

К.Обидова, М.Д. Рӯзиева [Текст]. - Душанбе, 2004.-128 c. 

[79]. Исломов С. Технология (таълими меҳнат барои духтарон) / С. Исломов, 

К.Обидова, М.Д. Рӯзива [Текст]. - Душанбе, 2015.-152 c. 

[80]. Исломов С. Технология (таълими меҳнат барои духтарон) / С. Исломов, 

К.Обидова, М.Д. Рӯзива [Текст]. - Душанбе, 2007.-192 c. 

[81]. Каган М.С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. / М.С. 

Каган [Текст]. - Москва. Художник РСФСР, 1961. - 159 с. 



194 

 

[82]. Каган М.С. Эстетическая культура советского человека / М.С. Каган 

[Текст]. Издательство Ленинградского университета, 1976. -167 с. 

[83]. Кант И. Маркс и бурж. Историзм. / И. Кант [Текст]. 2 изд., -Москва, 

1933.- 470с. 

[84]. Киященко Н.И. Пути и средства эстетического воспитания. / Н.И. 

Киященко, Н.Л. Лейзеров, Б.Н. Абросимов [Текст]. - Москва. Наука, 1989. - 

192 с.  

[85]. Киященко Н.И. Эстетическая культура и эстетическое воспитание. / Н.И. 

Киященко, Н.Л. Лейзеров, М.С. Каган [Текст]. -Москва, 1983.-303 с.  

[86]. Ковалев А. Г., Мясищев В. Н. Психологические особенности человека. 

Воспитание чувств / А. Г. Ковалев[Текст]. - Москва. Педагогика, 1971.-360с. 

[87]. Когаловский М. Р. и др. Глоссарий по информационному обществу. / 

Ю. Е. Хохлова [Текст]. - Москва. Институт развития информационного 

общества, 2009. -160 с. 

[88]. Коган Л.Н. Социология культуры / Л.Н. Коган [Текст]. -Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 1992. - 212 с. 

[89]. Кон И.С. Словарь по этике / И.С.Кона [Текст]. - Москва. Политиздат, 

1981. - 430 с.  

[90]. Корешков В.В. Эстетическое воспитание учащихся в процессе трудового 

обучения / В.В. Корешков [Текст]: дисс... канд. пед. наук. - Москва, 1986. - 181 

с. 

[91]. Королюк Е. А. История изучения красильных растений в России. //В кн. 

«Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV—III вв. до н. э.) ». / Е. А. Королюк, 

Н. В. Полосьмак, Л. Л. Баркова [Текст]. - Новосибирск. ИНФОЛИО. 2005.- 232 

с.  

[92]. Королюк Е. А. Красильные растения Алтая и сопредельных территорий. 

Химия растительного сырья № 1 / Е. А. Королюк [Текст]. - Москва, 2003. -135с.  

[93]. Кон И.С. Краткий словарь по этике. /И.С. Кон, О.Г. Дробницкий, 

[Текст]. - Москва. Политиздат, 1965. - 543 с. 

[94]. Красильные растения — статья из Большой советской энциклопедии/ 

[Текст]. - Москва, 1989. -243с. 

[95]. Крылова Н.Б. Формирование будущего специалиста / Н.Б. Крылова 

[Текст]. -Москва, 1990.-142 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.iis.ru/docs/is.glossary.2009.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F


195 

 

[96]. Кузин B.C. Психология / B.C. Кузин [Текст]. - Москва. АГАР, 1997.- 304 

с.  

[97]. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе. / 

В.С. Кузин [Текст]. - Москва, 1977.- 207с.  

[98]. Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон - 

Душанбе, - 2017с.  

[99]. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. / А.Н. 

Леонтьев [Текст]. - Москва. Педагогика, 1983.-Т.1.- 391 с., Т.2. - 316 с.  

[100]. Леонтьев А.Н. Формирование способностей. Вопросы психологии / А.Н. 

Леонтьев [Текст]. - Москва, 1960. -137 с. 

[101]. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / 

И.Я. Лернер [Текст]. - Москва. "Знание", - 1978.-250с. 

[102]. Лернер И.Я. Современная дидактика: теория- практике / Под научной 

редакцией И.Я. Лернера, И.К. Журавлева [Текст]. -Москва. Изд. ИТП и МИО 

РАО. 1993.-365с. 

[103]. Лобанов П. П. Сельскохозяйственная энциклопедия / П. П. Лобанов 

[Текст]. - Москва, 1951.-624 с. 

[104]. Логвиненко А.Д. Зрительное восприятие пространства / А.Д. 

Логвиненко[Текст]. - Москва, Изд- во МГУ, 1981.-223с. 

[105]. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии 

./ Б.Ф. Ломов [Текст]. - Москва, Педагогика, 1991. -296с. 

[106]. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие / А.Р. Лурия [Текст]. - Москва, 1975.-

110 с. 

[107]. Максимова С. В. Творчество как феномен неадаптивной активности. 

Развитие творческого потенциала учащихся в системе детского 

дополнительного образования / Н.В. Маркиной, О.В. Верещинской [Текст]. - 

Челябинск. Паритет-Профит, 2002. - 58с. 

[108]. Мамардашвили М.К. Необходимость себя / М.К. Мамардашвили 

[Текст]. -Москва. Лабиринт, 1996. -430 с. 

[109]. Мамедов Н. М. Моделирование и синтез знаний / Н. М. Мамедов 

[Текст]. -Баку, 1978.-150с. 



196 

 

[110]. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова [Текст]. -

Москва. Международн. гуманитарн. центр «Знание». 1996. -312 с. 

[111]. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности / А. Маслоу [Текст]. 

- Москва. Педагогика, 1982. - 238 с. 

[112]. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. 

Матюшкин [Текст]. -Москва. Педагогика, 1972.-185с.  

[113]. Мирзоёров Ф. номзади илмҳои филология. Маҷаллаи академии илмию 

оммавӣ "Илм ва Ҷомеа" №2 [Текст]. (6), 2017 

[114]. Муни Р. Л. Концептуальная модель для интеграции четырех подходов к 

идентификации творческого таланта // Научное творчество: его признание и 

развитие / Тейлор В. В., Баррон Ф. (Ред.) : Wiley, 1963.-99с. 

[115]. Мэй Р. Истоки экзистенциального направления в психологии и его 

значение / М. Занадворова, Ю. Овчинниковой [Текст]. - Москва. Апрель 

Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. -215с. 

[116]. Мэй Р. Мышкин В.Г. Психологическая готовность к художественно - 

творческой деятельности / В.Г. Мышкин [Текст]. - Москва, 1987.-389с. 

[117].  Назари Наврӯз. Таълими салоҳиятнокӣ ва мушкилоти омӯзгорон / Н. 

Назари [Текст].- Душанбе, 2017.- 8с. 

[118]. Мэй Р. Открытие Бытия / Р. Мэй [Текст]. - Москва. Институт 

Общегуманитарных Исследований, 2004.-149с. 

[119]. Небольсин П. И. Энциклопедический словарь (Библиотека словарей) / 

Брокгауза и Ефрона [Текст]. - Москва, 1890-1907.- 578с.  

[120]. Некрасова В. Л. История изучения дикорастущих сырьевых растений в 

СССР / В. Л. Некрасова [Текст]. - Москва, 1958. -275 с. 

[121]. Некрасов М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и 

практика / М.А. Некрасова [Текст]: автореф. дисс... д-ра искуствоведения - 

Москва, 1985. - 51 с. 

[122]. Ниёзов Ф. Арзёбӣ дар низоми таълими салоҳиятнокӣ, модули таълимӣ 

оид ба татбиќи стандартҳои фаннии синфҳои ибтидоӣ. Модули таълимӣ/ 

Ф.Ниёзов, М.Зиёев, А. Алиев, Б.Нусратов, Э.Ҷонмирзоев, Н.Қодиров, 

М.Иргашева, Қ.Зиёев [Текст]. - Душанбе 2016.- 65 с.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


197 

 

[123]. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. Идея права в философии / 

П.И. Новгородцев [Текст]. - Москва. Изд-во Пресса, 1991. - 540с.  

[124]. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными 

системами / Д.А. Новиков [Текст]. - Москва. Эгвес, 2009. - 156 с.  

[125]. Новиков Д.А. Теория управления образовательными системами. На 

родное образование / Д.А. Новиков [Текст]. - Москва, 2009. -126с. 

[126]. Овакимян Ю.О. Теория и практика моделирования обучения / Ю.О. 

Овакимян [Текст]: автореф. дисс... док. пед. наук. - Москва, 1989.-32 с. 

[127]. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов[Текст]. -

Москва, 1992.-520с.  

[128].  Оллпорт Г.В. Личность в психологии / Г.В. Оллпорт [Текст]. - Москва. 

“КСП”, СПб: “Ювента”, 2008. -345с. 

[129]. Павлов Н.В. Дикие полезные и технические растения СССР / Н.В. 

Павлов [Текст]. - Москва, 1966.-194с. 

[130]. Панфилова А.П. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-

технологиям / А.П. Панфилова, Л.А. Громова, И.А. Богачек, В.А. 

Абчук[Текст]. -Питер, 2004.- 180с. 

[131]. Петровский В. А. Психология неадаптивной активности / В. А. 

Петровский [Текст]. -Москва, 1992.-300с. 

[132]. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. / 

В.И. Петрушин [Текст]. -Питер, 2008.-108с. 

[133]. Пиаже Ж. Избранные психологические произведения / Ж. Пиаже [Текст]. 

- Москва. Прогресс, 1967.- 308с. 

[134]. Пимкина В.А. Проектная деятельность на уроках математики / В.А. 

Пимкина [Текст]. -Москва, 2003.-123с. 

[135]. Платонов К. К. Проблемы способностей / К. К. Платонов [Текст]. - 

Москва. Наука, 1972. -180с. 

[136]. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К. Платонов 

[Текст]. - Москва. Наука, 1982. - 308 с. 

[137]. Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов[Текст]. - 

Москва. Медицина, 1970. -264 с. 



198 

 

[138]. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников / К.Н. 

Поливанова [Текст]. -Москва. Просвещение, 2008. -192с.  

[139]. Пономарьков С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе. / 

С.И. Пономарьков [Текст]. -Москва, 1979. .-208с. 

[140]. Пономарева Я. А. Психология интеллекта и творчества: традиции и 

инновации/ Я. А. Пономарева[Текст]. - Москва. Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2010.- 400с. Поплёвина В. А. Развитие творческой активности 

участников клубных объединений любителей моды / В.А. Поплёвина [Текст]. -

Тамбов, 2014.-184с. 

[141]. Попов А.В. Развивающий канон как средство активизации творчества в 

учебном процессе / А.В. Попов [Текст]. -Москва, 1993.-75с.  

[142]. Раджабов И.М. Декоративно-прикладное искусство в системе 

художественного образования Республики Дагестан / И.М. Раджабов [Текст]: 

автореф. дисс… д-ра психолог. наук. -Москва, 1998. -39 с. 

[143]. Рапацевич Е.С. Современный словарь по педагогике / Е.С. Рапацевич 

[Текст]. -Минск. «Современное слово», 2011. - 928 с. 

[144]. Рахимова З.И. Среднеазиатский женский костюм / З.И. Рахимова [Текст]. 

- Душанбе. 1998.-146с. 

[145]. Ростовцев H.H. Очерки по истории методов преподавания рисунка / 

H.H. Ростовцев [Текст]. - Москва, 1983. - 288 с. 

[146]. Ростовцев H.H. Развитие творческих способностей на занятиях 

изобразительным искусством / H.H. Ростовцев [Текст]. - Москва, 1983. - 287 с. 

[147]. Рубинштейн C.JI. Основы общей психологии / C.JI. Рубинштейн [Текст]. 

-Москва. Педагогика, 1989.- 488 с.  

[148]. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / C.JI. Рубинштейн 

[Текст]. -Москва. Педагогика, 1973.- 312с. 

[149]. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн [Текст]. 

- Москва, 2011. -376 с. 

[150]. Рудин Н. Г. Руководство по цветоведению / Н. Г. Рудин [Текст]. - 

Москва, 1956. -79с. 

[151]. Рузиева М.Д.- Интегрированное обучение рукоделию и пению и его 

ценность в формировании эстетических вкусов и убеждений учащихся V-VII 



199 

 

классов (на примере общеобразовательных школ Республики Таджикистан) : / 

М.Д. Рузиева [Текст]. автореф. дисс … канд. пед. наук - Душанбе. 2015.-26 с.  

[152]. Садовский В. Н. Становление и развитие системной парадигмы в 

Советском Союзе и в России во второй половине XX века / В.Н. Садовский 

[Текст]. -Москва, 2001. -136с. 

[153]. Саидов А.Р.- Формирование эстетической культуры будущих учителей в 

процессе педагогической практики / А.Р. Саидов [Текст]: автореф. дисс … 

канд. пед. наук. - Душанбе, 2012. -22с. 

[154]. Салтыкова А.Б. Самое близкое искусство / А.Б. Салтыкова [Текст]. - 

Москва, 1969- 125с. 

[155]. Сейтешев А.П. Пути профессионального становления учащихся 

молодежи / А.П. Сейтешев [Текст]. - Москва, 1988.-260с. 

[156]. Словарь иностранных слов [Текст]. - Москва. Русский язык, 1982.- 283 с. 

[157]. Сокол А.Б. Маҳорати педагогӣ. Маводи курси таълимӣ бо фармоиши 

ЮНИСЕФ Тоҷикистон/ А.Б. Сокол [Текст]. - Душанбе, 2014. - 117 с. 

[158]. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика: Введение в теорию и 

методику эвристической деятельности / В.Н. Соколов [Текст]. - Москва. 

Аспект Пресс. 1995. - 225 с. 

[159]. Стариков П.А. Пиковые переживания и технологии творчества / П.А. 

Стариков [Текст]. - Красноярск 2011. - 92 с.  

[160]. Степин B.C. Специфика научного познания и социокультурные 

предпосылки его генезиса. Наука и культура / B.C. Степин [Текст]. - Москва. 

Наука, 1984. -159с. 

[161]. Сукков Г. А. Экономическая ботаника / Г. А. Сукков [Текст]. - Москва, 

1804.- 150с. 

[162]. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд. (2-я 

половина Х1Х- начало ХХ в.) / О.А. Сухарева[Текст]. - Москва, 1982. -135с.  

[163]. Сухарева О.А. Народное декоративное искусство Советского 

Узбекистана ./ О.А. Сухарева[Текст]. -Ташкент, 1954.- 121с.  

[164]. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов / 

Г.В. Суходольский [Текст]. -Кирова, 1972.-427с.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


200 

 

[165].Талызина Н. Ф. Педагогическая психология / Н. Ф. Талызина 

[Текст]. -Москва. Педагогика, 2011. -287с.  

[166]. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / 

Н.Ф. Талызина [Текст]. - Москва. Знание, 1983.-96 с.  

[167]. Теплов Б. М. Избранные труды / Б.М. Теплов [Текст]. - Москва. 

Педагогика, 1985.-141с. 

[168]. Терский H.JI. Теоретическое мышление и его проникновение в 

дидактику и школу / H.JI. Терский [Текст]. - Красноярск, 1990.-119с. 

[169]. Тоджзод Д.Ҳ. Правильная организация учебного процесса залог 

желаемого эффекта в подготовке специалистов. ВЕСТНИК ТГУПБП №3 (39) / 

Д.Ҳ. Тоджзод [Текст]. - Хуҷанд, 2009.- 213с.  

[170]. Толочек В.А. Современная психология труда / В.А. Толочек [Текст]. -

Питер. 2006. - 479с.  

[171]. Торебаев Б. П. Возвращение натуральных красителей в современное 

производство / Б.П. Торебаев, В.М. Джанпаизова, М.А. Махмудова [Текст]. - 

Москва. Наука и мир. 2015. -110с. 

[172]. Торебаев Б. П. Цветоведение. / Б. П. Торебаев, Х.А. Алимова, 

Г. Д. Кайранбеков. Шымкент [Текст]. -Ленинград, 2013.- 95с. 

[173]. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки / Д.Н. 

Узнадзе [Текст]. - Тбилиси, 1961.-210 с. 

[174]. Фарман И.П. Воображение в структуре познания / И.П. Фарман [Текст]. 

- Москва. Институт философии РАН, 1994. -176с. 

[175]. Федоров А.А. Красильные растения СССР / А.А. Федоров, Б. Я Розен 

[Текст]. - Москва, 1950. -402с. 

[176]. Федоров Б. И. Логико-гносеологическая природа сравнения/ 

Б. И. Федоров, С. И. Дудника, Я. А. Слинина [Текст]. - Санкт-Петербургское 

философское общество, 2003. - С.159-170. 

[177]. Федорова А.А. и Розена Б. Я. Красильные растения СССР. / А.А. 

Федорова и Б. Я. Розена [Текст]. -Москва, 1995.- 184с.  

[178]. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления 

профессионала / А.Р. Фонарев [Текст]. - Москва. Изд-во Моск. психол.-социал. 

ин-та; Изд-во МОДЭК, 2005. - 560 с.  



201 

 

[179]. Фролова И.Т. Философский словарь / И.Т. Фролова [Текст]. - Москва. 

Политиздат, 1986.-356с. 

[180]. Хайдеггер М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер [Текст]. - 

Москва. Изд-во «Академический проект». 2008.-125с. 

[181]. Хворостов A.C. Единство трудового и эстетического воспитания 

школьников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством / A.C. 

Хворостов [Текст]: дисс... д- ра. пед. наук - Москва, 1983.-176с. 

[182]. Холматов, Дж.М. Народное искусство в системе профессиональной 

подготовки студентов худграфов педвузов (на примере использования 

орнаментов Северного Таджикистана) / Дж.М Холматов [Текст]: дисс… канд. 

пед. наук. - Москва, 1994. - 180 с.  

[183]. Чернецкая Н.И. Интегральная концепция творческого мышления и его 

развития у школьников / Н.И. Чернецкая [Текст]. - Иркутск, 2012. - 321 с. 

[184]. Чернецкая Н.И. Исследование согласованности отдельных видов 

мышления с творческим мышлением / Н.И. Чернецкая [Текст]. -Москва, 2010. -

176с.  

[185]. Чернецкая Н.И. Творческое мышление как высшая форма мышления / 

Н.И. Чернецкая / Вестник Адыгейского университета[Текст]. Выпуск 2, 2009. 

С.257-263  

[186]. Чудновский В. Э. Актуальные проблемы психологии способностей II 

Вопросы психологии / В. Э. Чудновский [Текст]. - Иркутск 1986. - 191с. 

[187]. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека / В.Д. Шадриков [Текст]. 

- Москва. Аспект Пресс, 2007. - 284 с.  

[188]. Широкова З.А. Таджиксикй костюм конца ХIХ -ХХ вв / З.А. Широкова 

[Текст]. - Душанбе. 1993. -142с. 

[189]. Широкова З.А. Таджикский костюм / З.А. Широкова [Текст]. - Душанбе. 

1997.-143 с. 

[190]. Широкова З.А. Таджикский костюм / З.А. Широкова [Текст]. - Душанбе, 

1969. -143с. 

[191]. Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного 

Таджикистана / З.А. Широкова [Текст]. - Душанбе. 1996.-156с. 

[192]. Шпикалова Т.Я. Народное искусство в художественном и эстетическом 

воспитании в средней общеобразовательной школе: теоретическое 



202 

 

обоснование системы обучения и воспитания, пути ее развития, пути ее 

реализации / Т.Я. Шпикалова [Текст]: автореф. дисс ... докт. пед. наук. - 

Москва, 1988.- 22 с.  

[193]. Шукурова Ш. Словарь таджикского языка / Ш. Шукурова, В.А. 

Капранова, Р. Хашима, Н.А. Масуми [Текст]. - 1969.-952с. 

[194]. Шульпина Л. Н. Развитие творческой активности детей в процессе 

дополнительного образования / Л.Н. Шульпина [Текст]: дисс ... канд. пед. 

наук. -Москва, 2003.- 142 с. 

[195]. Щеглов Н. Хозяйственная ботаника, заключающая в себе описания и 

изображения полезных и вредных для человека растений и изданная Николаем 

Щегловым. Ч. I—II. СПб. / Н. Щеглов [Текст]. - Москва, 1828.-220с. 

[196]. Эйнштейн А. Собрание научных трудов Том 1 / Эйнштейн [Текст]. -

Москва, 1965-1967. -523с. 

[197]. Эмомали Рахмон Президент Республики Таджикистан / Р. Эмомали 

[Текст]. - Душанбе, 19 мая 2009 года, № 531 

[198]. Якобсон П.М. Психология художественного восприятия / П.М. Якобсон 

[Текст]. - Москва. Искусство, 1964. - 85 с. 

[199]. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. / П.М. 

Якобсон[Текст]. -Москва. Знание, 1971.-46 с. 

[200]. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности / 

Е.Л. Яковлева, Д.И. Фельдштейн [Текст]. - Москва, 1997.-193с. 

[201]. Яркова Т.А. Научные основы организации научно-исследовательской 

деятельности студентов в педагогическом вузе / Т.А. Яркова [Текст]. // Вестник 

челябинского государственного университета. - 2013. - № 3. С. 227-233.  

[202]. Art of Decoration, Haweis M.E., London, 1876. 

[203]. http://www.artatribut.md/informatiy/17--ldecolar 

[204]. https://childflovers.ru/akrilovye-kraski-decola- 

[205]. https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-

studentov-dizaynerov-kostyuma-kak-pedagogicheskaya-problema 

[206]. https://detki-pogodki.ru/biblioteka/tvorcheskoe-vospitanie 

[207]. https://o-krohe.ru/tvorchestvo/akrilovye-kraski-decola/ 

[208]. https://shkolnaiapora.ru/izo/rastitelnye-kraski.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82#CITEREF%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD._%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B21965%E2%80%941967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82#CITEREF%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD._%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B21965%E2%80%941967
http://www.artatribut.md/informatiy/17--ldecolar
https://childflovers.ru/akrilovye-kraski-decola-
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-dizaynerov-kostyuma-kak-pedagogicheskaya-problema
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-studentov-dizaynerov-kostyuma-kak-pedagogicheskaya-problema
https://detki-pogodki.ru/biblioteka/tvorcheskoe-vospitanie
https://o-krohe.ru/tvorchestvo/akrilovye-kraski-decola/
https://shkolnaiapora.ru/izo/rastitelnye-kraski.html


203 

 

[209]. https://studme.org/49837/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie 

[210]. https://vuzlit.ru/454843/tvorcheskie_sposobnosti_osobennosti_formirovan

iya_tvorcheskih_sposobnostey 

[211]. https://yandex.ru/search 

[212]. Interior Decoration, Brunner A.W., Tyron Т., New York, 1887. 

[213]. Victorian Interior Style, Joanna Banham, Julia Porter, Sally Macdonald, 

London, 1991. 

2. МАЗМУНИ АСОСИИ ТАҲҚИҚИ ДИССЕРТАТСИОНЇ ДАР 
МАЌОЛАЊОИ ЗЕРИН ИНЪИКОС ЁФТААНД:  

l. Маќолањои илмие, ки дар маљаллањои таќризшавандаи 
тавсиякардаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва КОА 

Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия чоп шудаанд:  
[1-М]. Таирова М.М. Усулҳои таълими дизайн ва таърихи пайдоиши 

он [Матн] / М.М. Таирова // Паёми Донишгоҳи давлатии Қурғонтеппа ба 
номи Н. Хусрав №1/1-(51), 2018с. С. 152-156 

[2-М]. Таирова М.М. Особенности компетентностного подхода в 
профессиональном образовании будущих дизайнеров [Матн] / А.А. 
Азизов, А.У. Абдуллоева, М.М. Таирова // Вестник таджикского 
национального университета (научный журнал). Душанбе, №3, 2018с.- С. 
193-196 

[3-М]. Таирова М.М. Эстетическое воспитание специальности 
“дизайни швейных изделий” [Матн] / А.А. Азизов, М.М. Таирова, А.У. 
Абдуллоева // Вестник таджикского национального университета 
(научный журнал). №8 Душанбе, 2018с. С. 247-251 

[4-М]. Таирова М.М. Развитие творческих умений студентов- 
дизайнеров швейных изделий при изучении техники батика [Матн] / 
М.М. Таирова // Вестник таджикского национального университета 
(научный журнал). №8 Душанбе, 2019с.-211-214  

[5-М]. Таирова М.М. Формирование творческих способностей 
студентов – будущих дизайнеров [Матн] // М.М. Таирова, М.А. Ӯзбекова, 
Л.Х. Неъматов // ВЕСТНИК Бохтарского государственного 
университета имени Н.Хусрава (научный журнал) № 1/4(68), 2019с. С.191-
195 

[6-М]. Таирова М.М. Критерии оценки профессиональных 
компетенций дизайнера швейных изделий [Матн] / М.М. Таирова, А.У. 
Абдуллоева, М.А. Ӯзбекова // ВЕСТНИК Таджикского национального 
университета. № 6, Душанбе. 2020с. С. 147-150 

[7-М]. Ӯзбекова М.А. Асосҳои ташаккули қобилияти эҷодии 
донишҷӯён ҳангоми омузиши фанни “тарҳрезии либос” [Матн] / М.А. 

Ӯзбекова, М.М. Таирова // ПАЁМИ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Душанбе № 7, 2020с. С. 326-329 

https://studme.org/49837/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie
https://vuzlit.ru/454843/tvorcheskie_sposobnosti_osobennosti_formirovaniya_tvorcheskih_sposobnostey
https://vuzlit.ru/454843/tvorcheskie_sposobnosti_osobennosti_formirovaniya_tvorcheskih_sposobnostey
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8&lr=10322
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[11-М]. Таирова М.М. Шароити педагогии ташаккули салоҳияти 
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Деҳқонова // ПАЁМИ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. № 9 Душанбе. 
2020с. С.302-305  
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психологӣ ва педагогии донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ 

[Матн] / М.М. Таирова // ПАЁМИ Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
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М.М. Таирова // ПАЁМИ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. №1 Душанбе. 
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ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / М.М. Таирова // ПАЁМИ Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. №4  Душанбе. 2022. С.233-240  

[16-М]. Таирова М.М. Использование декоративно-прикладного 
искусства – практическое в развитии творческих способностей и 
эстетических вкусов специалистов дизайнера швейных изделий [Текст] / 
М.М. Таирова // Вестник таджикского национального университета 
(научный журнал). №4, Душанбе. 2022с. С. 254-260 

[17-М]. Таирова М.М. Развитие творческих способностей студентов 
с использованием декоративно-прикладного искусства как психолого-
педагогическая проблема [Текст] / М.М. Таирова // Вестник таджикского 
национального университета (научный журнал). № 5,  Душанбе, 2022с. 
С.261-269  

[18-М]. Таирова М.М. Педагогические условия развития творческих 
способностей студентов дизайна швейных изделий [Текст] / М.М. 
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Таирова // Вестник таджикского национального университета (научный 
журнал). №6,  Душанбе, 2022с. С. 227-234 

[19-М]. Таирова М.М. Психолого-педагогические факторы 
формирования творческих способностей студентов дизайнера швейных 
изделий. [Текст] / М.М. Таирова // Вестник таджикского национального 
университета (научный журнал). №7,  Душанбе, 2022с. С. 271-278 

[20-М]. Таирова М.М. Возможности предмета «дизайна одежды» в 
развитии творческих способностей студентов дизайнера швейных 
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[21-М]. Таирова М.М. Формирование творческих способностей 
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[22-М]. Таирова М.М. Педагогические условия фомирования 
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“Институт управления и социально-экономического развития”, Россия, 
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[25-М]. Таирова М.М. Методы, средства и основные способы 
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практический журнал “Теория и практика современной науки”, 
“Институт управления и социально-экономического развития”, Россия, 
г. Саратов, 2019 г. 

III. Китобҳои дарсӣ, нишондоди методӣ 
[26-М]. Таирова М.М. Рангубори маснуот [Матн] / М.М. Таирова, 

М.А. Ӯзбекова // Китоби дарсӣ. Нашриёти “Нури маърифат”. ш. Хуҷанд, 
2018.- 85с. 

[27-М]. Таирова М.М. Қуроқдӯзӣ ва мӯҳрадӯзӣ [Матн] / 

Д.М.Юсупова, М.А. Ӯзбекова, М.Н. Дадобоева, М.М. Таирова, А.У. 
Абдуллоева // Китоби дарсӣ. Нашриёти “Нури маърифат”. ш. Хуҷанд, 
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[28-М]. Таирова М.М. Низоми автоматикунонӣ ва лоиҳакашии 
либос [Матн] / М.М. Таирова, М.А. Ӯзбекова // дастури таълимӣ – 
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донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ [Матн] / М.М. Таирова // 
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конфиренсияи таълимӣ- методии ҷумҳуриявӣ бахшида ба соли рушди 
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[31-М]. Таирова М.М. Нақши шавқ ва қобилият дар ташаккули 

маҳорати эҷодкории донишҷӯён [Матн] / М.М. Таирова, М.А. Ӯзбекова // 
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Тоҷикистон, Соли ҷавонон ва 85-солагии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
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[33-М]. Таирова М.М. Основные способы росписи ткани [Матн] / 
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инкишофи маҳорати дӯзандагии донишҷӯён- мутахассисиони оянда 
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прикладному искусству [Матн] / М.М. Таирова // Конфронс бахшида ба 
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30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷ.Т “Муосири раванди таълими 
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Замимаи №1 

 

Аз таърихи пигментҳои рангдиҳанда 

 Дастурҳои ҳунармандони куҳан 

Миср. Пигменти куҳантарин - кабуди мисрӣ аст, ки аввалин шуда 

дар 3 ҳазорсолаи то мелод ихтироъ карда шуда буд, ки пигменти 

аввалини сунъии аз ҷониби инсон ихтироъшуда гашт. Ин шишаи кабуд 

аст, ки аз рег ва миси ба хока куфташуда, истеҳсол карда шудааст. 

 

Дар садсолаи 16 ин пигмент бо смалта, дар асри XIX бо 

кобалт (ранги кабуди баланд) иваз карда шуд. Мисриён низ малахит 

(санги ахзар), азурит, киноварро бо роҳи майда намудан ва ҳар маъданро 

бо роҳи шустан истифода мебуранд. 

Киновар (шангарф) аввалин пигменти равшани сурх гашт. 

Рангҳои табиӣ низ дар Миср ихтироъ карда шуда буданд. 

Давраи Эҳё. Дар Италия як қатор 

пигментҳои заминӣ бо роҳи пухтани умбра 

(ранги ҷигарӣ) ва сиена (ранги тираи 

ҷигаритоб, ки номаш аз шаҳри Сиенаи 

кишвари Италия гирифта шудааст) ихтироъ 

карда шуданд, ки дар натиҷа: ранги равшан 

ва амиқ - сиенаи сӯхташуда, умбраи сӯхташудаи ҷигарранг ба вуҷуд 

омаданд. 

Пигментҳои зарди неополитанӣ ва ултранилобиро итолиёиҳо 

ихтироъ намуданд. Ляписи лоҷвардӣ (ултранилобии табиӣ) - равшан, 

пигменти кабуди амиқ дорои равшанитобоварӣ аст. 
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Ин пигменти боарзиш ва гаронбаҳо аст, ки аз он ранги 

ултранилобиро истеҳсол менамуданд. Он ба Аврупо аз Афғонистон бо 

роҳи калони корвонӣ бурда мешуд. Баъди майда намудан, хока ранги 

хокистаррангро мегирад ва танҳо арабҳо технологияи майдакунии 

лоҷвардиро азхуд карда буданд, ки ҳангоми он ранги табиии нилобӣ 

нигоҳ дошта мешуд. 

Арабҳо дар он давраҳо соҳиби кони ягонаи маълуми лоҷвардӣ 

буда, технологияи истеҳсоли пигменти нилобиро азхуд ва ин бозорро 

инҳисор намуда буданд. Аврупоиён бошад маҷбур буданд бо нархи 

баланди пигмент розӣ шаванд. Ба туфайли гаронбаҳоии арзиши баланди 

пигмент. Санги лоҷвардиро мумкин буд ба тилло бо арзиши 1:1 иваз 

намуд. Баъди коркард аз 100 грамми санг фақат 3 грамм пигменти 

рангкунандаро ҳосил карда мешуд. 

Пигменти ултранилобӣ чунон арзиши гарон дошт, ки рассомон 

онро танҳо дар расмҳое истифода мебурданд, ки аз рӯи фармоиш иҷро 

мекарданд ва фармоишгар розӣ мешуд пешакӣ маблағи онро 

пардозад. Пигменти кабуд каме арзонтар, лекин ба монанди он зебо буд, 

ки аз маъдани мис ҳосил карда мешуд. 

Юнон ва Рим. Юнониён ранги сафеди сурбӣ, яъне аввалин ранги 

сафеди беҷилоро ихтироъ карданд. Лавҳачаҳои сурб дар фазои маҳдуд 

ҷойгир карда мешуданд ва муддати тӯлони онҳо бо сирко (уксус) ва 

наҷосати ҳайвонот турш карда мешуданд. Ин усул то соли 1960 истифода 

бурда шуда, эҳтимол пигменти беҳтарини ранг аз сершумории тобишҳои 

рассомон истеҳсол карда мешуд. Ҳангоми омехта шудани ранг бо равған 

мулоимӣ ва устувориро соҳиб мегашт. 

Дар Юнон суринҷи сурбӣ ихтироъ шуда 

буд. Юнониён яке аз рангҳои муҳимтарин ва 

қиматтаринро ихтироъ намудаанд, ки арғувони, 

ранги сурхи баландро доро буд ва аз ду навъи 
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(моллюск) садафҳои баҳрӣ истеҳсол карда мешуданд. Аз як садаф танҳо 

имкони ҳосил кардани 2 грамм ранг мавҷуд буд. Аз ҳамин сабаб 

истеҳсоли арғувони ба нобудшавии 4 миллион моллюскҳо оварда 

расонид. 

Ранги арғувонӣ метавонист нилобӣ ва сурхча низ бошад, ки ин аз 

технология ва мутаносибии миқдори садафҳои ҳар навъ вобаста буд. 

Арғувони тирий аз тилло боарзиш буд ва бинобар ин ранги шоҳон ва 

императорон ҳисобида мешуд. Ба туфайли нархи баланд он барои ранг 

кардани қабои императорони Рим истифода бурда мешуд. 

Ултранилобии олмонӣ - ташкилдиҳандаи асосии он растании вайда 

буд, ки онро боз индигои олмонӣ меномиданд. 

Истеҳсоли он дар асри VIII дар Тюрингия ба вуҷуд 

омадааст. Бешубҳа ин растанӣ варианти беҳтарин 

набуд, зеро нисбат ба индиго, ки дар Ҳиндустон, 

Америка ва Миср месабзид, вайда 30 маротиба 

камтар аз индиго мавҷуд буд. 

Таркиби рангҳои табиӣ аз Манускрипти 

инсбрукский (асри XIV) 

Ранги кабуд: пигменти санги кабуд бо зокоба ва шилим ҷӯшонида 

шуда, дар натиҷа ранги баланди кабуд ҳосил мешавад. Барои он ки 

ранги тира ҳосил карда шавад ба он ранги сиёҳ ва василекро ҳамроҳ 

намуда, онро бо зокоба омехта мекунанд ва меҷӯшонанд. 

Ранги сиёҳ: чормағзҳои сабзро хамирашакл мекунанд, 7 рӯз онро 

мепӯсонанд ва ҳамин тавр ранги сиёҳ ҳосил карда мешавад. 

 Ранги ҷигарранг: тарошаи оҳан, оҳани зангзада ва муми мулоим 

якҷоя вақти тӯлонӣ пӯхта шуда, дар натиҷа ранги зебои ҷигарранг ҳосил 

карда мешавад. 

Ранги сурх: харчанги баҳриро гирифта, онро ҷӯшонида, сипас 

узвҳои дарунии он тоза карда мешавад ва танҳо зиреҳи он гузошта 

мешавад. Зиреҳ боз ҷӯшонида шуда, сипас хока карда мешавад ва бо 
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воситаи матоъ гузаронида мешавад. Баъд бо зокоба то ҳосил шудани 

ранги сурх омехта карда мешавад. 

Баъди он ки дар асри XV ҳалкунандаҳои равғанӣ истифода бурда 

шуданд, масъалаҳои ҳалталаб ба миён омаданд. Ҳангоми пайваст 

намудани ултранилобӣ бо равған он тира мегардад. Баъди ин рассомон 

ба ранг гузаштанд, ки аз маъдани мис бо иловаи сафедаи сурбӣ ҳосил 

карда мешуданд, бо чунин тарз қисман муаммо ҳал карда шуд. Чунин 

ҳодиса ба гузариш аз ранги миёнасрӣ ба муосир асос гузошт. 

Ба ҳар ҳол, то асри XV вайда манбаи ягонаи ранги кабуд барои 

қисми зиёди косибони Аврупо буд. Вайда - растании даштӣ буда дар 

тамоми Аврупо месабзид ва дар Тюрингия култиватсия карда мешуд. 

Қаблан ин растаниро барои эмин нигоҳ доштани рӯй ҳангоми чанг 

истифода мебуранд. 

Таркиб: барг ва танаи вайдаро майда мекарданд, ба спирт илова 

мекарданд. Рангро якшанбе истеҳсол мекарданд ва ҳамаи рангуборчиён 

то ҳолати мадҳушӣ маст мешуданд. Аз ҳамон давра ифодаи «кабуд 

шудан» - яъне маст шудан, «душанбеи кабуд» - баромадан аз ҳолати 

мастӣ пайдо шудаанд. Баъди он, ки Васко да Гама, соли 1498 ранги 

кабуди ҳиндиро аз растании индиго истеҳсол намуд, кори косибони 

Аврупо зери хатар монд. 

Аз ҳамин сабаб, соли 1654 шоҳи Олмон 

истифодаи индигоро манъ намуд ва касе ки ин 

қонунро риоя накард нисбати ӯ ҷазо ба намуди 

ҳукми қатл эълон карда мешуд. Лекин индигои 

ҳинди зеботар, равшантар буд, ашрофиёни 

фаронсавӣ куртаҳои ранги индигодоштаро мепӯшиданд, ҳол он ки ранги 

кабуди оддӣ ранги пешхизматон буд. Дар охир рангро ошкоро истифода 

мебурдагӣ шуданд. 

Дар Рус, масалан барои ҳосил намудани ранги кабуд лоҷвардро дар 

тӯли 3-4 рӯз дар карамшӯрбои турш нигоҳ медоштанд, барои он ки ранги 
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тиллоӣ пайдо шавад, заъфаронро дар 

зардаи шӯртан (щука) нигоҳ медоштанд. 

Чунин таркиби ранг маҳфӣ нигоҳ дошта 

мешуд ва он аз насл ба насл дода мешуд. 

Дар солҳои 1500-ум испаниён ранги 

баланди сурхи сиёхтобро ба Аврупо аз Мексика оварданд. 

Ранги қирмизӣ (кошениль) бо Астекҳо аз модинаи кирмҳои 

қирмиздиҳанда истеҳсол карда мешуд. Фунти чунин маҳлул, ки дар об 

ҳал мешуд, тақрибан миллион ҳашаротро талаб мекард. 

Ҳашароти қирмизӣ дар буттаҳои хордори нокшакл зист мекарданд. 

Дар Мексика ин буттаҳо - кактусхоро махсус барои ҳашароти қирмизӣ 

парвариш мекарданд. Либоси лашкароне, ки қасри Букингемро 

муҳофизат мекарданд бо ранги қирмизӣ ранг мекарданд. Ранги сабз аз 

меваи хулон, ҷигарранг аз ранги хушккардаи калмар истеҳсл карда 

мешуд. 

На ҳама рассомон метавонистанд пигментҳои рангорангро дастрас 

намоянд. Ҳунармандони собиқадор метавонистанд расмҳои беҳамторо 

бо истифодаи якчанд ранг кашанд. Масалан, дар расмҳои рассоми 

голландӣ Франса Халса (17 аср), экспертон зиёда аз 40 тобиши як ранги 

сиёҳро ошкор намуданд. Ин ҳангоми он ки ранги сиёҳ ранги 

мураккабтарин барои рассомон ҳисобида мешавад. 

Пайдоиши пигментҳои муосир. Асри XVIII на танҳо бо савдои 

ташаккулёфтаистодаи байни қитъаҳо машҳур аст, балки боз бо 

тараққиёти химияивии муосир дар хотир мондааст. 

Соли 1704 ихтироъкунандаи ранг аз Олмон бо номи Дисбах, оид ба 

истеҳсоли ранги сурх кор мебурд - краплак.  

Хитой. Вермилйон - дар Хитой тахминан 2 ҳазор сол пеш аз он, ки 

римиён истифода бурдани онро сар карда буданд, ихтироъ карда шуда 

буд. Вермилйонро бо роҳи гарм намудани симоб ва сулфур истеҳсол 

мекарданд, дар натиҷаи он пигменти сиёҳи сурхи баланд ҳосил карда 
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мешуд. Дар асри XVIII он пурра киноварро иваз намуд, лекин дар охири 

асри XX вермилйон бо кадмий иваз карда шуд, ки боз ҳам устувортар 

гашт. 

Таҳшиниҳои дар соли 1820 зоҳиршудаи хром дар ИМА раванди 

истеҳсоли хроми зардро осон гардонид. Ба ин нигоҳ накарда, рангҳое, ки 

хроми хусусияти сиёҳшавиро доранд, онҳо то соли 1990 ба туфайли 

нархи паст машҳур буданд. 

Соли 1820 бо ҳокимияти франсузӣ мукофотпулӣ дар андоҳаи 6 

ҳазор франк барои ёфтани усули истеҳсоли ултранилобӣ бо нархи 300 

франк барои килограмм муқаррар карда шуд. 

Ван Гог дар расми машҳури худ «Офтобпарастон», ҳамин ранги 

зардро истифода бурдааст. Азбаски расмҳои Ван Гог байни ҳаводорони 

санъат ҷойи сазоворро ишғол намудаанд - ба 

сифати девор дар мурғхона, «Офтобпарастон» 

натанҳо сиёҳ нашуданд, балки қисман зери 

таъсири ахлоти мурғон вайрон шуданд. 

Сабзи зусуррадӣ аввалин маротиба соли 

1822 ҳосил карда шудааст, лекин ӯ заҳрнок буд, 

барои он ки дар таркиби он сирко, оксиди мис ва 

марги муш мавҷуд буд. Маълумии хатарнокии 

ранг он гоҳ ошкор карда шуд, ки дар наздикии он марговар будан зоҳир 

гардид. 

Ин ранги зебо низ сабаби марги Наполеон ҳисоб карда шудааст. 

Барои он ки сабзи зумуррадӣ ниҳоят машҳур буд, хусусан истифодаи 

онро барои ранг намудани девор дӯст медоштанд. Тасодуфан ҳамин 

рангро дар хонаи Наполеон дар ҷазираи Св. Елена молида буданд. 

Марги муш, ки ба таркиби ин ранг дохил карда мешавад, хусусияти 

дар шароити намӣ ихроҷ шуданро дорад ва шароити ҷазира бо ин 

вобаста буд. 
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Барои сазовор шудан ба мукофотпулӣ ҳам Фаронса ва ҳам Олмон 

мусобиқа мекарданд, лекин соли 1828 чунин пигмент ҳосил карда шуд ва 

кашфиётгари он Жан Баптист Гимет гардид. 

Хусусиятҳои химиявии ултранилобии сунъӣ бо табиӣ монанд аст, 

лекин хусусияти физикии он беҳтар аст. 

Норасогии ягонаи рангҳои сунъӣ он буд, ки аксаран сабаби 

аллергия ва бадшавии саломатӣ мегардид. 

Ошкор намудани таҳшиниҳои синк ба ташаккули рангҳои сафеди 

синкӣ таккон дод, ки нисбати ранги сафед афзалият доштанд, зеро 

заҳрнокии камро доштанд. 

Пигментҳои муосир. Соли 1856 химики ҷавон 

Вилям Генри Перкин дар кӯшиши синтез намудани 

хинин ранги сурхи арғувониро ҳосил намуд, ҳамин 

тавр ранги аввалини органикӣ ҳосил карда шудааст 

- сурхи баланди анилин. Сурхи баланди анилинӣ 

ранги машҳуртарин дар байни занони дӯстдори 

моддаи давраи Викторианӣ гардид. 

Яке аз пигментҳои муҳими органикии асри XIX ализарини сурх 

гардид, ки дарҳол ҷойи марказиро дар палитраи рассом ишғол намуд. 

Инчунин дар асри XIX рангҳои марсӣ пайдо шудаанд: ҷигарранг, сурх, 

зард ва сиёҳ. 

Ранги сурхро ӯ ҳосил карда 

натавонист, лекин дар рафти озмоишҳои 

сершумор пигменти якумини сунъӣ ҳосил 

карда шуд - кабуди пруссиягӣ. 

Кабуди пруссиягӣ то ҳол яке аз 

пигментҳои машҳур ба шумор меравад, 

ба туфайли қобилияти тирашавии он дар равшании баланд ва ҳангоми 

равшании паст равшанишавӣ шуҳрат дошт. 
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Ибтидои асри XIX. Баробари табаддулоти саноати пигментҳои нав 

пайдо шудаанд: кобалти сабз, кобалти кабуд, кобалти бунафшранг, 

кобалти зард, нилобии зумуррадӣ. Ҳангоми пайваст намудани оксиди 

кобалт бо алюминий, фосфор, қалъагӣ, синк, низ 

бо аксарияти дигар металлҳо рангҳои гуногун 

ҳосил карда мешуданд. Пигментҳои кобалтӣ 

ҳамеша гаронбаҳо буданд ва бинобар ин ҷустуҷӯи 

пигментҳои арзонтари кабуди баланд дар сатҳҳои 

гуногун ҳатто давлатӣ бурда мешуд. 

Дар оянда, истифодабарии гов, ҳамин тавр 

манъ карда шуда буд ва дар ибтидои асри XX аз ин усул даст кашиданд. 

Аз он давра сар карда барои истеҳсоли ранги зарди ҳиндустонӣ 

пигментҳои гуногунро истифода мебурданд. Соли 1990 имкони зарурӣ 

пайдо гардид, ки ранги беҳамто барои ҳосил намудани 

равшанитобоварии хос истеҳсол карда шавад. Тахминан дар ин давра 

дар Италия ранги зардро истеҳсол намуданд, ки аз ҷинсе ҳосил карда 

шудааст, ки аз нишебиҳои вулкани Везувий истеҳсол карда мешуд. 

Пурра талаботи рассом дар ранги зард дар асри XIX қонеъ 

гардонида шуд. Оҳиста-оҳиста аз намаки кислотаи хромӣ ҳосил 

намудани рангро омӯхтанд. 

Импрессионизм. Рангҳои нави равшан, дар лӯлачаҳои устувор, низ 

имконияти сафар намудан ба туфайли тараққиёти роҳи оҳан ба 

пайдоиши давраи машҳуртарини рассомӣ - импрессионизм оварда 

расонид. 

Дар ибтидои аср рангҳои зерин ихтироъ карда шуданд: зарди 

лимонӣ, кадмийи сурх ва ранги сафеди титанӣ. Баробари ташаккули 

саноати автомобилӣ, олимон ранги ба тағйироти шароитҳои обу ҳаво 

тобоварро коркард мекунанд. 

Ба туфайли ин рассомон зиёда аз сад ранги навро ҳосил намуданд, 

ки дар байни онҳо гуногуншаклии рангҳои сурх, зард ва гулобӣ 
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мавҷуданд. Бояд дар хотир дошт, ки рангҳо фақат олот аст, на ин ки 

атрибути асосии рассом аст. 

Ари 20. Ҳунармандони соҳибтаҷриба расмҳои доҳиёнаро бо даҳҳо 

ранг ва ҳатто камтар аз он метавонистанд офаранд. 

Титсиан гуфта буд, ки барои он ки рассоми хуб гардад, кифоя аст 

се ранг дошта бошанд: сафед, сурх ва сиёҳ. 

Силсилаи рангҳо 

Силсилаи рангҳо - ин як қатор тобишҳои бо ҳамдигар алоқаманди 

рангҳо аст, ки ҳангоми ташаккули асарҳои бадеӣ истифода бурда 

мешаванд. Силсилаҳо ба гарм, сард ва омехта ҷудо карда мешаванд. 

Силсилаи рангҳои сард. Ин сисила бо роҳи истифодабарии рангҳои 

тобиши сарддошта ҳосил карда шуда буд. 

Силсилаи рангҳои гарм. Ин силсилаи бо роҳи истифодаи рангҳо бо 

тобиши гарм ҳосил кардашуда мебошанд. 

Силсилаи рангҳо омехта ё бетараф. Ин мувозинати дар бастакории 

тобишҳои гарм ва сард ё набудани тобишҳои гарм ва сард мебошад. 

Муҳим аст, ки ягон тобишҳо афзалият надошта бошанд. 

Бастакории ранг. Бастакории ранг - ин маҷмӯи доғҳои рангаи 

мувофиқи ягон қонун ташкил кардашуда буда, барои ҳосил намудани 

эҳсосоти зебопарастӣ ҳисоб карда шудааст. Вобаста аз миқдори рангҳо 

ва тобишҳои ба бастакории ранг дохилшуда намудҳои зерини бастакорӣ 

ҷудо карда мешаванд. 

Монохромия. Дар ин басткорӣ як тобиши ранг афзалият дорад. 

Вариантҳои монохромия: ранг + дигаргунии тобиш (каме); ранг + ранги 

ахромотикӣ (Сафед, Сиёҳ, Хокистарранг); ранг + сиёҳшавӣ ё сафедшавӣ. 



220 

 

Бастакории монохромӣ чиро ифода мекунад: 

а) соддагии классикӣ ва равшании бадеии 

забон (масалан: рассомии Юнони қадим, 

вазаҳои сурхамсила ва сиёҳамсила). 

 б) таъсироти ниҳоят бо дараҷаи муайян 

равона карда шуда. Ин усули таъсиротро 

диндорон истифода мебурданд. Мисол: иконаи 

“Владимирской Божьей Матери”, “Спас 

Нерукотворный” ва дигар иконаҳо, ороиши 

ибодатхонаҳо, “Рембрандт”. 

Бастакории қутбӣ. Доминантаи он ҷуфти 

рангҳои мутаносиби муқобил ба шумор 

меравад: ҳамдигарро иловакунанда аз доираи 

10-зинагӣ ё ҷуфти рангҳои мутаносиб аз 6-12-

зинагӣ. Бастакории қутбиро фақат аз 2 ранг 

ташкил медиҳанд. 

 3) бастакории серанга. Асоси бастакории 

серангаро метавонанд ташкил диҳанд: 

- триадаи рангҳои асосӣ ҳангоми омехтакунии ҷаъшавандаҳо - 

сурх, сабз, кабуд. 

- триадаи рангҳои асосӣ ҳангоми омехтакунӣ бо тарҳи онҳо - сурх, 

зард, кабуд. 

- ҳар се рангҳои гуногун ҳангоми қуллаи секунҷаи баробарпаҳлӯи 

дар доираи 12-зинагӣ кашидашуда. Мисол: сурхи норинҷӣ, зарди сабз, 

кабуди бунафш. 

Бастакории серанга - ин намуди мураккабтарини бастакории 

рангҳо ба шумор меравад, зеро онро ҳамоҳангкунӣ мушкилтар аст. 

Барои эҳсоси он мушкил аст, лекин ба ҳар ҳол ин намуди оптималтарини 

бастакории рангҳо мебошад. Рангҳои мазкур ҳангоми: тасвири либоси 
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одамони муқаддас, барои қайди муқаддасоти онҳо истифода бурда 

мешавад. 

Гуногунрангӣ. Дар бастакории мазкури рангҳо 4 ва зиёда рангҳои 

хроматикӣ афзалият доранд. Одатан: сурх, зард, сабз, кабуд. Ё ду ҷуфти 

асосӣ аз доираи 12-зинагии салибӣ гирифта шудаанд. 

Истифода бурда мешавад: 

- дар табиат, дар ибодатхонаҳо, дар либос; 

- дар он ҷое, ки миқдори зиёди амсилаҳо ва асбобҳо тасвир 

шудаанд; дар он ҷое, ки кӯшиш мекунанд «кайҳонӣ» будани асарро 

тасвир намоянд, яъне асар ҳамчун амсилаи ҷаҳон хизмат мекунад. 

- дар он ҷое, ки ҷаҳон ба порчаҳо тақсим мешавад, хаос аст: 

дизайни ярмаркавӣ, санъати карнавалӣ ва ғ. 

Рангорангӣ бо дигаргунӣ ба як тобиши ранг. Ин синтези 

гуногунрангӣ ва монохромӣ аст. Масалан - рассомии манзаравӣ. 

Бастакории ахромотикӣ. Аз тобишҳои сафед, сиёҳ ва мобайнии 

хокистарӣ ташкил меёбад. Ба он метавонанд доғҳои хурди ранги 

хромотикӣ дохил карда шаванд. Барои зоҳир намудани шакл истифода 

бурда мешавад, яъне хоҳиши қайд намудани шакл. 

 

Асосҳои физикии ранг 

Ранг - ин ҳиссиёт аст, ки дар узви чашм ҳангоми таъсири равшанӣ 

ба он ба вуҷуд меояд, яъне равшанӣ+чашм = ранг. 

Равшанӣ - ин ҳаракати электромагнитии мавҷӣ аст. Дарозии мавҷи 

рангӣ намоён дар фосилаи 380 н.м. то 760 н.м. аст.  

  

 

380 н.м.  760 н.м. 

Мавҷҳои бо дарозии мавҷашон камтар аз 380 н.м. - ин 
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ултрабунафш аст, бо дарозии 760 н.м. бошад - инфрасурх аст. Дар 

ҷадвали 1 вобастагии ранг аз дарозии мавҷи спектрӣ намоён нишон дода 

шудааст. 

Дарозии 

мавҷ, н.м. 
Ранг 

760-620 Сурх 

620-585 Норинҷӣ 

585-575 Зард 

575-550 Зарди сабзчатоб 

550-510 Сабз 

510-480 Нилобӣ 

480-450 Кабуд 

450-380 Бунафш 

 

Дар спектри намоён чашми одам 120 рангро фарқ карда метавонад. 

Ин рангҳоро ба се гуруҳ тақсим карда мешавад: 

1) Кутоҳ-мавҷ (380-500 н.м.). Рангҳо дохил мешаванд: бунафш, 

кабуди бунафшшакл, кабуд, нилобӣ. 

2) Миёна-мавҷ (500-600 н.м.). Дохил мешаванд рангҳои: сабзи 

нилобӣ, зарди сабзчатоб, зард, зарди норинҷӣ, норинҷӣ. 

3) Гурӯҳи дароз-мавҷ (700-760 н.м.). Дохил мешаванд рангҳои: 

норинҷӣ, сурхи норанҷшакл, сурх. 

Ҳамаи рангҳо тақсим мешаванд, ба: хромотикӣ, ахромотикӣ, 

нимхромотикӣ. 

Ахромотикӣ - сафед, сиёҳ ва дигар тобишҳои хокистарранг. Ба ин 

спектр нурҳои ҳамаи дарозиҳои мавҷҳо бо дараҷаи баробар дохил 

мешаванд, ғайр аз ин энергияи нурҳои алоҳида дар таркиби ин омехта 

баробар аст. 

Рангҳои хромотикӣ - ҳамаи спектралӣ ва аксарияти табиӣ. Ба ин 

спектр ҳамаи нурҳо дохил мешаванд, лекин афзалияти ягон мавҷ 

(максимум) ҷой дорад. Масалан дар спектри ранги сурх нурҳои сурх 

(760-620 н.м.) дорои қисми асосии энергияи тамоми ҷараён аст. 
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Рангҳои нимхромотикӣ - рангҳои заминӣ, яъне бо рангҳои 

ахроматикӣ омехта шудаанд. 

Хислатномаҳои психофизикии рангҳо: 

1) Тобиши ранг. Ин сифати ранг аст, ки имконият медиҳад онро бо 

яке аз ранги спектралӣ ё пур-пурӣ тақозо карда шавад ва он номгузорӣ 

карда шавад. 

2) Равшаннокӣ. Ин дараҷаи фарқияти ранги додашуда аз сиёҳ аст. 

Он бо шумораи ҳадди фарқият аз ранги додашуда то сиёҳ чен карда 

мешавад. Чи қадаре ки ранг равшантар бошад ҳамон қадар равшаннокӣ 

баланд аст. Дар таҷриба қабул карда шудааст, ки ин мафҳум бо мафҳуми 

«дурахшонӣ» иваз карда шавад. Дурахшонии ранг - ин коэффисиенти 

инъикос (Р) баробари нисбати ҷараёни равшании инъикос шуда (Fотр) 

ба афтанда (Fпад) бо фоиз гирифташуда аст: 

Р=(Fотр/Fпад)*100 

3) Пуррагӣ. Ин дараҷаи фарқияти ранги додашудаи хромотикӣ аз 

ҷараёни равшании энергияпуррашудаи ахромотикӣ мебошад. Ҳамзамон 

бо шумораи ҳаддҳои фарқият аз ранг то хокистарӣ чен карда мешавад. 

Бо мафҳуми холисӣ иваз карда мешавад. Холисӣ - ин ҳиссаи ранги 

спектралии тоза дар омехтаи умумии рангӣ додашуда ё ҳиссаи пигменти 

холис дар омехтаи ранг мебошад. 

Тобиши ранг + пуррагӣ = рангорангӣ.  

Рангҳои ахромотикӣ тобиши ранг ва пуррагиро хос нестанд. 

Қатори ранг. Ин тартиби рангҳоест, ки дар он яке аз хислатномаҳо 

ягона аст, дигарон бошад мувофиқи қонун аз як ранг ба дигаре тағйир 

меёбанд. Қатори ранг номи худро вобаста аз он, ки кадом хислатномаҳо 

дар онҳо тағйир меёбанд, доранд. 

1) қатори холисии камшаванда ва равшаннокии афзоянда. Ин 

қатор бо сафедкунӣ иҷро карда мешавад, яъне бо илова намудани ранги 

сафед ба спектралӣ. 

2) қатори пуррагии камшаванда. 
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3) қатори равшаннокии камшаванда ва пуррагии камшаванда. 

4) қатор аз рӯи тобиши ранг. Ин омехташавии ду рангҳои 

спектралии ҳамсоя аст. 

Ҳарорати ранг. Ин гармӣ ё сардии нисбӣ аст. 

Гарм: сурх, сурху норинҷӣ, норинҷӣ, зарду норинҷӣ, зард, зардчаи 

сабз. 

Сард: нилобӣ, кабуд, кабуду бунафш, бунафш. 

Гармтарин: сурхчаи норинҷӣ. 

Сардтарин: нилобӣ. 

Бетараф. 

 Доираҳои ранг. Ду гуруҳи доираи ранг қабул карда 

шудааст: физикӣ (ҳамчун асос доираи 7-зинагии доираи 

Нютон гирифта шудааст) ва физиологӣ (ҳамчун асос доираи 

ранги 6-зинагии Гёте гирифта шудааст). 

 1) Доираи 7-зинагии доираи ранги Нютон. 

 2) Доираи ҳаштченака. Дар асри XIX бо Грассмон ҳосил  

карда шудааст. Ӯ онро содда кардааст ва барои он, ки ҷуфт карда шавад 

ранги арғувонӣ ворид карда мешавад. 

3) Доираи 10-зинагӣ. Олими амрикоӣ Максвел ба доираи ҳаштченака боз 

ду рангро илова мекунад: зарди сабз ва сабзи нилобӣ. Рангҳои муқобили 

ҳамдигар ҷойгиршуда дар ин доира ҳамдигарро пурра мекунанд. Ба 

доира дохил карда мешаванд: сурх, норинҷӣ, зард, зарди сабз, сабз, сабзи 

нилобӣ, нилобӣ, кабуд, бунафш, арғувонӣ. 

4) Доираи Гёте аз 6 ранг таркиб меёбад: сурх, зард, сабз, кабуд, 

бунафш. Дар ин доира рангҳои муқобили ҳамдигар ҷойгиршуда 

таносубанд. 

5) Дар асоси доираи 6-зинагӣ 12-зинагӣ бо роҳи илова 

намудани рангҳои мобайнӣ ташкил дода шудааст. Дар расм 

тамоми раванди ҳосил намудани доираи 12-зинагиро аз се 
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рангҳои асосӣ мушоҳида кардан мумкин аст. 

Ба доира рангҳои зерин дохил 

мешаванд: сурх, сурхи нораннҷӣ, норинҷӣ, 

зарди норинҷӣ, зард, зарди сабз, сабз, нилобӣ, 

кабуд, кабуду бунафш, бунафш, арғувонӣ. 

Омехтакунии рангҳо. Ду намуди гуногуни омехтакунии рангҳо 

мавҷуданд. 

1) омехтакунии ҷамъкунанда (аддитивӣ). Моҳияти физикии ин 

намуди омехтакунӣ дар ҷамъкунии ҷараёни нурҳо бо ин ё он усул ҳисоб 

меёбад. Намуди омехтакунии ҷамъкунанда: 

- фазоӣ. Ин якҷоякунии нурҳои гуногунрангшуда дар фазо аст. 

- омехтакунии оптикӣ. Ин ташаккули ранги умумӣ дар узви 

биноиши одам аст, вақте ки дар фазо рангҳои ҷамъшаванда ҷудо 

шудаанд. 

- муваққатӣ. Ин намуди махсуси омехтакунӣ аст. Он мумкин аст 

ҳангоми омехтакунии рангҳои дискҳо мушоҳида карда шавад, ки ба 

асбоби махсуси Максвел ҷойгир карда шудааст. 

- бинокулярӣ. Ин хусусияти айнакҳои гуногунранг мебошад (ранги 

як линза аз дигараш фарқ мекунад). 

Рангҳои асоси омехтакунӣ: сурх, сабз, кабуд. 

Қоидаҳои омехтакунии ҷамъкунӣ: 

 ҳангоми омехтакунии ду ранги дар хордаи доираи 10-зинагӣ 

ҷойгиршуда ранги тобиши мобайнӣ ҳосил мешавад. Масалан сурх + сабз 

= зард. 

-ҳангоми омехтакунии рангҳои мутақобил дар доираи 10-зинагӣ 

ранги ахромотикӣ ҳосил карда мешавад. 

2) омехтакунии тарҳкунӣ (субтрактивӣ). Моҳияти он дар тарҳкуни 

бо роҳи фурубарӣ аз ҷараёни равшанӣ ягон қисми он мебошад, масалан 

ҳангоми омехтакунии рангҳо, ҳангоми гузоштани қабатҳои нимшаффоф 
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болои ҳам, ҳангоми ҳамаи болоиҳамгузорӣ ва ҳоказо. 

Қоидаи асосӣ: ҳар ҷисми ахромотикӣ нури ранги худро 

мегузаронад ва ё инъикос мекунад ва ранги ба худ иловагиро фурӯ 

мебарад. 

Рангҳои асосӣ ҳангоми омехтакунӣ бо тарҳкунӣ: сурх, зард, кабуд. 

Намудҳои колорит, ҷойи он дар фарҳанги санъат 

Боиси зикр аст, ки то ҳол мафҳуми муайяни колорит мавҷуд нест. 

Колорит ин низоми рангҳо, алоқамандии онҳо ва муносибати 

ҳамдигарии онҳо дар асар мебошад, ки ягонагии 

зебогиро ташаккул дода ягон ғояро, эҳсосот, ҳолати 

табиат ё одамро ифода мекунад. Оид ба колорити 

тамоми асар дар он ҳолат гуфта мешавад, вақте ки 

шартҳои зерин иҷро карда шаванд: 

- дараҷаи якхелаи холисӣ ё омехтагии рангҳои 

асар. 

- қабати ҷамъбастии ягон ранг. 

- "тирагии равшанӣ", яъне ҳамаи рангҳо якхела пурра шудаанд. 

Ҳамоҳангии рангҳо 

Ҳамоҳангӣ - ин категорияи философӣ-зебопарастӣ аст, ки бутунӣ, 

яклухтӣ, алоқаи қонунии ҳамаи қисмҳо ва унсурҳои шаклро мефаҳмонад, 

яъне ин сатҳи баланди тартибнокии гуногуншаклӣ ва мувофиқати 

қисмҳо дар таркиби ягонагӣ мебошад, ки ба меъёрҳои зебогии камолот 

ва зебогӣ ҷавобгӯ аст. 

Ҳамоҳангии рангҳо-ин якҷоягии рангҳои алоҳида ё сершумории 

рангҳо аст, ки якҷоягиии органикиро ташаккул дода ба эҳсосоти 

зебоипарастӣ меорад. 

Ҳамоҳангии рангҳо дар дизайн ин якҷоякунии муайяни рангҳо бо 

назардошти ҳамаи хислатномаҳои асосӣ мебошад, ба монанди: 

- тобиши ранг; 

- равшаннокӣ; 
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- пуррагӣ; 

- шакл; 

- андозаҳои бо ин рангҳо дар сатҳ ишғол намуда, мавқеи нисбати 

ҳамдигарӣ дар фазо, ки ба ягонагии ранг меорад ва мусоид аз ҷиҳати 

зебопарастӣ мебошад ба одам таассурот мебахшад. 

Аломатҳои ҳамоҳангии ранг: 

1) алоқа ва яклухтӣ. Омили алоқамандкунанда метавонад: 

монохромнокӣ, ахромотинокӣ, ки омехтагиҳо ё қабатҳоро мутаҳҳид 

мекунанд, дигаргунӣ ба ягон тобиш, гаммаи ранг меорад бошад. 

2) ягонагии мутақобилаҳо ё мутаносиб. Намуди таносубҳо: аз рӯи 

равшаннокӣ (тира-равшан, сиёҳу сафед ва ғ.), аз рӯи пуррагӣ (холис, 

омехта), аз рӯи тобиши рангҳо (иловагӣ ё якҷоягии мутаносиб). 

3) ченак, яъне ба бастакории ба ҳамоҳангӣ овардашуда илова ё 

гирифта партофтан зарурият надорад. 

4) мутаносибӣ ё таносубияти қисмҳо байни ҳам ва умуман. Дар 

гамма - ин монандии муносибатҳои равшанӣ, пуррагӣ ва тобишҳои 

рангҳо аст. Мутаносибии масоҳатҳои доғҳои рангро дида мебароем: 

1 қисми равшаннокӣ - 3-4 қисми торикӣ; 

1 қисми ранги холис - 4-5 қисми ранги паст; 

1 қисми хромотикӣ — 3-4 қисми ахромотикӣ. 

5) мувозинатӣ. Рангҳо дар бастакорӣ бояд баробарвазн ё мувозина 

бошанд. 

6) равшанӣ ва осонии эҳсосот. 

7) бонафосат, кӯшиш ба зебогӣ. Рангҳои аз ҷиҳати психологӣ 

манфӣ, диссонансҳо имконнопазиранд. 

8) баландҳиммат, яъне якҷоякунии идеалии рангҳо. 

9) муташаккилӣ, тартиб ва оқилонагӣ. 

Ҳамоҳангии классикӣ бояд якҷоягии рангҳоро ба ҳисоби миёна дар 

мобайни доира пешгирӣ карда шавад аз: норинҷӣ сабз, бунафши нилобӣ, 
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арғувонӣ-норинҷӣ; ин рангҳо, аз нуқтаи назари Гёте, равшан 

ифоданокиро надоранд. Якҷоягии классикии рангҳо мувофиҷи Гёте: 

- ҳамоҳанг якҷоя карда мешаванд: норинҷӣ-кабуд, зарду бунафш, 

сурху сабз; 

- таносуби ноустувор: зарду норинҷӣ, норинҷӣ - сурх, сурх-бунафш, 

бунафш-кабуд; 

- якҷоягии ноҷӯр: зарду сабз, сабзу кабуд. 

  

Якҷоякунии рангҳо аз мавқеи ороишдиҳӣ. Ҳамоҳангӣ ҳамеша 

болотар ва васеътар аз мафҳуми «ороишдиҳӣ» мебошад. Ороишдиҳиро 

мумкин аст ҳамчун ягон максимуми сифати зебопарастӣ муайян карда 

шавад. Аз мавқеи ороишдиҳӣ гаммаи хамоҳанги анъанавии рангҳо сурх, 

сафед, сиёҳ ба шумор мераванд. 
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эзоҳ: 

- бад 

-- ниҳоят бад 

+ хуб 

? аз дараҷаи ҳамоҳангӣ вобаста аст. 

Таъсири ранг ба физиологияи одам. 

 Сурх. Дарозии мавҷ дарозтарин аст, бинобар ин таъсири он 

максималӣ аст. Барангезанда, гармкунанда, ранги фаъол ва пурқувват, 

ба организм воридшуда функсияи организмро фаъол мекунад. 

Марказҳои асабро устувор мекунад, бо қувва мушак ва ҷигарро руҳия 

мебахшад. Барои табобати гулафшон, баъзе бемориҳои пӯст истифода 

бурда мешавад. Вақти кӯтоҳмуддат шиддатнокии мушакҳоро (допинг) 

зиёд мекунад, фишори хунро баланд мекунад ва суръати нафаскаширо 

метезонад. Бо энергияи сурх мумкин аст ҳангоми медитатсия, бемориҳои 

шамолхӯрӣ, пневмония, астма ва ҳоказо истифода бурд. Ба одамони 

фарбеҳ манъ аст, ба гипертоникҳо, одамони асабнок, мӯйҳои зарддошта 

таъсири манфӣ мерасонад. 

Норинҷӣ. Ранги ҷонноккунанда. Дар ҳамон самти сурх таъсир 

мерасонад, лекин каме дараҷаи пастро хос аст, узвҳои ҳозимаро беҳтар 

мекунад, ҷавон мекунад, шармро гум мекунад, иродаро мустаҳкам 

мекунад. Бофтаҳои шушро мустаҳкам мекунад, дорои хусусияти 

зиддидард аст, хунгардӣ ва ранги пӯстро беҳтар мекунад, лекин 

норанҷии изофагӣ метаовнад ба гармшавии организм орад. 

 Зард. Ранги ҷонноккунанда аст. Аз ҷиҳати физиологӣ беҳтарин аст. 

Кам хаста мекунад, қувваи биноиро тез мекунад, фаъолияти узвҳои 

асабро устувор мекунад, марказҳои ҳаракаткунандаро фаъол мекунад, 

эҳсосоти хурсандиро бедор мекунад, қувваи мушакҳоро зиёд мекунад, 

барои табобати диабет, узвҳои ҳозима, барои олусӣ, каҷдастӣ истифода 

бурда мешавад. Дар таҷрибаи тиббӣ медитатсияи зард ба баланд шудани 
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қобилияти зеҳнӣ меорад, норасогии маъданиро пурра мекунад туршии 

баданро паст мекунад. 

Сабз. Аз ҷиҳати физиологӣ оптималӣ аст. Фишори хунро паст 

мекунад, капиллярҳоро васеъ мекунад, ором мекунад ва дарди сарро суст 

мекунад, коршоямии мушакҳоро муддати зиёд баланд мекунад. 

Муқобили сурх таъсирот дорад. 

"Мегӯянд, ки касе ки сабзро дӯст намедорад, аз мушкилиҳои 

зиндагӣ меҳаросад, ӯро мухолифатҳои тақдир метарсонанд ва ҳар 

тағйиротҳо дар ҳаёт ба ҳарос меорад. Касе дӯст медорад, метарсад зери 

таъсири касе бошад ва доимо бо худсобиткунӣ машғул аст. одамоне, ки 

ранги сабзро дӯст медоранд иродаи мустаҳкамро доранд, якраванд, 

суботкор мебошанд, ки ба онҳо имконият медиҳад ҳамаи мушкилиҳои 

зиндагиро паси сар намоянд. Агар тобиши баланди сабзро дӯст доред, 

шумо мулоимтабиат ва дорои нафосати хос ҳастед, ки қавӣ мебошед, 

ҳамкорӣ карда метавонед ва ҳамеша дасти мададро ба наздикон 

мерасонед, мумкин аст шумо табиб бошед".  

Ранги сабз таъсири руҳбахш ва баробари ин оромкунандаро ба 

организм мерасонад, хусусияти анитисептикиро дорад, ҳангоми 

табобати системаи асаб ва дилу раг, астма, бехобӣ тавсия дода мешавад. 

Нилобӣ. Ранги оромкунанда, шиддатнокии мушакҳо ва фишори 

хунро паст мекунад, набзро ором ва нафаскаширо суст мекунад, 

ҳарорати баданро паст мекунад, руҳия мебахшад, тоқатпазириро хос 

мекунад, иштиҳоро кам мекунад, дардро ором мекунад, дорои таъсири 

зиддисептикӣ ва ҳароратпасткунӣ аст, ҳангоми бехобӣ ёрӣ мерасонад, 

асабро ором мекунад. 

Кабуд. Таъсири оромкунанда ба шиддатноккунанда мегузарад, ба 

сустшавии функсияҳои системаҳои физиологии одам меорад, дорои 

хусусиятҳои зиддисептикӣ ва бактерисидӣ, бо қадронӣ вобаста аст, 

варамҳо, сӯхтаҳо, калшавӣ, ревматизм, дарди сар, шамолхӯрии 

чашмҳоро табобат мекунад. Ҳангоми табобати одамони пурэҳсос ва 
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асабнок тавсия дода мешавад. Таъсирои тӯлонии кабуд ба депрессия 

меорад. 

Бунафш. Самараи сурх ва кабудро якҷоя мекунад, ки таъсири 

руҳафтодагиро дорад. 

  

 

Шарҳи расм: 

+ таъсироти руҳиябахш; 

- оромкунанда; 

Сабз, чи хеле ки аз расм дида мешавад мавқеи бетарафро ишғол 

мекунад. 

Ранги бунафш, дар ҳақиқат бояд бетараф бошад, зеро ӯ таъсироти 

асабноккунандаро дорад. 

Таъсироти психологии ранг 

Чи хеле ки аз тафсири таърихии қисми якуми китоб дида мешавад, 

ҷабҳаи психологии эҳсоси ранг зич бо иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва 

зебоипарастӣ вобаста аст. Ҳар ранги алоҳида гирифта шуда ё якҷоягии 

рангҳо метавонад бо одам вобаста аз контексти таърихӣ-фархангии аз 

мавқеи фазоии доғи рангоранг, шакли он ва фактура, аз табъ ва сатҳи 

фарҳангии тамошобинон ва аксарияти дигар омилҳо гуногун эҳсос карда 

шавад. Бинобар ин кӯшиши тартиб додани "реестр"-ҳои мувофиқати 

ҷиддии байни ранг ва ҳолати эҳсосонокро маҳсулнок ҳисобидан 

имконнопазир аст. 

Аҳамияти муаммои мазкур барои рассомони ихтисосҳои амалӣ 

равшан аст. Охир ҳар асари санъати амалӣ ё дизайн - девори бино, 

матоъҳои ороишӣ, асбобҳои маишӣ, либос, мошин ва олоти меҳнат - 

муҳити рангинро фароҳам меоранд ва ҳолати руҳиявиро ба вуҷуд 
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меоранд, ки ба сохтори фиккронии ӯ ва сатҳи коршоямӣ таъсир 

мерасонанд.  

Аз тамоми маҷмӯи масъалаҳо, ки масъалаи мураккаби таъсири 

психологии рангро ташкил медиҳанд, барои дизайнерҳо хусусан 

масъалаҳои аксуламали физиологии одам ба ранг ва тасаввуротҳои 

рангин мубрам аст. Моҳияти онҳоро мухтасар шарҳ медиҳем.  

Ҳамаи рангҳои спектралӣ бо ин ё он тарз ба системаҳои 

функсионалии организм таъсир мерасонанд. Сурх-барангезанда, 

гармкунанда, фаъол, қавӣ, воридшаванда, гармӣ, ҳамаи фунмахмалак, 

сурхча ва дигар бемориҳои пуст истифода бурда мешавад. 

Норинҷӣ - руҳиябахш, ба монанди ранги сурх таъсир мерасонад, 

лекин каме заифтар; хунгардиро метезонад, ҳозимаро беҳтар мекунад.  

Зард - руҳиябахш, аз ҷиҳати физиологӣ-оптималӣ аст, кам хаста 

мекунад; фаъолияти чашм ва асабро устувор мекунад. 

Сабз - аз ҷиҳати физиологӣ-оптималӣ аст; фишори хунро паст 

мекунад ва капиллярҳоро васеъ мекунад;  

Нилобӣ-ранги оромкунанда, шиддатнокии мушакҳоро паст 

намуда, фишори хунро паст, набзро ором ва нафаскаширо суст мекунад. 

Кабуд-таъсири оромкунанда ба шиддатноккунанда мегузарад, ба 

сустшавии функсияҳои системаҳои физиологии одам меорад. 

Бунафш. Самараи сурх ва кабудро якҷоя намуда, таъсири 

руҳафтодагиро дорад. 

Ин рӯйхатро омӯхта хусусияти махсусро қайд кардан мумкин аст - 

даврнокӣ. Таъсири барангезандаи ранг дар вобастагии даврӣ аз дарозии 

мавҷ вобаста аст. Функсияи таъсири барангезанда метавонад бо намуди 

синусоид тасвир карда шавад. Дар тири уфуқӣ бо тартиби камшавӣ 

тасвир кардани дарозии мавҷи афканишот мусоид аст.  

Ранги аз рӯи шумора якум, сурх аст - барагезандатарин. Лекин 

дараҷаи максималиро ин сифат дар ибтидои соҳаи намоёни спектр ноил 

нагардида, балки каме пастар дастрас мегардад, яъне дар он ҷое, ки ранг 
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равшании максималии тобишро ноил мегардад. Норинҷӣ ва зард - 

рангҳои руҳиябахш аст, яъне таъсири барангезандаи онҳо муътадил аст 

ва шуморавӣ кам аст. Сабз - аз ҷиҳати физиологӣ бетараф аст, зеро он 

ранги муҳити биологӣ аст, ки аз он одам баромадааст. Дар ранги нилобӣ 

таъсири оромдиҳанда ҳис карда мешавад, ки бо андозаи гузаштани 

нилобӣ ба кабуд ва бунафш меафзояд. Хулоса, ранги бунафш 

ситамгарона таъсир мерасонад. Лекин аз сурх ба бунафш наздик шуда 

спектр маҳдуд мегардад. канорҳо пайваст мешаванд. Дар бунафш каме 

сурх пайдо мешавад, яъне барангезандагӣ. Ранги арғувонӣ, ки дар худ 

хусусиятҳои сурх ва бунафшро муттаҳид мекунанд, доира маҳдуд карда 

мешавад. Авалин маротиба ин қонунро Ш. Ферри қайд намудааст, ки 

оид ба ин М. Дерибер дар китоби "Ранг дар фаъолияти одам " нишон 

додааст. 

Фаъолияти узви биноиш метавонад дигар узвҳоро барангезад: 

ломиса, шунавоӣ, таъм, шомма. Ҳиссиёти ранг метавонад ба хотира ва 

ҳиссиёт, тасвирҳо, ҳолати психикии бо онҳо вобаста орад. Ҳамаи ин 

тасаввуротҳои ранга номида мешавад.  

Тасаввуротҳои рангаро мумкин аст ба якчанд гурӯҳҳои гуногун 

тақсим карда шаванд: физикӣ, физиологӣ, этикӣ, эҳсосӣ, географӣ ва 

ғайра. Дар ҳудуди ҳар гурӯҳ қисмҳои боз ҳам майда мавҷуданд. Мисол 

меорем.  

Тасаввуротҳои физикӣ:  

а) вазнӣ (сабук, вазнин, ҳавоӣ, фишурданда, мувозина,...); 

б) ҳарорати (гарм, сард, тасфон, ях, сӯзанда,...);  

в) фактуравӣ (мулоим, сахт, ҳамвор, хордор, шахшул, лағжанда,...);  

г) акустикӣ (ором, баланд, хира, овознок, мусиқавӣ,...); 

д) фазоӣ (барҷаста, чуқур, болои сатҳӣ,...). 

Тасаввуротҳои эҳсосӣ: 

а) мусбӣ (шавқовар, нафис, руҳбаланд, ҷоннок, лирикӣ,...);  

б) манфӣ (ғамнок, беҳол, дилгир, трагикӣ, сентименталӣ,...);  
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в) бетараф (ором, бепарво,...). 

 Ин рӯйхатро мумкин аст давом дода шавад. Дида мешавад, ки 

тақрибан ҳар сифати нутқи мо ба ягон расм мувофиқат кунад. Ин оид ба 

ниҳоят васегӣ ва универсалнокии тасаввуротҳои ранга, оид ба ҷойи 

беҳамто муҳим шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар ҳаёти инсон новобаста аз 

дарки он ишғол мекунанд.  

Роҳи ташаккули тасаввуротҳои ранга ба раванди ташаккули 

рефлексҳои шартӣ монанд аст. Ҳиссиёт ва эзсосот, ки бо ягон ранг 

вобаста аст ба ҳиссиёте монанд аст, ки бо асбоб ё ҳодисаи доимо ба 

ранги додашуда рангшуда, вобаста аст. Ҳар хонанда, эҳтимол, 

метавонад мисоли зиёдро аз таҷрибаи худ орад, ки ин қонунро тасдиқ 

мекунанд. 

Бешубҳа, рангҳои гуногун дорои қобилияти гуногуни ба вуҷуд 

оварани барангезиши гуногунро хосанд. Барои баҳодиҳии ин фарқиятҳо 

мафҳуми сифати тасаввуротҳо ворид карда мешавад. Ба сифатҳо дохил 

кардан мумкин аст: 

а) якхелагии ҳиссиёт;  

б) шиддатнокии ҳиссиёт; 

в) устуворӣ дар ҳудуди гурӯҳи калони одамон.  

Сифати тасаввуротҳои ранга низ баҳои зебопарастонаи рангҳо ҳам 

аз хусусиятҳои объективии худи рангҳо ва ҳам аз хусусиятҳои субъекти 

эҳсоскунанда вобаста аст. 

Ба хусусиятҳои объективии ранг холисии он, равшаннокӣ, шакли 

доғи ранг, ҷой ва аҳамияти он дар сохтори визуалӣ, масолеҳ ва фактура 

дохил карда мешавад. Хусусияти субъекти эҳсоскунандаро мумкин аст ба 

гурӯҳӣ ва инфиродӣ тақсим карда шавад. Ба якуми онҳо омили миллӣ, 

анъанаҳои фарҳангӣ, тааллуқияти синфӣ дохил мешаванд. Ба дуюм 

синну сол, ҷинс, сатҳи фарҳанг, маълумотнокӣ, намуди фаъолият, 

хусусияти психикии субъект дохил мешаванд. 
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Таҳқиқотҳои сершумор (М. Сент-Джордж, Б. Райт, Л. Рейнватер, 

А. Купле, Р. Франсэ ва диг.), низ гуфтаҳои рассомон ва шоирон 

имконият медиҳанд, хулоса нисбати алоқаи хусусиятҳои объективии ранг 

бо аксуламалҳои бо онҳо вобаста бароварда шавад. 

1. Чӣ қадаре ки ранг холистар ва равшантар бошад, ҳамон қадар 

аксуламал муайянтар, шиддатноктар ва устувортар аст. 

2. Рангҳои мураккаб, нопуррагӣ, рангҳои миёнаравшан ба 

аксуламалҳои гуногун ва нисбатан суст меоранд.  

3. Ба асосистасияҳои якхела ҳароратӣ, вазнӣ ва акустикӣ дохил 

карда мешаванд. 

4. Ба асосиатсияҳои гуногунмаъно таъмӣ, ломиса, ҳиссиёти, яъне 

онҳое дохил мешаванд, ки бо эҳсосоти шахсӣ ва бо фаъолияти узвҳои 

биологии ҳиссиёт вобастаанд. Ҳатто дар ин ҷо одамони наздик 

метавонанд гуногун ба ранг аксуламал намоянд. 

5. Рангҳои арғувонӣ бо намуди холис ва равшан аксуламалҳои 

гуногунро ба миён оранд.  

6. Рангҳои зард ва сабз тасаввуротҳои сершумортаринро ба миён 

меоранд. 

Дар боло оид ба он гуфта шуд, ки яке аз омилхо, ки ба эҳсосоти 

ҳиссиётии ранг таъсир мекунанд, намуди асбоб ё доғи ҳамин рангро 

дошта ба шумор меравад. Умуман, эҳсосоти бо ранг вобаста зич бо 

сохтори асбобӣ ва ҳамаи сифатҳои он вобаста аст.  

Омӯзиши қонуни ин алоқа - пас аз омӯхтани фанни таърихи санъат 

ва фарҳанг аст ба роҳ монда мешавад, зеро тасвияи ягон гузориши 

назариявӣ дар ин соҳа берун аз вазъияти аниқи таърихӣ имконнопазир 

аст. 

Ба ҳар ҳол кӯшишҳои шавқовари тавсифи мувофиқати байни 

эҳсосоти одам ва маҷмӯи нақшаҳои пластикӣ, овозӣ ва рангӣ маҷуданд. 

Яке аз чунин кӯшишхо ба Ҷ. Ормсби Саймондсу дар китоби "Ландшафт 

ва меъморӣ" дохил мешавад. Азбаски хулосаҳои Саймондс хусусияти 
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ҷамъбастиро дорад ва фикрҳои қиматро низ барои дизайнерони ҳар 

ихтисос фаро гирифтааст. 

Шиддатнокӣ. Шаклҳои ноустувор. Бастакории қасрӣ. Мушкилиҳои 

бемантиқ. Қатори васеи маъноҳо. Муноқисаи рангҳо. Шиддатнокии 

мунтазами ранг. 

Номувозинатии биноиш нисбати хат ё нуқта. Набудани нуқта, ки 

дар он чашм метавонад танаффус намояд. Сатҳҳои сахт, шахшӯлӣ ё 

дандонадор. Унсурҳои ношинос. Нури кӯркунанда ё ларзанда. 

Тағйирёбии ҳарорат. Овози баланди ба асаб таъсиркунанда.  

Дараҷанокӣ. Соддагӣ. Ҳаҷм метавонад аз рӯи андоза аз шахси то 

азим тағйир ёбад. Мувофиқат. Объектҳо ва масолеҳҳои шинос. Хатҳои 

равон. Шаклҳо ва фазои қатшаванда. Устувории равшан конструктивӣ. 

Уфуқӣ. Тарҳҳои нафис ва мусоид. Нури нафис. Овози оромкунанда. 

Хаҷм, ки бо рангҳои ором пурра шудаанд - сафед, хокистарранг, кабуд, 

сабз. 

Тарс. Маҳдудияти ҳисшаванда. Доми бешубҳа. Набудани нуқтаҳои 

самтгирӣ. Набудани воситаҳо, ки имконият медиҳад мавқеъ ва ё миқёс 

баҳо дода шавад. Қитъа ва фазои пинхонӣ. Ҳамвориҳои хамида, каҷшуда 

ё вайроншуда. Шаклҳои ноустувори бемантиқ. Сатҳи лағжандаи фарш. 

Хатарнокӣ. Холигии муҳофизатнашуда. Унсурҳои тези барҷаста. Фазои 

каҷшуда. Тирагӣ, торикӣ, воҳиманок. Рангпаридагӣ ва изтиробнок, ё 

баръакс нури кӯркунанда. Кабуди сард, сабзи сард. Ранги 

ғайримуқаррарии монохроматикӣ. 

Шодмонӣ. Фазоҳои холӣ. Шаклҳои ҳамвор, равон ва нақшҳо. 

Имконияти ҳаракати тундбодӣ, изтиробнок ва каҷукилеб. Ҳаракат ва 

назм, ки дар иншоот ифода карда шудаанд. Набудани маҳдудият. Намуд, 

ранг ва расмхо, ки ба эҳсосоти марбут ба зеҳн меоранд. 

Имконияти театралнокӣ. Аксаран равшанӣ сафед ва 

худинкишофёбанда, туносуби вазнин ва тира гирифташуда мешавад. 

Рангҳои гарми равшан. Яклаҳзагӣ, ҷилодор. Овозҳои дилхуш. 
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Мушоҳида. Миқёснокӣ аҳамият надорад, зеро субъект ба қаъри 

тафаккури худ дохил мегардад. Тамоми фазо метавонад оромкунанда ё 

васеъ ва бой ороиш додашуда бошад - фақат шаклҳои конструктивӣ 

диққатро ҷалб намекунанд. Набудани таносубҳои диққатҷалбкунанда. 

Рамзҳо, агар онҳо фақат истифода бурда шуда бошанд, бояд ба мавзӯи 

мушоҳида муносибат дошта бошанд. Фазо бояд ҳиссиёти маҳдудият, 

танҳоӣ ва оромиро таъмин намояд. 

Нури мулоими пароканда. Рангҳои ороми бетараф. Ҷараёни сусти 

хомӯши овозҳо, ки бо тафаккур эҳсос карда намешавад. 

Таъсироти динамикӣ. Шаклҳои қатъӣ. Назми тарҳии муқтадир. 

Сатҳи зери кунҷбуда. Диагоналҳо. Масолеҳҳои гарон, ба монанди санг, 

бетон, чӯб ё пӯлод. Сатҳҳои дурушти табиӣ. Амудии қатъӣ. Маркази 

равшанӣ бастакорӣ. Консентратсияи диққат дар нуқтаи таъсирот - дар 

минбар, дар нуқтаи ҷамъоварӣ ё дар дарвозаи даромад, куҷое ки 

ҳаракати умумӣ равона карда шудааст. Ҳаракат бо хатҳои динамикӣ, 

нури ҳаракатнок ва тағйироти қатъии шакли хусусият ва овоз вобаста 

аст. Рангҳои содда. 

Баландҳиммат, маънавӣ. Миқёси ҳайратангез, ки аз тасаввуроти 

инсони берун аст ва дохилшавандаро ба фазои азим ворид мекунад. 

Шаклҳои баланд паридаистода мутаносиби шаклҳои пасти уфуқӣ. Ҳаҷм 

чунин сохта шудааст, то ин ки одам дар сатҳи фарш нигоҳ дошта шавад, 

ҳол он ки назар ва фикри ӯ амудӣ ба боло равона карда шудааст. 

Рӯоварӣ ба боло. Тартиби ба хотима расидаи бастакорӣ, аксаран 

мутаносиб. Истифодаи масолеҳҳои гаронарзиш ва пурра. Истифодаи 

ранги сафеди паст. Агар ранг истифода шуда бошад, он гоҳ ранги сард 

ба монанди кабуди сабз ва бунафш аст. 

Норозигӣ. Ивази барангезандаи самт ва зуҳурот. Қитъа ва фазо, ки 

барои истифодаи пешниҳодшаванда мувофиқат намекунанд. Монеаҳо. 

Интиҳо. Мушкилиҳои ногаҳонӣ. Набудани шароит. Фактураи ногувор. 

Истифодаи нодурусти масолеҳҳо. Бемантиқӣ. Қалбакӣ. Беэътимодӣ. 
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Хасташавӣ. Асабоничт. Бетартибӣ. Рангҳои ноҳамоҳанг. Овозҳои 

диссонатсиякунанда. Ҳарорат ва намнокии ногувор. Сифати ногувори 

равшанӣ. 

Лаззат. Фазо, шакл, фактура, ранг, рамзҳо, овозҳо, сифати 

равшаннокӣ, ки ба истифодаи фазо мувофиқат мекунанд. Қонеъ 

намудани интизориҳо, талабот ва ё хоҳишхо. Ташаккули тартиб ва ба 

вуҷуд овардани онҳо. Мутаносиби ҳамоҳанг. Ягонагии гуногуншаклиҳо, 

ки дар натиҷаи сифати зебогӣ ба вуҷуд меоранд. 

Дар бастакории бадеии хусусияти барномавидошта ҳиссиёти ранг 

бо мазмуни асар мураккаб карда мешавад. Дар ин ҷо оид ба 

амбивалентнокии таъсироти психологии ранг сухан рондан асоснок аст, 

нисбати оне, ки ранг маҳдуд гирифта шуда бошад. Лекин он ҳақиқатан 

шавқовар аст, ки вазъияти аниқи расм ифодаи эҳсосноки рангро 

ихтиёрона тағйир намедиҳад, балки муқобили умумиқабулшуда тағйир 

медиҳад. Масалан, спектралии пурраи зард - бешубҳа, ранги шавқовар. 

Лекин дар расми Ван Гог "Қаҳвахонаи шабона" ин ранг табъи маъюсӣ ва 

ноумедиро қайд мекунад. Осмони равшан, беабри нилобӣ ба одам табъи 

равшан ва осударо хос мекунад, лекин дар расмҳои С. Дали ё Д. Кирико 

осмони соф эҳсосоти даҳшат ва нафратро чуқур мегардонад, ки бо 

бастакор умуман ифода карда мешавад.  

С. Эйзенштейн вобаста бо кор оид ба кинои ранга масъалаи 

мувофиқати «мутлақ»-и овоз ва рангро таҳқиқ намуд. Ӯ ба хулоса омад, 

ки дар «санъат мувофиқати мутлақ ҳалкунанда набуда, балки нақшҳои 

ихтиёрӣ ҳал мекунанд, ки бо низоми нақшии ин ё он асар вобаста аст. 

Дар ин ҷо кор ҳеҷ гоҳ бо каталоги ранги рамзҳо ҳал карда намешавад, 

балки дарки эҳсоснок ва амалнокии ранг ҳамеша бо тартиби пойдории 

тарафи рангорангии асар, дар раванди худи ташаккули ин нақш, дар 

ҳаракати зиндаи асар умуман ба вуҷуд меояд ". 

Бо ин хулоса бояд розӣ шуд. Ҳамаи гуфташуда ҳақиқат аст ба 

истиснои «ихтиёрӣ». Рассом нақшро ихтиёрӣ ранг намекунад, балки 
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аҳамияти анъанавии ранг ҳисобида шуда ба он тобеъ аст ё аҳамияти 

муқобили онро медиҳад. С. Эйзенштейн мисолро аз таҷрибаи худ тавсиф 

медиҳад, ки бо муносибат ба ҳалли чунин рангро тасдиқ мекунад: 

"Кифоя аст ранги сафед ва сиёҳро дар филмҳои «Куҳна ва нав» ва 

"Александр Невский" фарқ карда тавонист. 

Дар ҳолати якум бо рани сиёҳ реаксионӣ, ҷиноятӣ ва пасмонда, бо 

сафед бошад - хушхолӣ, ҳаёт, шаклҳои нави хоҷагидорӣ вобаста карда 

мешуд. 

Дар ҳолати якум ба ҳиссаи ранги сафед бо либоси ритсари мавзӯи 

золимӣ, ситамгарӣ, маргро мувофиқ медонистанд; ранги сиёҳ барои 

лашкарони рус мавзӯи мусбиро ифода мекард - қаҳрамонӣ ва 

ватандӯстӣ". 

Чунин ҷобаҷогузории ранги сиёҳ ва сафед муқобили рамзи 

муқаррарии ин рангҳо намебошад: дар Россия масалан ранги мотам - 

сиёҳ, лекин кафан - сафед; дар Япония ва Ҳиндустон ранги мотам - сафед 

аст; душманони ҳокимияти Шӯравӣ «сафед»-он номида мешуданд, ҳол 

он ки кори онҳо сиёҳ буданд. Тааҷҷубовар мешуд ва эҳтимол ба ҳеҷ кас 

фахмо намешуд агар Эйзенштейн масалан сиёҳро бо зарду сабз иваз 

намояд сафедро бошад бо хокистарранг иваз намояд.  

Ҳангоми лоиҳакашии ранги ҳар асбоби ба инсон хизматкунанда ва 

хусусан барои истифодаи инфиродии ӯ бояд афзалияти рангҳоро ба 

инобат гирифт. 

Олимони хориҷӣ (Р. Франсэ, М. Сент-Джордж, В. Уолтон ва 

дигарон) дар натиҷаи таҳқиқотҳои сершумор ба хулоса омданд, ки насли 

биологии донистани рангҳо мавҷуд аст. Ҳамин тавр, дар кӯдакони синни 

то яксола новобаста аз миллат ва ҷойи истиқомат афзалияти донистани 

якхелагии ранг ошкор карда шудаанд: сурх, норинҷӣ ва зард, ки онҳо 

нисбати рангҳои сабз, нилобӣ ва бунафш афзал медонанд. Байни 

наврасон ва калонсолон рангҳо аз рӯи маълумии худ ба таври зерин 

тақсим карда мешаванд: нилобӣ, сабз, сурх, зард, норинҷӣ, бунафш, 
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сафед. Дар китоби Р. Франсэ "Психологияи эстетика" гуфта мешавад, ки 

«чунин тақсимот таъсири камро ба маълумоти бадеӣ, фарқият, 

тааллуқият ба миллат ва фарҳангро мерасонад». 

Афзалият донистани рангҳо, ба монанди тасаввуротҳо бо омилҳои 

сершумор вобаста аст. Одатан бояд афзалияти на танҳо рангҳои 

алоҳида, балки якҷоякунии онҳо ба инобат гирифта шавад. Ҳангоми ин 

нақши махсусро асбоб иҷро мекунад - инъикоскунандаи ранг. Баҳои ранг 

худ метавонад аз баҳои ӯ дар вазъияти аниқ фарқ намояд. Бинобар ин 

маълумотҳои таҳқиқотҳои лаборатории афзалиятҳои ранг наметавонанд 

хамчун асоси ягона барои коркарди бастакории рангорангии объект 

хизмат намоянд, ҳатто агар ин оид ба сифатҳои оддии эстетикии он 

шаҳодат диҳад ҳам. 

Боз ҳам усули дуруст ва мураккаби омӯзиши афзалиятҳои ранг 

метавонад таҳқиқоти эҷодиёти бадеӣ хизмат намояд, масалан, саънати 

ороишӣ - амалӣ, рассомии мустақилона ва графикаи ин ё он гурӯҳи 

иҷтимоии одамон. Дар ин соҳаҳо афзал донистани ранг бевосита ифода 

карда мешаванд баробари ин ҳар ранг ба бастакорӣ дохил карда 

мешавад, бо масолеҳ ва фактура вобаста аст, яъне дар ин объектҳо 

мумкин аст бе ташреҳ, балки ранги ҳиндӣ дар раванди ҳаёти хоси худ ва 

бо ҳам амалкунии одам омӯхта шавад. Нақши пурраи афзалиятҳои 

рангро мумкин аст фақат дар асоси омӯхтани таърихи санъати халқи 

мазкур ҳосил карда шавад. 

Лекин одам - махлуқи на танҳо иҷтимоӣ аст, фаъолияти ӯ низ бо 

омилҳои тартиби физиологӣ вобаста аст, аксуламалҳои психикии ӯ 

бошад - ҳолати системаи асаб аст. Бинобар ин афзалиятҳои ранг бо 

дараҷаи маълум аз хусусиятҳои физиологии организм вобаста аст. 

Аксуламалҳои психофизиологии одамро ба ранг таҳқиқ намудан мумкин 

аст, қонунҳои умумии афзалиятҳои рангро зоҳир карда шавад, чунин 

усул метавонад илова ба таърихи фоиданок бошад. 
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Аз нуқтаи назари таъсироти физиологӣ ҳамаи рангҳо ва якҷоягии 

онҳоро мумкин аст ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим карда шавад: 

А. Содда, холис, рангҳои равшан. Якҷоягии мутаносиб. 

Б. Мураккаб, рангҳои нопурраи ахроматикӣ. Якҷоягии нюансӣ.  

Ранги гурӯҳи "А" ҳамчун барангезандаҳои қавӣ, фаъол таъсир 

мерасонанд. Онҳо ба талаботи одамон бо системаи солими хастанашуда 

ҷавобгӯанд. Ба чунин субъектҳо кӯдакон, наврсаон, ҷавонон, одамони 

меҳнатӣ, одамоне ки темпераменти баланддошта ва ошкоро, натураи 

ростдошта дохил карда мешаванд. Бешубҳа, ранг ва якҷоягии чунин 

намудро вохӯрдан мумкин аст: дар эҷодиёти бачагона; дар моддаи 

ҷавонон ба либос; дар санъати ороишӣ-амалии халқҳои тамоми курраи 

замин; дар фолклори шаҳрӣ, ки эҷодкорони он одамони меҳнати 

ғайриинтеллигентӣ аст; дар санъати рассомон-револютсионерҳои асри 

XX, ки қонунҳоро эътироф намекарданд (Матисс, Корбюзье, Леже, 

Маяковский). 

Рангҳои гурӯҳи "Б" ором мекунанд; онҳо ба ҳиссиётҳои мураккаб, 

гуногунро ба миён меоранд, мушоҳидаи тӯлониро барои эҳсос маҷбур 

мекунанд, талабот ба ҳиссиёти нозук қонеъ мегардонанд, чунин талабот 

бошад дар субъектҳои сатҳи баланди фарҳангдошта ба вуҷуд меояд. Аз 

рӯи ҳамаи ин сабабҳо гурӯҳи "Б" бо одамони синни миёна ва калонсол, 

меҳнати зеҳнӣ, одамони системаи асаби хасташуда ва нозук афзал 

дониста мешаванд. Рангҳо ва якҷоягии ин намуди дар ҳолатҳои зерин 

вомехӯранд: дар костюмҳои аврупоӣ барои синни миёна ва калонсолон; 

дар муҳити манзили интеллегенсияи шаҳрӣ; дар рассомӣ ва санъати 

дастӣ (асри XVIII - рококо, асрҳои XIX ва XX - модерн); дар графикаи 

лоиҳавии муосир ва ранги аксарияти объектҳои меъморӣ ва ғайра. 

Нақши қонунии афзалиятҳои рангӣ метавонад муваққатӣ бо 

тағйиротҳои модда риоя нашавад. Аксаран дар як фарҳанг намудҳои 

муқобили колорит ҳамроҳ мавҷуд бошанд, баробари ин 

истеъмолкунанда қонеъ гардонида мешавад. Ҳамин тавр, масъалаи 
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ҳалталаби афзалиятҳои рангӣ мураккаб аст ва муносибати 

табаддулотиро талаб мекунад. 

Ҳодисаи барои рассом шавқовар ин синестезияи рангҳо аст. 

Калимаи "синестезия" маънои «ҳамроҳ ҳис намудан»-ро дорад. Ин чунин 

ҳодиса аст, вақте ки узвҳои эҳсосот бо барагезандаҳои мутлақ комил 

набуда барагезиш меёбад. Масалан ҳангоми овозҳои мусиқӣ ҳиссиёти 

ранг ё ҳангоми мушоҳидаи ранг ягон овоз, ламсӣ, таъмӣ ва ғайра 

тасаввур карда мешаванд. "Ҳиссиёти синестетикӣ" ба одамони психикии 

муташаккил хос аст. Ҳамин тавр шоирони японӣ ҷаҳонро ҳис мекарданд:  

Шоми баҳр 

Фақат овози мурғобиҳои ваҳшӣ дар дурӣ  

Тира сафеда намоён 

 Боронҳои моҳи май меборад 

Ва шамол дар баргҳои олу 

Тару тоза сабзид 

Иоганн Волфганг Гёте фактураи ранг ва таъми онро эҳсос 

менамуд: "Ман зидди имконпазирӣ нестам, ки ранг метавонад ҳатто дарк 

карда шавад; бо ин хусусияти хоси он боз ҳам зиёдтар зоҳир карда 

мешавад. Аз рӯи таъм ранг низ фарқ мекунад. Кабуд таъми ишқорӣ, 

зардчаи сурх - туршро дорад. Ҳамаи зуҳуроти ҳақиқат монандӣ доранд". 

Синестезияи рангҳо дар санъати самти романтикӣ дар нимаи 

дуюми асри XIX ташаккул ёфта, каме баъдтар дар мусиқӣ ва шери 

символистон афзоиш дода шудааст. Шоири франсуз Артюр Рембо (1854-

1891) бо сонети худ «Садонокҳо» машҳур шудааст: 

А - сиёҳ, сафед - Е; И - сурх; У - сабз; О - кабуд; сирри онҳоро дар 

навбати худ ман мегӯям". Романтики олмонии А.В. Шлегел (1767-1845) 

низ ранги овозҳоро фарқ мекард: "А - ба сафед, равшан, ба сурх 

мувофиқат мекунад ва ҷавонӣ, дӯстӣ ва дурахшониро ифода мекунад. И - 

ба ранги осомнӣ-нилобӣ ҷавобгӯ аст, ишқ ва содиқӣ ифода мекунад. О - 

арғувонӣ, Ю - бунафш, У - ултранилобӣ".  
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Ниҳоят бо нақшҳои рангу овозӣ асарҳои шоирон маълуманд - А. 

Блок, А. Белий, С. Есенин, К. Балмонт, В. Хлебников. Аксарияти 

мусиқичиён ва бастакорон дорои «мусиқифаҳмии ранга» мебошанд. 

Бастакори машҳури рус А. Н. Скрябин дар поэмаи мусиқии худ 

"Прометей" "партияи равшанӣ"-ро навиштааст. Н. А. Римский-Корсаков 

гуфта буд, ки "сохтори диез дар он ба тасвири ранг бемоли бошад... 

таъбро ё дараҷаи гармиро ифода мекунанд..." 

Табиати синестезияро аксарияти олимон таҳқиқ намудаанд. Яке аз 

онҳо фарз мекарданд, ки дар асоси он метавонад барангезиши 

инлуксияшуда байни нахҳои биноиш ва ё шомма дар мағзи сар гузошта 

шавад. Дигарон дар он «тасаввуроти ғояҳо»-и оддиро медиданд (А. 

Бинэ). Сеюми онҳо синтезияро аломати атавизм меҳисобиданд, зуҳуроти 

синкретизми ҳиссиёти ибтидои меҳисобиданд (М. Нордау). 

Тасаввуротҳои ранг. 

Синфбандии тасаввуротҳои ранг: 

1) вазнӣ: сабук, вазнин, ҳавоӣ. 

2) ҳароратӣ: (гарм, сард, тасфон, яхин, сӯзанда,...);  

3) эҳсосшаванда: мулоим, дурушт, нешдор... 

4) фазоӣ: наздик, дур, барҷаста,... 

5) акустикӣ: хомӯш, баландсадо,... 

6) таъмӣ: ширин, бомазза, ширинча, талх... 

7) синну солӣ: бачагона, ҷавон, куҳансолӣ, ... 

8) мавсимӣ: баҳорӣ, тобистона, зимистона... 

9) этикӣ: далер, мардона, сентименталӣ... 

10) эҳсоснок: позитивӣ, ногувор, бетараф... 

11) фарҳангӣ: колорити халкҳои гуногунро фарҳанги онҳоро ба 

хотир меорад. 

Хулосаҳои умумӣ: чи қадаре, ки ранг холистар бошад ҳамон қадар 

аксуламали он устувортар аст. Тасаввуротҳои якхела - ҳароратӣ, вазнӣ, 

акустикӣ. 
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Тасаввуротҳои гуногун: таъмӣ, ломисавӣ, шоммавӣ ва ҳиссиётӣ. 

Масалан, рангҳои арғувонӣ ба тасаввуротҳои гуногун вобаста аз 

шароити истифодаи онҳо меоранд; зард ва сабз бошад ба тасаввуротҳои 

боз ҳам зиёдтарин меоранд. 

Тобиши рангҳо. Ба аксарияти рангҳо ва тобишҳо мувофиқи ҳамин 

тасаввуротҳо номгузорӣ карда мешавад. Дар поён баъзе номҳои тобиши 

рангҳо оварда шудаанд. 

Ранги сурх. Тобишҳо: лаблабугӣ, клюквагӣ, брусникавӣ, қирмизӣ, 

анорӣ, рубинӣ, лолагӣ, хуншакл, томатӣ, кораллӣ, гулобӣ, олучагӣ, 

малинагӣ, мисшакл, рябинагӣ,... 

Норинҷӣ. Оташшакл, сабзишакл, хиштшакл, таракотовӣ, зардча, 

афлесунӣ, зангшакл, мисшакл, биринҷӣ, зардолушакл... 

Зард. Аҳмарӣ, шафтолугӣ, тиллошакл, янтарӣ, регшакл, коҳшакл, 

олушакл, устухони фил, ҳаюлоӣ, зардтоб, гули чоймонанд, мисли ангур 

ва банан. 

Сабз. Тамоку, пистагӣ, хакӣ, нахуд, ботлоқӣ, шишагӣ, 

хуришмонанд, малахитӣ, зумуррадӣ, ранги мавҷи баҳр, ранги сӯзанбарг, 

явшонӣ, ранги мағор, ранги патинаи мисин, купоросӣ, алаф, қурбоққа, 

кабачкагӣ, фосфорӣ. 

Нилобӣ. Фирӯза, аквамарин, лазурӣ, осомонӣ, электрик... 

Кабуд. Сапфирӣ, ултранилобӣ, кобалтӣ, индиго, олугӣ, 

боқулаҷонмонанд... 

Бунафш. Аметистӣ, сиренӣ, сиёҳимонанд, ренессанс, фанданго ва ғ. 

Арғувонӣ. ранги малва, ранги малинаи турш, олучаи фишурда, 

бургундии куҳна, хуни барзагов, каприз, портвейн, Веласкес, Медичи, 

Бахус, амарант. 

Сафед-хокистарӣ. Шаби сафед, аллюминӣ, пӯлодӣ, дудшакл, 

нуқрагӣ, ширӣ, графитӣ, ранги орди ҷав, ранги пӯсти тухм, перламутр, 

марворидӣ, сурбӣ, албатрос, ранги чанг, ранги туман, ранги абр... 
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Сиёҳ. Ранги қаноти зоғ, ранги булут, антратсит, ақиқӣ, маренго, 

асфалтӣ, шоми тропикӣ, "хоб пеш аз ревизия", "обу ҳавои барои парвоз 

нобоб". 

Ҷигарранг. Сиёҳтоб, торфянӣ, чормағзӣ, шоколадӣ, қаҳвагӣ, 

каштанӣ, дарахти сурх, мокасин, Тонагро, Пикадили... 

Эҳсосоти тасаввуротии ранг аз табъи одам, ҷинси ӯ, тарзи зист, 

синну сол, хусусият вобаста аст. Дар поён ҷадвали вобастагии эҳсосоти 

тасаввуротии ранг аз ҷинс оварда шудааст. 

  

 
мардон (20-30 

сола) 
занҳо (20-30 сола) 

сурх 

1.Корвон;  
2.Нақлиёт; 
3.Оҷонсии 
сайёҳӣ; 
4.Нӯшокиҳо; 
5.Шарбатҳо; 
6.Атриёт; 
7.Аудиотехника; 
8.Шаробҳо; 
9.Асбобҳои 
мусиқӣ. 

1. Оҷонсии сайёҳӣ; 2.Корвон; 
3.Атриёт ва ороиш; 4.Нӯшокӣ 
ва шарбат; 5. Ҳавотозакунак. 

кабуд 

1.Асбоб барои 
намудҳои 
зимистонаи 
варзиш; 
2.Либоси 
зимистона; 
3.Оргтехника; 
4.Атриёт; 5.Оби 
маъданӣ; 6. 
Оҷонсии сайёҳӣ. 

1.Атриёт ва ороиш; 2.Либоси 
зимистона; 3.Оби маъданӣ; 
4.Яхдонҳо. 

зард 

1.Маҳсулот 
барои 
истироҳати 
тобистона; 
2.Фотоплёнка; 
3.Нӯшокӣ ва 
шираҳо; 

1.Маҳсулот барои истироҳати 
тобистона; 2.Шампун; 
3.Фотоплёнка; 4.Қоғази 
борбандӣ. 
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4.Шаробҳо; 
5.Маҳсулоти 
ширӣ. 

Сабз 

1. Маҳсулот аз 
деҳа; 2. Оҷонсии 
сайёҳӣ; 
3.Ташкили 
муҳофизат; 
4.Ширкати 
кино. 

1.Маҳсулот аз деҳа; 2. Оҷонсии 
сайёҳӣ; 3.Дору; 4.Мағозаи 
гулҳо; 5. Воситаҳо аз пашша. 

сурх 
Малинашакл 

1.Толори 
варзиш, 
боулинг; 2.Ид 
ва корвон; 
3.Атриёт; 
4.Либоси 
варзишӣ; 
5.Пиротехника; 
6.Қаҳвахона. 

1.Атриёт ва ороиш; 2.Клуби 
варзишӣ; 3.Бозичаҳо; 4.Қанд; 
5.Маводи шиноварӣ. 

 

Забони ранг ё рамз 

Ҳар ранг метавонад ҳам аҳамияти манфӣ ва ҳам мусбиро дошта 

бошад. 

Сурх. Тасаввуроти мусбӣ. Манбаи асосии тасаввурот - алоқамандӣ 

ба тамоми мавҷудоти зинда. Хун, гулҳо, меваҳо, гил, ки аз он одам 

офарида шудааст. Адам тарҷумаи замини сурхро дорад. ранги сурх - ин 

қувва, энергия, ки бе он ҳаёт имконнопазир аст. Рамзи ҳосилхезӣ аст. 

Сурх руҳҳои даҳшатнокро метасронад, ранги мӯъҷизанок, ранги гармӣ 

ва офтоби зиндагӣ аст, ранги тӯморҳо, бандҳо, нақшу нигорҳост. Рамзи 

зебоист. Бо ин ранг аксарияти руҳҳо ва Худоҳо ҳам одил ва ҳам 

даҳшатовар тасвир карда мешаванд. 

Тасаввуроти манфӣ. Марг, куштор, гуноҳ, қасд, рамзи ҷанг, 

мубориза, хашм, зулм ва ғ. ба сафед муқобил гузошта мешавад. Бонги 

хатар ва манъкунист. 

Сафед. Тасаввуроти мусбӣ. Ранги махсус аст, ки асосан аҳамияти 

мусбиро дорад. Рамзи тозагӣ, сулҳ, саломатӣ, ваҳдат, афзоиши насл аст. 
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Ранги рӯз, нури офтоб, фаъолнокӣ аст. Мутаносиби сиёҳ, аломати 

тозагӣ, об, беғамӣ ва ҷалбшавӣ ба некӣ аст. Рамзи ваҳдат байни зиндаҳо 

ва мурдагон. Ранги Худоҳо, руҳҳои нек ва мурдагон аст. Ҳашаматӣ, 

ашрофӣ, азимӣ, некӯаҳволӣ, афзалиятнокӣ. Дар христиант: ранги 

муқаддасон, рамзи муқаддасӣ, хушӣ дониста мешавад. Дар Ҳиндустон - 

рамзи тозагӣ ва холигӣ, ранги Худо. 

Тасаввуроти манфӣ. Куҳансолии наздикшаванда, берангӣ, 

сафедмуйӣ, беморӣ, марг, зулм, ғам, сардӣ. 

Сиёҳ. Тасаввуроти мусбӣ. Ранги ишқ дар мусулмонӣ. Файласуфони 

қадим - рамзи торикӣ меҳисобиданд. Зебогӣ, оромӣ, истироҳат. 

Асосан тасаввуроти манфӣ: шаб, тарс, бадӣ, набудани сафедӣ, 

торикӣ, ғам, ғусса, гунахкорӣ... 

Сабз. Тасаввуроти мусбӣ. Ин ранги ҳосилхезӣ аст. Дар дини 

христианӣ - рамзи ҳаёти замини Христос. Ранги боғи Ирам, Оазис дар 

биёбон, ранги биҳишт, ранги занона. 

Тасаввуроти манфӣ. Азозил, девонагӣ, шайтон, майхорагӣ, дар 

фолклори русӣ - ранги шароби алафӣ, заҳр ва ғайра. Дар асри XX ранги 

сабз тасаввуроти манфиро дошт: камфаъолӣ, инертнокӣ, авбошӣ, 

бефарқиятӣ, ҳасад. 

Зард. Тасаввуроти мусбӣ. Ҳамаи зиндӣ, офтоб, тилло, ранги 

қурбонии якум дар мусулмонӣ, ранги Худо, подшоҳӣ, шуҳрат, ранги 

замин ва ғайра. 

Тасаввуроти манфи. Фоҳишагӣ, ҷудоӣ, гуноҳи Иуда, хиёнат, 

куҳаншавӣ, соишхӯрӣ, пӯсти пирон, ранги девонагӣ, фиреб, пешгирӣ, 

огоҳкунӣ. 

Кабуд. Тасаввуроти мусбӣ. Ранги ҷиддитарин, каме ғамгинӣ. Рамзи 

об, осмон, дар Шарқ - соҳаҳои олӣ, муқаддасот, дар китобҳои христианӣ 

- сир.  
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Тасаввуроти манфӣ. Золимӣ, шайтон, дар Хитойи қадим пашшаи 

кабуд - тӯҳматчӣ, дар Нидерландҳо болопӯши кабуд - зани хиёнаткор. 

Гуноҳ, азоб, сардӣ, пирӣ, дар Ҳиндустон - асабоният ва мотам. 

Бунафш. Тасаввуроти мусбӣ. Махфигӣ, ирратсионалӣ, хотира. 

Бунафши сафедшуда - маънавӣ, ороиш. Ранги романтикҳо.  

Тасаввуроти манфӣ. Тарс, пирӣ, интиҳои зиндагӣ ва ғ. 

Арғувонӣ. Фақат аҳамияти мусбӣ. Бойигарӣ, подшоҳӣ, зебогии олӣ, 

маънавиёт, ҳукумат, бузургӣ. 

Хокистарранг. Дар қадим - ранги манфӣ, ранги камбағалӣ, 

асабоният, хомӯшшавӣ, ранги зиччии шаҳр, туман, рамзи ҳасад, ранги 

нохушӣ. 

Тасаввуроти мусбӣ. Ранги боҳашаматӣ, элегантнокӣ. 

 Норанчӣ. Ранги хушхолӣ. Хушхолии бачагона. Гармӣ ва мусоидӣ. 

Лекин бо намуди каме ифлосшуда ё сафедшуда - фақат тасаввуроти 

манфӣ: тирагӣ, ғализ.  

Қонунҳои назари рангин 

Қонунҳои асосии эҳсоси ранг ба шумор мераванд: равшанӣ, 

мутобиқат, ҷило ва индуксия. 

Дар узви биниш 3 дастгоҳи рангҳискунанда мавҷуд аст: сурх, сабз, 

кабуд. Ҳамзамон гуфтан мумкин аст, ки чашм он рангҳоро эҳсос 

намекунад, балки дарозии мавҷро, ки аз он ранг ташкил меёбад қабул 

мекунад. Тамоми гуногуншаклии рангҳо, ки бо чашм эҳсос карда 

мешавад ба туфайли омехташавии се рангҳои асосии дар боло 

номбаршуда ба вуҷуд меояд. 

Тобиши ранг - ҳиссиётест, ки нисбати рангҳои сурх, сабз, кабуд дар 

дастгоҳи рангҳискунанда муайян карда мешавад. 

Хатҳои афканишоти асосиро (Юнг, Ломоносов, Голтс), ки 

масоҳати хати кабуд, сабз ва сурх баробар аст. 
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Аз расм дида мешавад, ки ранги кабуд дорои барангезиши баланд 

аст. Ин маънои онро дорад, ки ҳангоми кам шудани равшаннокӣ ранги 

кабуд охир гум мегардад. Муфассалтар: ҳангоми равшании рӯзонаи 

муқаррарӣ бо нури парокандашуда хуб ҳамаи ранги спектр ҳис карда 

мешавад. Ҳангоми кам шудани равшанӣ тобиши рангҳо меҷунбад ва 

танҳо рангҳои сурх, сабз, кабуд боқӣ мемонад. Баъд онҳо гум мешаванд, 

кабуд оҳиста ба сафедча, сурх ба сиёҳ мубаддал мегардад. Ин ҳодиса 

ҳодисаи Бетсолд-Брюнне номида мешавад. Ҳангоми афзудани равшанӣ 

тобиши равшаннокӣ ба тарафи ранги зард ва нилобӣ ба вуҷуд меояд 

(ҳодисаи Эбней). 

Мутобиқшавии равшанӣ. Ин пастшавии эҳсоснокии чашм ба 

равшанӣ ҳангоми дурахшонии зиёди нуқтаи назар мебошад. Мутобиқат 

ба торикӣ - баланд шудани эҳсоснокии чашм ба ранг ҳангоми рӯшноии 

кам аст. Мутобиқати хромотикӣ - пастшавии эҳсоснокии чашм ба ранг 

ҳангоми тӯлонӣ мушоҳидашавии он мебошад. Ҳангоми ин 

нишондиҳандаҳои зерин тағйир меёбанд: пуррагии рангҳо кам мешавад ё 

ба ранги хокистарранг, рангҳои сафед омехта мешаванд, ранги сафед 

тира мешавад, сиёҳ - сафед мешавад, сард - гарм мешаванд. 

 Хасташавӣ аз ранг. Зери таъсири хасташавӣ аз ранг ҳиссиёт 

метавонад то ношиносӣ тағйир ёбад. Таъсири хастагиро ранг 

мутаносиби миқдори он мерасонад. Ба мафҳуми хасташавӣ дохил 

мешавад: функсияи доғи ранг, равшаннокӣ, таносуби ранг, пуррагӣ, 

андозаҳои доғ, вақти мушоҳида. Ҳангоми шароитҳои ба ин монанд 
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хасташавии камтарин бо ранги кабуд ва зард мушоҳида карда мешавад. 

Зиёдтарин - сурх ва норинҷӣ. 

 Рӯшноикунӣ бо манбаҳои гуногуни равшанӣ. Ҳангоми 

равшанидиҳии чароғи тафсон рангҳои дарозмавҷнок гармтар ва 

пурратар мегарданд, равшании онҳо баланд мешавад; кӯтоҳмавҷ - тира 

мешаванд, гарм мешаванд, хокистарӣ мешаванд. 

Ҳангоми нури чароғҳои люминесентӣ рангҳои кӯтоҳмавҷ ва сард 

афзалият меёбанд. Сабз: пуррагӣ ва равшаннокии онҳо меафзояд. 

Рангҳои дарозмавҷ пуррагии худро гум мекунанд, сард мешаванд ва 

метавонанд бо қабати бунафшӣ тира шаванд. 

Индуксияи ранг. Ин тағйироти ранг зери таъсири дигар ранг аст. 

Ду намуди индуксия мавҷуд аст: таъсири манфӣ ва мусбӣ. 

Ҳангоми индуксияи манфӣ нишондиҳандаҳои ду рангҳо дар самти 

муқобил тағйир меёёбанд, ҳангоми мусбӣ нишондиҳандаҳо якхела 

мешаванд. 

Пеш аз он, ки бо индуксия шинос карда шавад аввалан бояд 

мафҳуми таносубро дида баромад. Таносуб - ин ченаки индуксия аст. 

Якчанд намуди таносуб мавҷуд аст: аз рӯи равшаннокӣ ва аз рӯи тобиши 

ранг. Таносуб аз рӯи тобиши ранг мешавад: 

Зиёд 110°<К<180° 

Миёна 70°<К<110° 

Кам К<70°  

Боз индуксияи яквақта ва ботартиб мавҷуд аст. 

Яквақта: ду ранги ба нуқтаи назар афтида нишондиҳандаҳои худро 

тағйир медиҳанд. ботартиб: тағйироти ҳиссиёти ранг дар натиҷаи 

таъсири пешакии дигар барангезанда ба чашм. 

Қонунҳои асосии индуксияи манфии ранг: доғҳои хроматикӣ дар 

фони тобиши рангӣ дар самти муқобили ранги фон. Ба ченаки ранги 

индуксионӣ таъсир мерасонанд: 
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1) масофаи байни доғҳо: чи қадаре, ки кам бошад ҳамон қадар 

таносуб зиёд аст; 

2) аниқии тарҳ: тарҳи аниқ таносуби равшаннокиро зиёд мекунад 

ва хромотикиро кам мекунад; 

3) нисбати равшаннокии доғҳои ранг: чи қадаре ки аҳамияти 

равшаннокии доғхо наздиктар бошад ҳамон қадар индуксияи хромотикӣ 

зиёдтар аст ва баръакс; 

4) нисбати масоҳатҳои доғҳо: чи қадаре, ки масоҳати як доғ 

нисбати масоҳати дигараш калон бошад ҳамон қадар рангшавии 

индуксионии он сахттар аст; 

5) пуррагии доғ: чи қадаре, ки пуррагии ранг баланд бошад, ҳамон 

қадар таъсири индуксионии он зиёд аст; 

6) вақти мушоҳида: беҳтарин индуксия ҳангоми назари мухтасар 

эҳсос карда мешавад; 

7) соҳаи шабака, ки доғҳои рангро қайд мекунанд. 

Барои он ки индуксия пешгирӣ карда шавад зарур аст: омехта 

намудани ранги фон бо ранги доғ, кашидани объектҳо бо ранги сиёҳ ё 

тарҳи сиёҳ.  

Ранг ва адад ранг дар интерйер 

Сохтори ҳаҷмӣ-фазоӣ дар хусусияти алоқамандии ҳаҷм ва фазо 

ҳамчун унсурҳои шакли асбоб ифода карда шуда, бо таъиноти асбоб ва 

вазифаи бо он иҷрошаванда вобаста аст. 

Муҳити ранга - ин системаест, ки унсурҳои он ранги ҳамаи 

ташкилдиҳандаҳои сохтори ҳаҷмӣ-фазоӣ ва иловагиҳои он ба шумор 

меравад ва аз рӯи тақсимот дар фазо ва вақт эҳсос карда мешаванд. 

Вобаста аз афзалияти истифодабарии муҳити рангин дар биноҳо 3 

синфи объектҳоро ҷудо мекунанд: 

1) объектҳои истеҳсолотӣ. Дар биноҳои ин намуд принсипи асосӣ - 

мақсаднокӣ ва функсионалӣ. 
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2) муассисаҳои хӯрокхӯрии ҷамъиятӣ, муассисаҳои тиҷоратӣ, 

толорҳои варзишӣ, биноҳои тамошо, намоишгохҳои хусусияти 

коридошта. Дар ин ҷо аҳамияти калонро омили тартиби зебоипарастӣ 

дорад. 

3) Объектҳое, ки дар он одам истироҳат мекунад, хурсандӣ намудан 

ё бо кори маънавӣ машғул шудан: иншоотҳои мемориалӣ, намоишгоҳҳои 

репрезентативӣ, баъзе толорҳои намоишӣ ё консертӣ, осорхонаи 

хусусияти махсусдошта, тарабхона ва паркҳои обӣ. Дар ин ҷо ғояи бадеӣ- 

асосӣ аст. 

 Принсипҳои асосии ташаккули муҳити рангин: 

1) ранг ҳамчун омили комфорти тамошоӣ: 

а) барои таъмин намудани шароити оптималии амалкунии чашм 

бояд системаи муносибатҳои равшаннокӣ истифода бурда шавад. Қитъаи 

поёнии бино нисбатан торик Р (коэффисиенти равшаннокӣ) = 0,4-0,3. 

Қитъаи миёна равшантар аст (Р=0,5-0,7). Қисми болоӣ - равшантарин аст 

(Р=0,8-0,9). 

 б) агар дар бино ягон объектҳо дида шаванд, бояд шароитро барои 

эҳсоси беҳтарини онҳо фароҳам оварда шавад. 

в) агар чашм маҷбур бошад тӯлонӣ ягон объектро қайд намояд, 

бояд ба ӯ дар доғи ранги таносуб танаффус дода шавад. 

г) ахроматизми пурра низ чашмро хаста мекунад. 

д) рангҳои аз ҷиҳати физиологӣ оптималӣ миёнамавҷҳо мебошанд. 

 2) ранг ҳамчун омили таъсироти психофизиологӣ: 

а) ранги барангезанда дар он ҷо истифода бурда мешавад, ки дар 

он ҷо фаъолнокии зиёди ҳаракатнокӣ ва ё шиддатнокии мушакӣ талаб 

карда мешавад, ки дар он ҷо бояд ба одам руҳия дода шавад, камёфтии 

эҳсосотро таъмин намуда, тонуси асабӣ-ҷисмонӣ баланд карда шавад. Ба 

рангҳои барангезанда дохил карда мешаванд: сурху норинҷӣ, сурх, 

арғувонӣ. Дар тарабхонаҳо, қаҳвахона, клубҳо, паркҳои обӣ, ярмаркаҳо, 

беморхонаҳои психиатрикӣ истифода бурда мешаванд, яъне асосан 
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ҷойҳо бо ҳузури муваққатӣ. Илова ба рангҳои дар боло номбаршуда 

аксаран якҷоягии таносуб истифода бурда мешаванд. 

б) рангҳои қавикунанда. Ин рангҳои норнаҷӣ, норинҷӣ зард, зард, 

зарду сабз, сабз, сабзи намуди алафӣ мебошанд. Онҳо дар интерйерҳо 

истифода бурда мешаванд, ки дар он ҷо масъалаҳои махсусан таъсироти 

маънавии равиядошта гузошта мешаванд, лекин дар он ҷо низ бояд 

руҳияи корӣ ва коршоямиро дастгирӣ намуд яъне қавикунанда. 

в) рангҳои оромкунанда. Ин ранги сабзу нилобӣ, нилобӣ, кабуд, 

бунафш. Дар биноҳо барои истироҳати камфаъол истифода бурда 

мешаванд: холҳо, хонаи хоб, толори муассисаҳои намоишӣ, дар баъзе 

толорҳои маҷлис ва аудиторияҳо. Дар биноҳои серодам гамма бояд ором 

новобаста аз шароити боқимонда бошад. 

г) ранг ҳамчун омили эстетикӣ. 

д) ранг ҳамчун воситаи зоҳиркунии шакл ва ташкили фазо.  

Тағйирёбии биноишии бузургиҳои асбобҳо бо ёрии ранг: агар се 

квадрати андозаашон якхеларо гирифта яке аз онҳоро бо ранги 

ахроматикӣ ранг намуда, дуюмро бо хроматикӣ, сеюм ранга карда 

шавад, он гоҳ калонтарин ахроматикӣ, хроматикӣ каме хурдтар, 

хурдтарин рангорангшуда намудор мегардад.  

Ғалати тасаввури баҳодиҳии вазни асбоб: асбоби сафед аз сиёҳ 

сабуктар аст, сард аз гарм сабуктар, вазнин атрин - сиёҳ аст, сабуктарин - 

сафед, нопурра ва сард мебошад.  

Таасуроти наздик ва дуршавӣ: ранги пурра боз ҳам наздиктар 

нисбати нопурра эҳсос карда мешавад. Рангҳои гарм барҷаста метобанд. 

Рангҳои сард - хамида. Ранги сабз нисбати рангҳои сард барҷаста аст, 

ҳол он ки ин ранг бетараф аст. Дар гурӯҳи ранги барҷастагиҳо рангҳои 

таҳранги сафед назаррас аст.  

3) ранг ҳамчун воситаи маълумотдиҳӣ. 

Сурх - манъкунӣ, хатар, боздорӣ. 

Сабз - рухсат, васлшавӣ, бехатарӣ. 



254 

 

Зард - огоҳӣ. 

Кабуд - бетарафкунанда. 

Норинҷӣ - оид ба хатар огоҳ мекунад. 

Зард+сиёҳ - ранги тарсонанда. 

Матоъҳои дастӣ. Дар замонҳои қадими томелодӣ матои абрешимӣ 

боҳашамат буд, маҳсулоти киматтарин буд: аз он пулро истеҳсол 

мекарданд, бо он подош медоданд, моли додугирифт ба ҳисоб мерафт.  

Ба таври тааҷҷубовар то рӯзҳои мо суратҳои 

боқӣ мондаанд - асосгузори сурати ранга, ки тамоми 

истеъдоди худро ба як мақсади азим бахшидааст- 

таҷҷасуми паҳногӣ ва боигарии давлати азим бо 

рангҳои табиӣ буд. 

Ба сифати кори рассом, бо аниқии ҷузъҳо 

Сергей Михайлович  ва равшании рангҳо диққат дихед. Рангҳои 

ҳайратангез 

Прокудина Горский зинда, сохтори матоъ, ҷилои масолеҳ, равшании 

нақшҳо тааҷҷубовар аст.  

 

Ибтидои асри XX: солҳои 1907-1911 Charlie.uz  

Матоъҳои дастиро истеҳсол мекунанд: гарданбандҳо, гарданбанди 

бабочки, сарпӯшҳо, ки харидоронро бо рангорангии шавқовар ва 

дизайни муосир хурсанд мекунанд. 

Адрас —матои нимабрешимӣ бо нақшҳои абрӣ аст. Аҳамияти 

махсусро дар тамоми ҷаҳон матоъҳои анъанавӣ доранд, ки аз рӯи 

технологияи дар Ғарб зери номи «ИКАТ» машҳур аст, истеҳсол 

http://prokudin-gorskiy.ru/
https://www.charlie.uz/product-category/bowtie/
https://www.charlie.uz/product-category/bowtie/
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шудаанд. Калимаи «ИКАТ» аз феъли «mengikat» сохта 

шуда маънои «бастан, печонидани ҳамаи дар 

гирдбуда»-ро дорад. 

Ин техникаи мураккабтарини дастӣ иҷрошуда буда аз бастани 

дастаҳои ресмон бо мақсади даврӣ рангкунии он ба рангҳои муайян, 

ташкил меёбад. 

Масалан, икати ӯзбекӣ бо он фарқ мекунад, ки расм фақат ба 

ресмони асосӣ гузошта шуда, пуд якранга гузошта мешавад. Адрас аз 50 

% абрешим ва 50% пахта ташкил меёбад. Ало-

бахмал — ин намуди махсуси «икат» аст, ки фақат 

барои либоси идонаи қиматбахо истифода бурда 

мешавад. Ало-бахмал фақат дар Бухоро истеҳсол 

карда мешуд, бинобар ин либос аз ин матоъ дар 

тамоми Осиёи Марказӣ бонуфуз ҳисобида мешуд. Матоъ пати 

абрешимиро дорад, ки ба он абрешими зиёд сарф карда мешавад ва 

асосан аз абрешим ва пахта, ташкил меёбад. Бинобар ин ало-бахмалро 

низ «барқути абрешимӣ» меноманд. 

Ало-бахмали 100%- абрешимии дастӣ иҷрошуда мавҷуд нест, дар 

он ҳамеша пахта мавҷуд аст. Ин аз имкониятҳои технологияи истеҳсол 

вобаста аст. Бархати абрешимии 100%-ро фақат бо дастгоҳҳои итолиёвӣ 

ва олмонӣ истеҳсол карда мешавад, лекин ин матои дастӣ иҷрошуда 

ҳисобида намешавад. 

Атлас (Хон-Алас) нисбат ба адраси машҳур матоъ аз абрешими 

холис аст. Атлас афзалияти азимро дорад - ӯ тобистон сардиро нигоҳ 

дошта зимистон гармӣ медиҳад. Либоси атласӣ 

метавонад гуногунтаъинот бошад. Масалан аз 

атлас блузка (куртаи нимтанаи занона), юбка, 

костюмҳо, куртаҳои идона ва ҳатто болопӯшҳои 

гарм бо истифодаи масолеҳи астари аз ҳамин 

гурӯҳи матоъҳо, дӯхтан имконпазир аст. 
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Атласро мумкин аст ҳатто барои истеҳсоли лавозимотҳо истифода 

бурда шавад: шарфҳо, пойафзол, сумкаҳо, сарпӯшҳо. 

Абрабандӣ. Гулқолаб ё қолабзанӣ. Намуди қадимтарини ҳунари 

тоҷикон мебошад. Абрабандӣ бо усули 

нақшзании расмҳои абрӣ ба матои тайёр 

кашида мешаванд. Нақш бо сифати махсуси 

бадеӣ ва гуногуншаклии нақшҳо фарқ мекунад: 

геометрӣ, гулшакл ва ғайра. Дар ҳар минтақа 

ҳунармандон тобиши ранги ба худ хосро нигоҳ медоштанд. Имрӯззо 

абрабандӣ — намуди махсуси санъат аст. Санъати абрабандӣ бояд чун 

санъати асили миллӣ аз насл ба насл ба мерос гузошта шавад. 

Алоча — матои ҳаяҷонбахш, рангаи рах-

рах аз абрешим ва пахта мебошад. Сатҳи 

ҳамвори он ҷило дода дурахшон аст. Имрӯзҳо 

ҳунармандони халқии водии Фарғонаи 

Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва водии Ҳисори 

Ҷумҳурии Тоҷикистон намудҳои гуногуни алочаро истеҳсол мекунанд. 

Беқасам (бекасаб) — матои рах-рах аст, ки 

барои духтани хилъатҳои мардона, занона ва 

бачагонаи пахтагӣ, кӯрпаҳои пахтагӣ ва дигарон 

васеъ истифода бурда мешавад. 

Ин матои рангаи нимабрешимӣ ба шумор 

меравад. Нақши ӯ рах-рахи наққошӣ аст. Аз ҷониби ҳунармандони 

халқии шаҳрҳои Самарқанд‚ Бухаро‚ Ташкент‚ Қӯқанд истеҳсол карда 

мешавад. Дар Тоҷикистони муосир беқасабро асосан ҳунармандони 

халқии Қаротоғӣ истеҳсол мекунанд. Матоъ дар байни аҳолии маҳаллӣ 

то имрӯзҳо машҳур аст. 

Аввалин маротиба намудҳои атлас дар асри 2 мелодӣ пайдо 

шудааст, дар замонҳои Роҳи азими Абешим. Атласро ба маҳсулоти 
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қиматбаҳо, ороишот, тилло иваз мекарданд, ӯ матои ҷавон ва абадӣ 

мувофиқи мӯд аст. 

Таъсири калонро ба ташаккули абрешимпарварӣ дар Хуҷанд Роҳи 

Абрешим расонидааст, ки тариқи он савдогарони хитоӣ абрешимро ба 

ин ва дигар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ мекашониданд. Дар навбати худ, 

ҳунармандони хуҷандӣ ба Хитой сафар намуда дар он ҷо нозукиҳои 

абрешимпарвариро омӯхтаанд. 

Халқи тоҷик дар асрҳои IV-V анъанаҳои абрешимпарварӣ ва 

абрешимбофиро тараққӣ додааст. Суғдиёни қадим, бактриҳо, хоразмиҳо 

бо абрешимпарварӣ машғул буданд, матоъҳоро истеҳсол менамуданд, ки 

ба атлас монанд буданд. Мувофиқи маълумотҳои олимони рус 

Э.Поярков, В.Линде ва П.Осипов, ки таърихи пайдоиши 

абрешимро таҳқиқ кардаанд, дар асри III-I то мелодӣ 

водии Фарғона маркази абрешимпарварӣ ҳисобида 

мешуд. 

Оид ба мавҷуд будани атлас дар замонҳои қадим 

ривоятҳои қадими эронӣ шаҳодат медиҳанд, ки дар онҳо 

тавсифи либоси рангаи суғдиён ва дигар халқҳои ориёӣ оварда шудааст. 

Дар яке аз онҳо, ки дар замонҳои мо бв шоири муосири тоҷик Муҳиддин 

Хоҷазод ҳикоя карда шудаанд, гуфта мешавад, ки боре сарлашкари 

бузург Александр Македонский ба духтари зебо ошиқ шудааст, ки бо 

шарте розӣ шуда ба ӯ оиладор хоҳад шуд: ӯ бояд ба он тарафе сафар 

намояд, ки офтоб мебарояд ва агар аспсавор бошад дар ҳафт моҳ, агар 

пиёда бошад дар нуҳ моҳ, - то шаҳри Хуҷанд равад, ҳунарманди 120 

соларо ёбад, ки атласи бо номи «Ҳарири Хуҷанд»-ро истеҳсол мекунад, 

ёбад ва ин матоъро биёрад. 

Македонский бо лашкари худ ба Хуҷанд омад, мӯйсафед-

ҳунармандро дар маҳаллаи Ҷонбаҳорон ёфт ва оид ба талаботи 

дӯстдоштааш нақл намуд. Мӯйсафед розӣ шуд, ки атласро истеҳсол 

намояд, лекин шарти худро гузошт. Мӯйсафед гуфт, ки атласро дар 

http://www.tajik-gateway.org/wp/wp-content/uploads/2013/04/atlas1.jpg
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давоми се моҳ тайёр мекунад, дар ин мурур лашкари Македнский ба 

Хуҷанд бояд ҳамон қадар гилро кашонанд, то ин ки барои сохтани 

девори баланд кифоягӣ кунад ва паси он шаҳр тавонад аз кӯчманчиён-

ғоратгарони мунтазам ба шаҳр ҳамлакунанда муҳофизат карда шавад. 

«Баҳри ишқ ман ба ҳар кор тайёрам», - ҷавоб дод Александр 

Македонский ва ба лашкари худ фармон дод хар рӯз ба ӯ як халта гил аз 

маҳаллаҳои Рӯмон, Қулангир ва Ғозиён кашонида шавад. 

Дар муддати се моҳ лашкари ӯ бо халта гил кашониданд, аҳолии 

Хуҷанд бошад онро бо коҳ омехта намуда маҳлули пахсаро тайёр 

мекарданд ва гирди шаҳрол девор мекарданд. Ҳунарманди 120-сола дар 

муҳлати ваъдадодашуда атласи «Ҳарири Хуҷанд»-ро барои дӯстдоштаи 

Александр Македонский истеҳсол намуд. Лекин лашкаркаши бузург дар 

роҳ ба назди дӯстдоштааш кушта шуд, тобути ӯро бо матои камёфт 

пӯшиданд ва ба ватанаш ирсол намудаанд. Чунин аст ривоят. 

Дар Хуҷанд ҳунари бофандагӣ аз замонҳои қадим тараққӣ ёфтааст, 

васеъ паҳншуда буд ва тасодуфӣ нест, ки маҳаллаҳои бо номи 

«карбосбофон», «абрабандон», «пиллакашон» ва «шоҳибофон» мавҷуд 

аст. 

Соли 1871 дар Хуҷанд тахминан 30 фабрикаҳои абрешимбофӣ, 23 

рангкунӣ, 74 бофандагӣ мавҷуд буд, ки матоъҳои абрешимиро истеҳсол 

мекарданд, 160 муассисаҳои бофандагӣ мавҷуд буданд, ки матоъро барои 

гулқолаб истеҳсол мекарданд ва 30 устохонаҳо, ки дар он 814 ҳунарманд 

меҳнат мекарданд, мавҷуд буд. Соли 1906 бошад дар Хуҷанд 230 

муассисаҳои абрешимбофии шакли косибӣ мушоҳида карда шудааст. 

Зиёда аз 150 сол пеш аз ин фабрикаи пиллакаширо дар Хуҷанд 

муҳандиси рус Хлудов кушода буд. Соли 1872 дар ин шаҳр фабрикаи 

абрешимбофӣ пайдо шудааст, ки дар асоси буғ кор мекардааст, бо 73 

дастгоҳ 50 ҳунарманд кор мекардаанд. Соли 1913 дар Хуҷанд панҷ чунин 

фабрика буд, лекин шароити меҳнати онҳо ниҳоят вазнин буд. Соли 1916 

дар истеҳсолоти косибӣ фақат дар уезди Хуҷанд зиёда аз 1500 артел 
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ҳисоб карда шудааст, ки аксарияти атлас, беқасаб, банорас ва дигар 

матоъҳои талаботи баланддоштаро истеҳсол менамуданд. Ҳунармандони 

маҳаллӣ таҷрибаи худро ба ҳунармандони ба Хуҷанд аз минтақаҳои 

дигари Осиёи Марказӣ омада меомӯзониданд ва асосан кӯшиш 

мекарданд шогирдони худро аз ҳисоби бачагони худ ва хешон омода 

кунанд. 

Дар ибтидои асри XX дар Хуҷанд на кам аз 4500 устохонаҳо ҳисоб 

карда шудаанд, ки ба истеҳсоли матоъҳои абрешимӣ тааллуқ доштанд. 

Этнографҳо дар ин ҷо 103 касбҳоро ҳисоб намудаанд. Ҳамин тавр 

масалан раванди коркарди нах аз давраи асосӣ ташкил меёфт - 

тайёркунии ресмон, бофандагӣ, коркарди матоъҳои тайёр. Давраи 

тайёркунии ресмон барои бофандагӣ дар навбати худ аз кушодани пилла 

- пиллакашӣ, тобдиҳии ресмон - аштобчигӣ, танидани ресмон - 

даврагарӣ, тозакунии пахта аз ғӯза ва тухмиҳо - пахтакашӣ, бофтани 

пахта - ресмонресӣ ташкил меёфт. 

Рангкунии ресмон аз ду давра таркиб меёфт: пухтани ресмон - 

ишқоркунӣ ва рангкунии он бо рангҳои гуногун тариқи усули гарм - 

рангуборчигӣ; рангкунии дуюмдафъаина ба ранги индиго - кабудгарӣ 

сурат мегирифт. Мутахассисони махсус бо бастани асос барои наққошии 

матоъ - абрабандӣ, гузоштани аломати нақш дар асоси беқасаб - 

нақшандозӣ, истеҳсоли шонаҳо барои берд - теғбандӣ, бастани ремизҳо - 

гулбардорӣ машғул буданд. 

Бофандагӣ, вобаста аз намуди матоъҳои истеҳсолшаванда аз панҷ 

давра ташкил меёфт: истеҳсоли матои қоғазӣ; истеҳсоли матоъҳои 

абрешимӣ, ки ба коркарди канаус - шоҳибофӣ ва атлас - атласбофӣ 

тақсим мешуд; истеҳсоли матоъҳои нимабрешимӣ, ки ба панҷ давра 

тақсим карда мешуд; истеҳсоли матоъ барои салла, ки бояд косибони ду 

ихтисосро талаб мекард - истеҳсоли саллаҳои абрешимӣ ва кушакҳо -

футабофӣ ва коркарди рӯймолҳои абрешимӣ - доройибофӣ. 
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Коркарди матоъҳои тайёр тақсим мешуд ба: сафедкунии матои 

пахтагин - шустагарӣ; гузоштани нақшҳои қолибишуда ба матоъҳои 

қоғазӣ бо ёрии қолибҳои махсуси чӯбин - читгарӣ; пардоздиҳии 

матоъҳои пахтагин ва нимабрешимӣ - кудунгарӣ ва ҳоказо. 

Ҳамин тавр раванди коркарди нах ва истеҳсоли ин матои 

боҳашамат зиёда аз бист давра ташкил меёфт, ки бо сӣ нафар категорияи 

ҳунармандони касбӣ ва коргарони ёрирасон иҷро карда мешуд. 

Дар ибтидои солҳои 1920-ум дар шаҳри Хуҷанд аввалин сехи 

дӯзандагӣ оид ба истеҳсоли матоъҳо таҳти унвони «Бофанда» таъсис 

дода шуд, ки зиёда аз ҳазорҳо ҳунармандонро муттаҳид мекард. Баъдан 

дар шаҳр кооперативҳои косибон пайдо шуданд, ки бо коркарди пилла 

ва абрешимбофӣ машғул буданд. Дар охири соли 1927 дар уезди Хуҷанд 

зиёда аз 3500 ҳунармандон муттаҳид шуданд, ки аз онҳо 1700 дар хона бо 

кор машғул буданд. 

Солҳои 1927-1928 дар Хуҷанд дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ якумин 

фабрикаи абрешимбофии «Красный ткач» сохта шудааст, ки бо 

дастгоҳҳои нав ҷиҳозонида шуда буд. Соли 1932 фабрика ба сехи 

дӯзандагии бофандагони «Красный ткач» табдил дода шуд. 

То ва баъди табаддулоти Октябри соли 1917 шавқ ба 

ҳунармандони хуҷандӣ аз тарафи истеҳсолкунандагони абрешим 

истеҳсолкунандагони хориҷӣ пайдо гашт, хусусан муҳандисон ва 

технологҳои итолиёвӣ оқибат техникаи худро дар комбинати 

абрешимресии Хуҷанд ҷорӣ намуданд. Директори якумини комбинати 

абрешимресӣ Р.Грюнберг, директори якуми техникӣ, музандиси 

итолиёвӣ Карло Сало, механики истеҳсолот Анчето, ҳунарманди калон 

Иена Рива ва аксари дигар кӯшиш ба харҷ медоданд нақшҳои атлас ва 

дигар матоъҳои абрешимиро дигаргун созанд. Ба туфайли онҳо атласи 

Хуҷанд шуҳрати худро боз хоса гардонид. Лекин соли 1962 комбинати 

абрешимресӣ истеҳсоли ин намуди матоъро хотима дод. Баъди даҳ сол 
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иттиҳодияи истеҳсолотии «Хуҷандатлас» таъсис дода шуд, ки дар он 

соли 1979 истеҳсоли «хон-атлас»-ро сар намуданд - матои машҳуртарини 

Осиёи Марказӣ. 

Дар асоси фармони Вазорати саноати маҳаллии ҷумҳурӣ аз 27 майи 

соли 1975, №153 фабрикаи абрешимресии №2 ба иттиҳодияи 

истеҳсолотии «Хуҷандатлас» табдил дода шуд. 

Ба ҳайати иттиҳодияи «Хуҷандатлас» сехҳои зерин дохил 

мешаванд: пилтаресӣ, омодакунӣ, жаккардӣ. 

Намудҳои асосии маҳсулоти бо ҶС «Хуҷандатлас» 

истеҳсолшаванда матои миллии - «Атлас» мебошад.  

Ҷамъияти саҳҳомии «Хуҷандатлас» тахминан даҳҳо намуди атласро 

истеҳсол мекунад ва ин маҳсулоти муассиса аз рӯи сифат ба матоъҳои ба 

он монанд камбудӣ надорад, ки аз Ӯзбекистон ва Хитой оварда 

мешаванд. 

Муассиса ресмони абрешимиро аз муассисаи муштараки тоҷику- -

ветнамии «ВТ-СИЛК» харидорӣ менамояд, ки то соли 2009 пилларо аз 

рӯи нархи $16,7 барои 1 килограмм ба фурӯш мегузошт. Лекин соли 2009 

арзиши пилла то $22,2 барои 1 килограмм гарон шуд, моҳи октябр 

бошад то ба $33,53 расид. Арзиши аслии як метри квадратии атлас то ба 

28-30 сомонӣ ($7) расид, ки бинобар рақобатпазирии маҳсулот дар 

бозори маҳаллӣ ва ҷаҳони паст гашт. Соли 2009 муассиса ҳамагӣ 60 

ҳазор метри квадратӣ атласро истеҳсол намудааст. 
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Замимаи №2 

Амсилаи ташаккули тайёрии касбии дизайнерони ояндаи мањсулоти 

дўзандагї ба фаъолияти истеҳсолӣ 
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Замимаи №3  

Маҳакҳои баҳодиҳии азхудкунии донишҷӯён дар машғулиятҳо 

Нақшу нигори матоъ 

Фосилаи 1 

Машғулиятҳои назариявӣ: 

Таърихи пайдоиши санъати «Батик»; маълумотҳои умумӣ оид ба 

матоъ барои нақшу нигор; хусусиятҳои нақшу нигори озод; аломатҳои 

фарқкунандаи нақшу нигор бо гузоштани тарҳҳо; номгӯи асбобҳои 

зарурӣ, таъиноти найчаҳои шишагӣ; рангҳои асосӣ ва истеҳсолотӣ. 

Рангҳои ахроматикӣ ва хроматикӣ. Мафҳуми ранги маҳдуд; фарҳанг ва 

ташкили меҳнат; дониши қонунҳои бастакорӣ; расм, ҳамчун асоси 

тафаккури нақшӣ; нишондиҳандаҳои асосии ранг; таносуб ва 

номутаносибӣ. Нақши сюжет дар ҳалли нақш. Мафҳуми бемаъногӣ, 

шарти табдилёбии амсилаҳои геометрӣ, доғҳои рангин, нуқтаҳо, хатҳо 

дар дарки расм; 

асосҳои сохтани бастакории ороишӣ-тематикӣ. 

Машғулиятҳои амалӣ: 

Маҳорати истифодабарии найчаҳои шишагӣ; иҷро намудани 

эскизҳо, ҳалли бастакории эскиз; иҷро намудани техникаи усули нақшу 

нигор бо гузоштани тарҳҳо; кашидани эскизи бастакории мавзун дар 

қоғаз; иҷро намудани батик дар техникаи омехта. Коркарди нақши 

ҳақиқии расм ба нақши ороишӣ; рангкуни аз тобишҳои сафед сар 

намудан; зоҳир намудани маркази бастакорӣ; самараҳои иловагии нақшу 

нигор ҳангоми истифодаи намак; доираи рангҳо. Рангҳои асосӣ ва 

истеҳсолотӣ; 

Тартиб додан дар матоъ: 

Ҳамоҳангии ранги сард: ҳамоҳангии рангҳои гарм; гаммаи 

таносуб; гаммаи монанд. Ҳақиқатнокӣ ва афсонагии расм. Сохтани 

бастакорӣ аз асбобҳои шаклашон оддӣ дар таҳранги бетараф; иҷро 

намудани бастакорӣ дар қоғаз, гузаронидан ба матоъ. Мутаносиб; 
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номутаносиб; Динамика. Кор бо маҳлули захиракунӣ. Ороиши кор дар 

чорчӯба; аз нав коркардкунии шаклҳои табиӣ; риоя намудани техникаи 

бехатарӣ; 

- Донишҳои умумитаълимӣ: 

- Ҷой доштани тасаввуроти ибтидоӣ оид ба нақши санъати рассомӣ 

дар ҳаёти инсон, дар тарбияи маънавӣ-руҳиявӣ. Ташаккули идрокӣ 

зебопарастӣ бо воситаи азхудкунии мероси бадеӣ, маҳорати ташкил 

намудан ва дар тартиб доштани ҷойи кории хос; ташаккули меҳнатдӯстӣ, 

мустақилият, боваринокӣ дар қувваҳои худ; 

Фосилаи 2 

Донишҳои назариявӣ: 

- Технологияи истеҳсолоти саноатии Батик; нақшу нигори ҳалқави 

ҳамчун асос барои таҳрангмолии бастакории тематикӣ; усули батик - 

рангкунии матоъ баъди молидани муми обшуда ба қитъаҳои сафед; 

техникаи нақшу нигори ҳарқабата; техникаи «кракле» - ҳосил намудани 

тури таркишҳо ҳангоми нақшу нигори матоъ, самараи кракле, хамчун 

эксклюзив. Хусусиятҳои фазоии ранг, ранги иловагӣ, асосӣ ва таркибӣ; 

ҳосил намудани ранг ва тобиш, равшанкунии соя, нимсоя, колорит, 

ҳамчун воситаи ифоданокӣ дар нақшу нигори бастакории ороишӣ дар 

матоъ. Асарҳои ҳунармандони эҷодии колористони Исоев А. ва дигарон. 

Масолеҳҳо ва техникаи расмкашӣ, сиёҳ ва сафед - забони графика, назм, 

суроб; асосҳои назариявии сохтори тарроҳии шакл, ҳаҷми дурнамои 

хаттӣ ва ҳавоии бастакорӣ. Мафҳуми хатти «зинда»-и дорои ғафсии 

гуногун. Таносубҳо - мутаносиби умумӣ ба қисмҳо; мафҳуми 

ороишдиҳии асбобҳои нақшу нигор; принсипҳои шакл; дарки эҷодиёти 

халқӣ ҳамчун қисми фарҳанг, манбаи ғояҳо ва илҳоми рассом. Шакли 

муосири бастакории ороишӣ, тематикӣ; тасаввурот оид ба ягонагии 

фикри сюжет ва таҷассуми нақшии ҳиссиёт; риоя намудани давраҳои 

технологӣ. 
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Машғулиятҳои амалӣ: 

- Азхудкунии графика; иҷро намудани эскиз дар қоғаз; нақшу 

нигори даврагии матоъ: таҳрангкунӣ бо тобиши сафед; молидани муми 

обшуда ба қитъаҳои сафеди матоъ; нақшу нигор бо тобиши пурра; 

бартарафкунии мум аз матоъ бо усули буғкунӣ; 

- Сахткунии батик; шустани батик дар маҳлули собундор; ҳосил 

намудани самараи «кракле»; Истифодаи тобишҳои доираи ранга дар 

ҳалли колористикии расм; аз нав коркардкунии нақшҳои ҷаҳони моддӣ, 

услубшиносӣ. Бастакории натюрморти ороишӣ; тартиб додани кор ба 

чорчӯба. 

Донишҳои умуми таълимӣ: 

- Номбар намудани осорхонаҳои Тоҷикистон; шинохтани асарҳои 

алоҳидаи ҳунармандони хориҷӣ ва ватании бузург; ташаккули 

масъулият, худтанқидкунӣ, худназорат; 

- Риоя намудани техникаи бехатарӣ; 

Донишҳои назариявӣ: 

Техникаи иҷрои нақшу нигор бо усули «сард». Технологияи батикии 

«тасфон»; қоидаҳои ороиши панно дар чорчӯба; техникаи омехта; 

Принсипҳои қонуни таъсиси бастакории бемаъно; таърихи нақшу нигори 

либос; давраҳои нақшу нигори либос; асбобҳо, масолеҳҳо, 

мустаҳкамгардонӣ, коркард. 

Машғулиятҳои амалӣ: 

Нақшу нигори бастакории ороишӣ-тематикӣ; таъсиси эскизҳо; нақшу 

нигори озоди матоъ бо истифодаи намак; нақшу нигори панно бо 

техникаи омехта; болопӯшии чорчӯбаҳо бо морилка; сохтани бастакории 

бемаъно; 

- Декор; нақшу нигори рӯймол, дастрӯймол, шарф. 

Мустаҳкамгардонии нақшу нигор ва коркарди маҳсулот. 
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Донишҳои умуми таълимӣ: 

- Тавонистани кор дар гурӯҳ; тавонистани мустақилона кор кардан; 

то охир расонидан ва ороиши нақшу нигори саркардашуда; ташаккули 

масъулияти худназораткунӣ; меҳнатдӯстӣ, суботкорӣ дар ноил гардидани 

мақсад; ба ҳамдигар мадад расонидан; дар охири фосилаи 1-и таҳсилот 

донишҷӯён бояд:  

- асосҳои расмкашӣ, расми бастакорӣ; рангҳои асосӣ ва иловагӣ; 

номгӯи асбобҳо ва масолеҳҳо; маълумотҳои асосӣ оид ба матоъҳо; 

тартиби нақшу нигори матоъ; сарчашмаҳои таърихии батикро донанд:  

Ҳамзамон бояд донишҷӯён: 

- истифодаи найчаи шишагӣ бо маҳлули захиракунанда; тартиб 

додани бастакорӣ барои эскизҳо; гузаронидани эскиз ба матоъ; гирд 

гирифтани расм бо найча; нақши матоъ; ороиши панно, ороиш дар 

чорчӯбаро тавонанд. 

Маҳорати умумитаълимӣ ва сифатҳои шахсӣ: 

- Маҳорати ташкил намудан ва дар тартиб нигоҳ доштани ҷойи 

таълим; меҳнатдӯстӣ, мустақилият, боваринокӣ дар қувваҳои худ; 

Дар охири фосилаи 2-и таҳсилот донишҷӯён бояд: 

- технологияи батикии «тасфон»; технологияи «кракле»; 

гармусардии ранг, хусусиятҳои графикӣ; шарти аз нав коркард намудани 

ҷаҳони моддӣ ба фантастикиро донанд. 

Инчунин бояд донишҷӯён: 

- интихоби формат вобаста аз бастакорӣ; кор кардан бо парафини 

тасфон; нақшу нигори даврии панно; буғкунии парафин; ороишдиҳӣ; 

ороиш дар чорчӯбаро тавонанд. 

Маҳорат ва сифатҳои шахсии умумитаълимӣ: 

- Тавонистани кор дар гурӯҳ; масъулият, хутанқидкунӣ, 

худназораткунӣ; тавонистани хаёлпарастӣ, ҳис намудани равшанӣ, ранг, 

хатҳо; мустақилият. 

Донишҷӯён бояд донад: 
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- технологияи нақшу нигори озодонаи матоъ; технологияи батикии 

«сард»; технологияи батикии «тасфон»; принсипҳои ороишдиҳӣ», 

асосҳои арт пластика; жанри анималистикӣ; ороишдиҳӣ; технологияи 

нақшу нигори либос. 

• Донишҷӯён бояд тавонад: 

- сохтани эскизҳо; нақшу нигори панно бо техникаҳои гуногун; кори 

мустақилона; ороиш дар чорчӯба. 

• Маҳорат ва сифатҳои шахсии умуми таълимӣ: 

- ташкили ҷойи кории худ; маҳорати комил баҳо додани кори худ; 

эҳсоси танқиди конструктивӣ; меҳнатдӯстӣ, суботкорӣ, ба ҳамдигар 

мададрасонӣ. 

• Хулоса: 

• Дар фосилаи якуми таълим, баҳодиҳии дониш аз рӯи сатҳи “паст”: 

- эскиз ба мавзӯи додашуда ҷавобгӯ нест; таносубҳо риоя нашудаанд; 

маркази бастакорӣ мавҷуд нест; истифодаи гаммаи соддаи рангҳо. 

• «сатҳи миёна»: кор бо назардошти талаботҳои пешкашшуда иҷро 

шудааст, лекин маркази бастакорӣ аниқ ёфта нашудааст; гаммаи рангҳо 

нокифоя фаҳмо аст; эҳтиёткорона истифода набурдани рангҳо, маҳлули 

захиракунанда. 

• «сатҳи баланд»: иҷро намудани бастакориҳои шавқовар, эскизҳо; 

ҳалли зебои нақшу нигор; эҳтиёткорона кашидан бо захира; ороиши 

мустақилона дар чорчӯба; риоя намудани техникаи бехатарӣ. 

- «сатҳи паст»: эҳтиёткорона муносибат накардан бо парафин, 

рангҳо; сохтани беандешаи расм; мушкилиҳо дар буғкунии парафин; 

ороиши ниҳоят дилбазананда; натавонистани ороиш дар чорчӯба. 

• «сатҳи миёна»:  

- истифодаи рангҳои нокифоя тозашуда; соддагии бастакорӣ; 

мустақилият дар кор кам аст. 

- «сатҳи баланд»: 
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Замимаи №4 

Маҷмӯи ҳадафҳои таълим 

Категорияҳои маънавии дӯстӣ 

Умумияти ақидаҳо. Умумияти манфиатҳои маънавӣ. Умумияти 

ҳавасҳо. Умумияти ҷаҳондарккунӣ. Дастгирии ҳамдигарӣ. 

ҳамдигарфаҳмӣ. Муносибати мусбӣ ба объекти дарк: табиат, ҳақиқат, 

ҳаёт, ҳавасмандӣ, умумияти шавқҳои маънавӣ, масъулият, мақсаддор 

будан, боадабӣ, муносибати бодиққат ба мақсадҳои дигарон, эътирофи 

эътибори хусусӣ.  

Гуманизм. Беҳудудии имкониятҳои инсонӣ. Беҳудудии комили 

одам. Кӯшиш ба озодӣ. Ҳуқуқ ба хушбахтӣ. Некӯаҳволӣ (маънавӣ, руҳӣ). 

Муҳофизати эътибор. Водории маънавиро зери назорат намудан. 

Ягонагии ҷамъиятӣ ва шахсӣ, эҳтироми инсон, бошуурӣ, мустақилият, 

эҳтироми шахсият, комилан мутлақии фаъолияти мақсади ҷамъиятӣ, ҷой 

доштани мақсади оммавӣ аҳамиятнок. Тақлидкорӣ, баҳои тафриқавии 

шахси алоҳида. 

Ишқ. Умумияти манфиатҳои маънавӣ, наздикӣ, манфиатнокӣ, 

таваҷҷуҳи ҳамдигарӣ. Муносибати мусбӣ ба объекти дарк: табиат, 

ҳақиқат, ҳаёт, дӯстӣ, адолат, эътироф накардани бадӣ, эҳтиром. Сахтгирӣ 

ва мадад ба ҳамдигар. 
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Замимаи №5 

Стандарти давлатии таълимии ихтисос  
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Замимаи №6 

 

Профессиограммаи мутахассисони ихтисоси дизайнерони маҳсулоти 

дӯзандагӣ 
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Замимаи №7 

Рангҳои органикӣ. Кабуд. Шартҳои техникӣ  

(бо тағйиротҳои N 1, 2) 

 

ГОСТ 11263-80 

Гурӯҳи Л23 

СТАНДАРТИ ДАВЛАТӢ 

Рангҳои органикӣ 

КАБУД СВ-ЗУ 

Шартҳои техникӣ 

Organic dyestuffs Direct blue light fast ЗУ Specifications* 

* Номгӯи стандарт. Таҳияи тағйирдодашуда, Тағйироти № 2.  

ОКП 24 6113 6010 

Муҳлати эътибор 01.01.1981 г. 

то 01.01.1986 с.* 

* Маҳдудияти муҳлати эътибор бо қарори стандарти давлатӣ аз 

13.03.90, № 409 (ИУС № 6, 1990 сол) гирифта шудааст.  

Эзоҳи истеҳсолӣ базаи маълумотҳо. 

Бо қарори мақомоти давлатӣ оид ба стандартҳо аз 11 феврали 

соли 1980, № 680 муҳлати эътибор муқаррар шудааст аз 01.01.1981 с. то 

01.01. 1986 с. 

БА ҶОИ ГОСТ 11263-65 

ВОРИД КАРДА ШУДААСТ: Тағйироти № 1, ки бо қарори 

мақомоти давлати оид ба стандартҳо аз 26.09.85, № 3082 аз 01.03.86 

тасдиқ карда шуда ҷорӣ карда шудааст. Тағйироти № 2, ки бо қарори 

мақомоти давлатӣ оид ба идораи сифати маҳсулот ва стандартҳо аз 

13.03.90, № 409 аз 01.10.90, тасдиқ карда шуда ҷорӣ карда шудааст. 

Тағйиротҳои № 1 ва 2 бо истеҳсолкунандаи базаи маълумотҳо 

мувофиқи матни ИУС № 12, 1985 сол, ИУС № 6, 1990 сол ворид карда 

шудаанд. 

http://docs.cntd.ru/document/1200063072
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Стандарти мазкур ба ранги органикии кабуд СВ-ЗУ дахл дорад, 

ки бо намуди хокаи чангнашавандаи ранги сиёҳ истеҳсол мешавад. 

Ранг барои рангкунии пахта, нахи вискозӣ ва маҳсулот аз онҳо 

хизмат мекунад. 

Навъҳои нахҳо ва маҳсулотҳо аз он, ки бояд бо ранги мазкур ранг 

карда шаванд, вобаста аз таъинот, мувофиқи нишондиҳандаҳои 

устувории ранг муқаррар карда мешавад, ки бо ин ранг таъмин карда 

мешавад. 

(Таҳияи тағйирдодашуда. Тағйироти № 1, 2). 

1. ХИСЛАТНОМАИ НАМУНАИ СТАНДАРТӢ 

1.1. Намунаи стандартӣ бо тартиби муқарраршуда тасдиқ карда 

мешавад. 

Консентратсияи намунаи стандартиро 200% қабул мекунанд. 

Намунаи стандартӣ бояд бо намунаи тағйиршуда ва тасдиқшуда 

баъди ҳар панҷ сол иваз карда шавад. 

1.2. Хислатномаи спектрофотометриии намунаи стандартӣ барои 

консентратсияи маҳлули 2,6 мг ранг дар 100 см маҳлули буферӣ бо 

вуҷуди ғафсии равшании фурӯбарандаи қабати маҳлул 10 мм дар 

ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1 

нм 
 

400 0,098 

420 0,103 

440 0,118 

460 0,171 

480 0,261 

500 0,387 

520 0,545 

540 0,665 

550 0,695 

555 0,702 

560 0,695 

570 0,675 

580 0,635 

600 0,541 

620 0,432 

640 0,345 

660 0,268 

680 0,192 

700 0,125 

720 0,074 

740 0,035 

http://docs.cntd.ru/document/1200063071
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(Таҳияи тағйирдодашуда, Тағ. № 1). 

1.2.1. Константаи спектрофотометрикӣ 555 нм. 

1.3. Устувории ранг дар матои пахтагӣ бо таъсироти физикӣ-

химиявӣ дар ҷадвали 2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2 

         

Фоизи 
ранг 

Дараҷаи устувории ранг, балл, бо нисбати: 
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хушк 
Бо 

буғкунӣ 

0,25 4 4к/5/5 4/5/5 3/4/4 3к/4 3к/4/5 4-5 5/5/5 

1,5 5 
4/4-
5/4-5 

4/4/4 3/4/4 3к/4 3к/4/5 4 5/5/5 

3,0 5-6 4/4/4 
3-4/3-
4/3-4 

3-
4/4/4 

3к/4 3к/4/5 3 5/5/5 

 

(Таҳияи тағйирдодашуда, тағ.№ 1, 2).  

1.4.Ҳиссаи массавии омехтаҳои дар об ҳалнашаванда - на зиёда аз 

3,0%. 

(Иловагӣ ворид карда шудааст, Тағ.№ 1). 

2. ТАЛАБОТҲОИ ТЕХНИКӢ 

2.1. Ранг бояд мувофиқи талаботҳои стандарти мазкур аз рӯи 

низоми технологӣ ва намуна истеҳсол карда шавад, ки бо тартиби 

муқарраршуда тасдиқ карда шудааст. 

2.2. Мувофиқи нишондиҳандаҳои физикӣ-химиявӣ ранг бояд ба 

талаботҳо ва меъёрҳо мувофиқат намояд, ки дар ҷадвали 3 оварда 

шудааст. 
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Ҷадвали 3 

  Номгӯи нишондод Меъёр 

1. (Истисно карда шудааст, Тағ.№ 2).  

2. Консентратсия нисбати намунаи 

стандартӣ, % 

100 

3. Тобиш Ба намунаи стандартӣ 

мувофиқат мекунад 

4. Ҳалшавӣ дар об, балҳо, на кам аз 2 

5, 6. (Истисно шудааст, Тағ.№ 1).  

7. Устувории ранг дар матои пахтагӣ 

нисбати таъсироти физикӣ-химиявӣ. 

Ба намунаи стандартӣ 

мувофиқат мекунад 

 

3. ТАЛАБОТҲОИ БЕХАТАРӢ 

3.1. Ранг - моддаи мушкилсӯзанда, то 200 °С аз алангаи кушода 

намесӯзад; ҳарорати худалангагирии аэрогел - 360 °С. омехтаи 

чангуҳавои таркишангез аст, то консентратсияи 104 г/м намесӯзад. 

Воситаи сӯхторхомӯшкунӣ - оби пошдодашуда. 

3.2. Ранг ба синфи азорангкунандаҳо дохил мешавад, ки дорои 

хусусиятҳои хатарноки мӯътадил-хатарноки синфи 3 аст (ГОСТ 

12.1.007-76). Ба системаи асаб ва узвҳои паренхиматозӣ таъсир 

мерасонад. 

Чанги ранг ба барангезиши лифофаҳои чашм, пӯст ва роҳҳои 

нафаскашӣ меорад. 

Барои таъмин намудани бехатарии бино, ки дар он корҳо бо ранг 

гузаронида мешаванд, бояд бо ҳавотозакунии умумимубодилакунанда, 

ҷойҳои корӣ бо ҳавотозакунии маҳаллӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда 

бошанд. 
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Замимаи №8 

САВОЛНОМА 

Таҳқиқоти донишҷӯён барои ташаккули тайёрии касбии ихтисоси дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ   

(шакли таҳсил рӯзона) 

 

Донишҷӯёни муҳтарам! Шумо дар таҳқиқоти сотсиологӣ иштирок мекунед, ки 

ҳадафи он омӯзиши муносибатҳои иҷтимоӣ ташаккули тайёрии касбӣ мебошад. Мо аз 

шумо хоҳиш мекунем, ки ба ҳама саволҳои саволнома ҷавоб диҳед.  

Ҷавоби шумо ба саволҳои саволнома махфӣ ҳисобида мешавад ва танҳо бо ҷавоби 

донишҷӯёни дигар таҳлил карда мешавад. Саволро бодиққат хонед ва ҷавоберо, ки ба 

андешаи шумо мувофиқ аст, давра гузоред. Агар шумо инро наёфтед, пас ҷавоби худро 

дар варианти «дигар» кӯтоҳ шарҳ диҳед. Саволҳо ҷадвалбандӣ шудаанд, ки барои шумо 

посух гуфтан осонтар хоҳад шуд. Лутфан барои ҳар сатр ҷавоб диҳед. 

Барои ҳамкориҳои ташаккур! 

 

1. Чаро шумо ин касб / ихтисосро интихоб кардед?  

А) Кор дар ин касб / ихтисос имконият медиҳад, ки реҷаи корӣ номунтаззам 

гузарад  
 

Б) Ин касб / ихтисос шавқовар аст  

В) Ин касби бонуфуз аст  

2. Оё волидони шумо дар интихоби касби ояндаи Шумо фишор меоваранд?  

А)Онҳо ба ман роҳи ҳалли худро пешниҳод карданд  

Б) Онҳо ба ман озодии пурра доданд, аммо дар ҳолати зарурӣ фаъолият нишон 

медиҳанд  
 

В) Волидони ман барои ин касб / ихтисосро интихоб кардаанд, ки ба ман низ 

писанд мебошад 
 

3. Оё муносибати шумо ба касби интихобшуда тағйир ёфт? 

А)Не тағир наёфтааст  

Б)Бале, бадтар иваз шуд  

В)Бале, ба тарафи беҳтар   

4. Оё шумо мехоҳед баъди хатми таҳсил аз рӯи ин ихтисос кор кунед? 

А) Маълум нест  

Б)Намехоҳам  

В) Мехоҳам   

 

5. Барои шумо дар касби интихобкардаатон аз ҳама чӣ аҳамиятнок аст? 

Нуфузи баланди касб  

Қобилияти ба даст овардани маблағи зиёд   

Мутобиқати вай ба қобилият, малака ва маҳорати ман  

6. Шумо таҷрибаи корӣ аз рӯи ихтисоси худ доред? 

А)Тасаввурот дорам  

Б) Надорам  

В) Дорам  

7. Ба назари Шумо фанни рангубори матоъ барои ташаккули тайёрии касбӣ ва 

ташаккули қобилияти эҷодии мутахассисони дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ зарур 

мебошад? 

 А) На он қадар зарур аст, азбаски қобилияти эҷодиро бо дигар намуди 

воситаҳои таълим ташаккул додан мумкин аст 
 

Б) Зарур не, ягон таъсири мусбӣ намерасонад   
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В) Зарур мебошад, азбаски ин фан низ яке аз шохаи таълим, ки барои 

ташаккул додани қобилияти эҷодии мутахассисони дизайни маҳсулоти 

дӯзандагӣ роли асосиро мебозад 

 

8. Ба фикри Шумо ба донишҷӯёни дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ дар интихоби касби 

оянда кадом омилҳо таъсир мерасонад?  

А) Технологияи муосир  

Б) Технологияи анъанавӣ  

В) Имконияти эҷодкорӣ  

9. Ба фикри Шумо ташкил намудани маҳфили рангубори матоъ ба мутахассисони 

дизайни маҳсулоти дӯзандагӣ барои ташаккули тайёрии касбӣ таъсири мусбӣ мерасонад? 

А) Таъсир намерасонад, азбаски бе ташкили маҳфил ҳам ин фан соати зиёдро 

дарбар мегирад 
 

Б) Таъсир мерасонад   

В) Ташкили маҳфил барои ташаккули тайёрии касбӣ таъсири мусбӣ 

мерасонад 
 

 

10.  Ба фикри Шумо донистани омодакунии рангро барои мутахассисони дизайни 

маҳсулоти дӯзандагӣ ба фаъолияти истеҳсолӣ зарур аст? 

А) Зарур нест  

Б) Истеҳсол намудани ранг кори дизайнерони маҳсулоти дӯзандагӣ нест  

В) Зарур аст, мутахассис бояд оиди ранг маълумоти кофӣ дошта бошад  

 

Дастурамал барои коркарди маълумот: 

Ҷавобҳо дар се сутун ворид карда мешаванд. Дар сутуни аввал барои ҳар як ҷавоб "А" - 1 

хол, барои ҷавоби "Б" - 2 хол , барои ҷавоби "В" - 3 хол ва барои ҷавоби "Г"-4 хол. 

Натиҷаҳои бадастомада ба таври зайл ҷамъбаст ва баҳо дода мешаванд: 

25 - 30 хол - сатҳи баланд 

15 - 20 хол - сатҳи миёнаи. 

10 - 15 хол - паст 

 

 

 

 

 

 

 

 


