Истифодаи технологияи инноватсионӣ дар рушди цунарцои дастии
бонувон
Дар мақолаи мазкур цунарцои дастии занона ва нақши технологияи
инноватсионк дар рушд ва эцжи онцо сухан рафтааст. Цунармандон дар цама давру
замон, хусусан дар замони муосир ба анъанацои қадимк тағйирот медароранд. Ин
навоварию тағйирот бори дигар нишон медицад, ки касбу цунар бояд цамоцанги
замон бошад. Яке аз самтцои асосии фаъолияти цунармандон дар замони муосир
ин истифодаи технологияи инноватсионк мебошад, ки натищаи тахайюли онцоро
тавассути техникаву технологияи замонавк инъикос менамояд. Солцои охир
истецсоли шунин мацсулотцо аз тарафи цунармандони щавон бештар ба мушоцида
расида, талабот нисбати онцо зижд гардидааст.
Калидвожацо: касбу цунар, технология, гулдфзк, цунармандон, щавонон,
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Мусаллам аст, ки цар давру замон талаботи хоси худро дорад ва цар як соца
бо талаботи замон пайваста шаклу мазмуни фаъолияти худро тағйир медицад.
Дар замони Истиқлол бо ташаббуси Цукумати Ҷумцурии Тощикистон цунарцои
мардумк эцж шуда, корхонаву марказцои дфзандагк ва коргоццои замонавк таъсис
дода шуданд. Чунки вазъи касбу цунарцо дар Тощикистон каме дигаргун гардида,
бештари онцо тариқи технологияцои нав корбурд карда мешаванд.
Истифодабарии технологияи инноватсионк дар фаъолияти цунармандони
халқиву касбк, ин ворид намудани дигаргуницо, такмилу тацрири мақсад ва кори
онцоро дар бар мегирад. Иншунин бецтар намудани щабцацои алоцидаи
фаъолияти занони цунармандро низ дар назар дорад. Зеро ба воситаи шунин
раванд суръати кори онцо тезтар гардида, царши бештар мацсули дасташонро
пешкаши харидорон мегардонанд.
Вобаста ба цунарцои дастии бонувон аз щониби мардумшиносони русу тощик
аз қабили Пещерова Е.М., Андреев М.С., Ершов Н.Н., Широкова З.А., Рассудова
Р.Я., Юнусова Н., Валиев А., Хамиджанова М.А., Додихудоева Л., Ғафуров Б.Ғ.,
Ғаниев Н., Рацимов Д. ва дигарон тацқиқотцо анщом дода шуда, тавассути
мақолаву мащмфацо пешкаши хонадагон гардидаанд. Такя ба саршашмацо ва
маълумотцои муцаққиқони соца намуда, нақши технологияи инноватсионк дар
рушди цунарцои занона, фарқияти он аз гузашта ва имрфзро мавриди тацқиқ
қарор медицем.
Касбу цунар яке аз воситацои муцими дарки цажти фарцангию ищтимок ва
иқтисодии ин ж он қавму миллат ба шумор меравад. Цунармандк таърихи дуру
дароз дошта цар як навъ, рангу шакл, нақшу нигори онцо ифодакунандаи рамзу
розцои мардум мебошанд, ки дар тфли садсолацо ба вущуд омадаанд ва бо таъсири
омилцои гуногун тацаввул жфтаанд *2; 3+. Аз қадим намудцои гуногуни цунарцои
халқии тощикон, аз қабили гулдфзк, шакандфзк, қолинбофк, щуроббофк,

шерозбофк, атласу адрасбофк ва ғайра вущуд дошт. Дар солцои пешин кори
цунармандон асосан дастк сурат мегирифт. Баъдтар, бо тараққижти щомеа
дастгоццои дарздфзк, аз щумлаи дфкону мошинацои зардфзию гулдфзк, қолинбофк
ва ғайра дар рфзгори тощикон ба вущуд омад, ки кори занон то андозае осон
гардид. Аз цамон давра то инщониб барои духтани цама гуна либос аз шунин
дастгоццо васеъ истифода мебаранд. Вале дар баъзе маврид бо даст дфхтани
щицози хона ва либос (курпаву курпаша, щомаву камзфл) низ ба назар мерасад, ки
ин цам барои босифат баромадани мацсулот мебошад.
Цатто дар замони шуравк бо вущуди пайдо шудани мацсулотцои фабрикавк
цунарцои дастк мавқеи худро аз даст надод. Баробари ба вущуд омадани
гулдфзицои корхонавк, аз қабили попурк ва йирмадфзк истецсоли гулдфзицои
мацаллк то андозае кам шуд. Вале истеъмоли он аз байн нарафт, шунки анъанаи
гулдфзк кардани шодари арфск то ба имрфз идома дорад. Ҷавондухтарон кушиш
мекарданд шодари арфсиашонро бо дастони худ гулдфзк кунанд. Ба цамин хотир
цар як духтарро аз хурдсолк ба цунари гулдфзк щалб мекарданд.
Дар шароити имрфза, ки воситацои нави техникк тараққк кардаанд, барои
бонувон омода намудани цар гуна мацсулот бо тарзу усулцои гуногун хеле осон
гаштааст. Албатта, технологияи нави муосир, ки дар тамоми щацон босуръат пеш
рафта истодааст, ба рушду такомули цунарцои мардумк бетаъсир намемонад. Аз
ин рф, цар як цунарманд баробари рушд додани пешаи худ, ба баъзе шаклу намуд
ва сохтори цунарцои хорищк низ таващщуц дорад. Масалан, ягон мацсулот хоц курта
бошад хоц сфзанк ж шодар вақте ки бо даст гулдфзк карда мешавад сифатан хуб
буда, намуди щозибанок дорад. Вале цангоми бо мошина гулдфзк кардан (попурк)
нақши тасвиршуда аз гулдфзии дастк фарқ мекунад. Чунки цар нақше, ки бо
усули попурк акс межбад, нозукиашро гум мекунад.
Аз қадим занони тощик бо тарзу усули ба худ хос либосу щицозашонро
гулдфзк мекарданд, ки ин қабил ороиш дар цама давру замон мавриди истифода
қарор дорад. Имрфз бошад, бо таъсири илму техника ба цунари гулдфзии тощикк
тағйиру иловацои зижде ворид гардидааст. Одатан цар як цунар вобаста ба завқу
салиқа, муцити зист, вазъи иқтисодк, щацонбинии фарцангии мардум дар
мацсулоти тайжрнамудааш нақшу нигори мухталифро инъикос мекунад. Чи тавре
ки мебинем, гулдфзии қадимк аз гулдфзии попурк вобаста ба шароит, талаботи
замон ва омилцои гуногун аз якдигар баъзе тафовутцо доранд. Сфзанкцои қадимк
аз матоцои босифат дфхта шуда, нақшу нигори болои онцо тасвири табиат, офтобу
моцтоб, цар гуна рамзу маъницои гуногун, унсурцои муқаддас, дарахтони мевадор,
умуман тасвире, ки олами атрофи инсонро ицота карда, маънии цажти щовидонаро
дорад щой дода шудаанд. Зеро тасвири цар як сфзанк ба мацорати баланд ва
тахайюли цунарманд вобастагк дошт. Тасаввуроти зецнии ф ши қадар пуробуранг
бошад, гулдфзиаш цамон қадар пурнақшу нигор гардида, тасвири цар як гулдфзк
дар цажти инсон нақши муцим мебозид. Гулдфзони моцир дар интихоби рангцо
цаматарафа диққат медоданд, то ки мацсулоташон цам босифат ва цам щолибу

диққатщалбкунанда бошад. Чунки хусусияти асосии онцо аз истифодаи рангцои
гуногун, нақшцои хурд иборатанд *6; 10+. Цатто гулдфзицои як минтақа аз
минтақаи дигар аз щицати шакл, услуб, тарзи дфхт ва ранг аз цамдигар тафовут
дошт. Дар сфзаницои қадимк цар як ранг щой ва маънии махсуси худро дошт. Дар
баъзе Аз щумла, рангцои сафеду зард, гулобк, ж иваз гардидани щои рангцо ба
назар мерасад.
Дар мацсулоти гулдфзии имрфза омехтагии рангцо ва иваз шудани щои
нақшцоро мушоцида кардан мумкин аст. Аз тарафи дигар нақшу нигор ва ранги
гулдфзицои цозира бо нақшу нигори дигар минтақацои кишвар омезиш жфтааст.
Сабаби тағйир жфтани цунари гулдфзк пеш аз цама кам гардидани занони
қаламкаш ва дуруст омфзишу тацқиқ накардани щавондухтарони цунармандон
мебошад. Аксари цунармандони щавон аз тарзцои гуногуни ин цунар мувофиқи
диди худ мацсулотро омода месозанд. Масалан, тасвири баъзе нақшу нигор, ба
монанди шор унсур (об, хок, оташ ва цаво), инъикоси цар гуна гулу дарахтони
мевадор - анор ва цатто аждацор, ки дар гузашта барои мардум маъниву рамзи
махсусро ифода мекарданд, имрфз аллакай шаклу маънии дигарро касб кардаанд.
Цол он ки дар гулдфзии тощикк рамзу мащоз мавқеи хоса дошта, кам гулдфзицоро
жфтан мумкин аст, ки дар онцо офтоб шун рамзи рушноию гармк ифода нашуда
бошад. Вале солцои охир дар гулдфзии тощик рамзцои наву мавцумашон норфшан
пайдо шудаанд.
Гулдфзк кардани куртаи шакан бо даст имрфз цам мижни бонувони тощик хеле
фаровон истифода мегардад, вале он дар шакли нисбатан замонавк инъикос
гардидааст. Яъне тавассути технологияи нав ба роц монда шудааст. Дар солцои
пешин занон барои гулдфзк кардани як курта ж шодар моццо вақт сарф мекарданд.
Бо тараққк кардани илму техника гулдфзии як курта ва ж шодар ду-се соатро дар
бар мегирад. Ин намуди гулдфзк айни замон хеле маъмул буда, бештар
щавондухтарон ба он майл доранд. Аммо гулдфзие, ки тавассути даст сурат
мегирад арзиши зижд дошта, истифодаи он мижни занцои калонсол, бахусус
занони децот бештар ба назар мерасад. Баъзан вақт духтарон ва занцои щавон цам
аз ин намуди ороиш бо нақшу нигорцои гуногун цамшун мфд ба бар мекунанд
*1;190+. Гуфтан бамаврид аст, ки солцои охир навъцои гуногуни дастгоццои
цозиразамон ба вущуд омадаанд ва занону духтарон аксарияти кори цунармандиро
тавассути он анщом медицанд.
Баробари цунари гулдфзк чакандўзӣ низ мавриди истифода қарор дорад. Дар
аксари шацру ноцияцои кишвар санъати шакандфзк маъмул буда, он
тащассумкунандаи тахайюлоти занону духтарони тощик дар либосашон мебошад.
Чакандфзк дар байни тощикон цамшун як бахши дфзандагк таърихи қадимк дошта,
ба рушду такомули дфзандагк таъсири зижд расонидааст. Цунари шакандфзк дар
саросари кишвар густариш жфта нисбати он дар цамаи ноцияцои щумцурк талабот
дида мешавад. Аз замонцои қадим барои занони тощик шакандфзк яке аз
муцимтарин бахши дфзандагк ба цисоб рафта, навъцои гуногуни онро барои

истифода ва бо мақсади ба фурфш баровардан тайжр мекунанд. Ғайр аз ин дар
щашну маъракацо ва шорабиницои идона низ онро истифода мекунанд.
Дар гулдфзии шакан тасвирцои рамзнок ва мазмунцои мифологк оид ба
табиати атроф, кайцон, орзую омоли мардум истифода мешаванд *4;74].
Чакандфзии қадимк ба монанди сфзанидфзк вобаста ба мацорати цунарманд ва
мавқеи географии он тация мегардид ва цар як минтақа тарзу услуби ба худ хоси
шакандфзиро дошт. Масалан, дар минтақаи щануби Тощикистон пеши куртаро
пурра гулдфзк карда, дар он ду давраи калонро, ки яке офтобу дигаре моцтоб
тасвир мекарданд. Дар ноцияи Цисор куртаи шакан бо тарзи хос: фақат остин ва
гирдогирди домани он бо усули йирмадфзк гулдфзк карда мешуд *2;7+. Ин намуди
шакандфзк каме осон буда, дар кутоцтарин вақт омода мегардад. Занони водии
Рашт цам то ба имрфз бо шунин тарз шакандфзк мекунанд.
Дар борабари санъати шакандфзк санъати йирмадфзк низ фаъол аст, яъне ин
навъи цунар дар цама давру замон мавриди истифода қарор дорад. Имрфзцо
цунарманд бахусус щавондухтарон дар либос ва щицози хона усули йирмадфзк ва
тарци замонавии онро васеъ истифода мебаранд.
Қарни гузашта гулдфзии куртацои занона аз духтарона бо тарзи дфхт ва
тасвири гулпарток фарқ мекард, ки куртаи занони мижнсол аз гулцои давраи
калон иборат буда, куртаи щавондухтарон цар що майда-майда гулдфзк карда
мешуд. Дар замони муосир цунармандон байни куртацои щавондухтарону
калонсолон фарқият намегузоранд. Ин шацодат аз он медицад, ки цунармандони
щавон аз таърихи касби хеш огоц набуда, аз рфи завқ он ши ки дар тахайюли онцо
меояд тасвир мекунанд.
Цунари куртадфзк як бахши асосии цунарцои занона ба цисоб рафта, барои
бароварда гардонидани нижзи занону духтарон истифода мешавад. Солцои охир
ба цунари либосдфзк цамшун санъати нафис ва арзандае, ки ба он талабот афзуда
истодааст, ацамияти бештар медицанд. Цар як дфзанда боваста ба мацорату малака
куртаро бо тарзу намуди мухталиф гулпарток ва ж бо сангу риштацои рангин
ороиш медицад. Замонцои пеш баробари ба вущуд омадани дастгоци дарздфзк
занон баъзе кисматцои куртаро бо риштацои оддк гулпарток мекарданд. Аз цамон
давра то кунун ба воситаи дастгоццои замонавк йирмадфзк (попурк) мекарданд. Бо
шарофати социбистиқлолк дар кишвар дфконцои дфзандагк ва намоишгоццои
зиждеро ташкил кардаанд, ки навъцои мухталифу замонавии сару либосро бацри
харидорон пешницод менамоянд. Тация намудани шаклу намудцои гуногуни
мацсулоти цунармандк дар шунин марказцо аз раванди щацонишавк ақиб намонда,
комжбицои эщодиро низ дар худ акс кунонидааст.
Дар шароити имрфза занону духтарон бо истифода аз дастгоццои мухталиф,
иншунин куртаро бо нақшу нигорцои гуногуни тайжр, ки ба василаи
технологияцои муосир дастрас кардаанд ороиш дода тавассути мошинацои махсус

гулпарток мекунанд. Чи хеле ки маълум аст дар замони Истиқлол гулдфзк кардан
тавассути усули йирмадфзк хеле афзудааст. Зеро имрфзцо цунармандони щавон
тибқи имкониятцои зижде, ки барояшон фароцам гардидааст, нақшу нигорцои нав
ба навро эщод намуда, анъанаи гулдфзк ва йирмадфзиро дар куртацои шакан, тоқк,
щома ва амсоли инцо идома дода истодаанд. Айни замон щои сфзану дарафше, ки
цунармандон барои гулдфзк намудан истифода мекарданд, дастгоццои дфзандагии
махсус гирифтааст, ки бо онцо нақшу нигорцои гуногун йирмадфзк карда
мешавад.
Бахши дигари сару либос тоқк буда, дар он цунари гулдфзк фаровон
истифода шудааст. бештар тоқицои шакани мардона, занона ва кфдакона омода
мекунанд. Тоқицои шакани тощикк аз матои гуногуни гулдор, бегул ва рахдор
иборат буда, дар он шероз низ илова мешавад. Баъди қолаби онро сохтан болои
тоқиро маъмулан ба 4 қисм щудо карда, цар якеро алоцида тавассути мошина
мустацкам карда медфзанд. Чи хеле ки мебинем, баробари ба вущуд омадани
мошинацои махсуси дарздфзк дар цунари тоқидфзк аз он истифода мекунанд.
Имрфз бошад, монанди сфзани ж куртаи шакан цатто гулдфзк кардани он тариқи
шунин дастгоццо сурат мегирад. Цунари тоқидфзк дар аксари ноцияцои кишвар
оциста-оциста бо такмили камтаре вориди муди имрфз гардида, ба нақшу нигори
замонавк талабот зиждтар шудааст.
Рфймол низ бо сохтору тарзи ороиш, нақшу нигор ва корбурди матоъ байни
минтақацои кишвар аз цамдигар тафовут дорад. Рфймоли гулдфзишуда аз қадим
мижни мардуми тощик маъмул буда, дар фарцанги тощикон бештар рфймоли
мижни мардон гфлдфзк карда мешуд, ки цоло цам ин анъана боқк мондааст. Дар
рфймолдфзк цам монанди дигар навъи гулдфзк вобаста ба пешрафти щомеа
дигаргуницо ворид гардидааст. Тарзи гулдфзии рфймолцои пешина одатан
босмадфзк буд ва нақшу нигораш бошад, бештар аз унсурцои ислимк ва геометрк
ба вущуд омадаанд*6;27+. Дар аксари навоции Тощикистон замонцои пеш рфймолро
аз ду тараф гулдфзк мекарданд, ки онро “рфймоли дурфя” ж “дутарафа”
меномиданд. Ва мисли сфзаниву куртаи шакан нақшцои пешидаву рамзнокро дар
он тасвир менамуданд. Мушоцидацо нишон медицанд, ки айни замон намунаи
шунин рфймол ва тацияи он ба назар намерасад. Зиждтар рфймоли рангаш сафед
ва ж сижц, ки танцо як гфшаи он бо хатцои борик гулдфзк шудааст истифода
мекунанд. Бо овардани шунин далелцо гуфтан ба маврид аст, ки аслан ин тарзу
намуди гулпарток дар цама минтақацои кишвар қариб якхела буда, он бо тарзу
усулцои замонавк мавриди истифодаи мардум қарор гирифтааст.
Хусусан дар давраи Истиқлолият цунарцои дастии занона то андозае рушду
такомул жфта, мувофиқи замона тараққк доранд. Аксари занону духтарон
цангоми истифода намудани ягон либос цатман байни мацсулоти дастк ва
корхонак фарқ мегузоранд. Аммо бояд гуфт, ки аксари цунармандони имрфза
муциммияти цунарашонро аз назари худ дур кардаанд. Вале цунарцои мардумк ба

таври оммавк тарғиву ташвиқ карда намешавад, зеро цар як цунар нозукиву
ацамияти махсусро талаб менамояд.
Бо вущуди ин мутаассифона имрфз дар цунарцои дастии занона баъзе
костагицо низ ба мушоцида мерасад. Чунки таващщуци занону духтарон бештар ба
тарзи намуди дфхти мацсулотцои хорищк равона шудааст. Онцо дар маснуоти хеш
бисжртар нақшу нигор, тарц ва шакли навро ба кор мебаранд. Баъзе
щавондухтарон ба нақшу нигори дигар халқу миллатцо тақлид намуда, тасвири
анъанавии гузаштагони худро дар гфшаи фаромфшк гузоштаанд. Дуруст аст, ки
истифодаи технологияи нав моро ба раванди щапцонишавк мепайвандад, вале
цунармандони мо метавонанд бо ворид намудани навгоницо нақшу нигор ва
санъати амалии тощикиро рушду эцж намоянд. Мебоист, ки занону духтарони
цунарманд дар баробари корбурди технологияцои муосир аз дфхт ва тацияи тарци
мацсулотцои қадимк низ истифода бурда, муцтавои онро дар мацсули эщодашон
тащассум намоянд.
Аз сабабе, ки цар як цунар вобаста ба мацорату малакаи цунарманд ташаккул
межбад, дар тацияи он якшанд намуди цунарцои занона ба цам омезиш межбанд.
Дар цунари қолинбофк раванди бофтан тавассути технологияи замонавк
хусусияти ба худ хос дошта, он дар давоми вақти муайян, ороиш, тасвири ягон
манзара ж акс, марцилацои гуногунро дар бар мегирад. Дар шароити имрфза щои
цунарцои гилембофк ва намадмолиро, ки ба воситаи дастгоццои худсохт сурат
мегирифт, қолинцои босифату замонавк, ки ба василаи дастгоццои қолинбофк
тация мегардад гирифт. Ин гуна щаражн ба щорк намудани тарзцои мухталифи
цунар ва салиқаи баланди касбии цунармандро талаб менамояд, то мацсулоти
тайжрнамуда хушсифату диққатщалбкунанда ва ба талаботи замон щавобгф бошад.
Гаршанде цунарцои намадмоливу гилембофк тавассути дастгоццои оддк щаражн
мегирифт, вале акси онцо мукаммалу пешида буд. Солцои охир тасвири акси
одамон дар қолин бо истифода аз компютерцои махсус бештар ба мушоцида
мерасад.
Шероз цам як щузъи цунари бофандагк ба шумор рафта, барои зебу зинат
додани либосцои занонаву мардона ва кфдакона аз он истифода менамоянд. Аз
даврацои пеш то имрфз барои тацияи шероз дфкони махсус вущуд дорад, ки
цунармандони мацаллк ба таври фаровон аз он истифода менамоянд. Аз рфи
мушоцидацои мардумшиносону мутахассисони соца дастгоци қадимии
шерозбофк фақат дар баъзе шацру ноцияцои щумцурк боқк мондааст. Вале цунари
шерозбофк дар байни занони тощик то дацсолаи охир маъмул буда, бо пайдо
шудани шерозцои фабрикавк истифодаи мацсулоти мацаллк мацдуд гардид.
Ҷаражни бофтани шероз аз риштацои рангоранг дар дфкони махсус сурат мегирад.
Нақшцоро дар що-щои шероз дар масофаи муайян ба воситаи риштацои ранга
анщом медоданд. Баъзе занцои хушсалиқа цангоми бофтани шероз
мацсулоташонро мувофиқи завқ бо тасвирцои гулу баргцо ва навиштащотцо оро
медоданд.” *4; 18+. Дар замони муосир асосан дфхтани шерози тоқк ва щома дастк,

шерози куртаву пойщома бошад, бисжртар тавассути дастгоци махсуси
цозиразамон сурат мегирад. Тасвироти шерозацо туғйиржбанда буда, унсурцои
навро ба тезк аз худ мекунанд ва рангомезии он баъди ба ашж дфхта шудани
шероза ба назар мерасид *3; 74+. Дацсолаи охир дар мацсулоти шерозадор шунин
хусусият дида намешавад, шунки пеш аз цама тасвири нақшу нигори онцо тағйир
жфтааст. Ва цунармандони кунунк онро бо либосцои тарци навин мутобиқ
намудаанд.
Озмоиш ва омфзиши доимии якщоягк дар касбу цунарцои халқк бо усулцои
нави корк барои ба даст овардани натищацои назаррас дар ин щода зарур аст *5;
24+. Аз ин лицоз тадқиқотцои олимон нишон медицад, ки ворид намудани навгонк
тавассути технологияи навин дар цунарцои дастии занон, истифодаи шаклцои
гуногуни соцаи цунармандк мебошад. Бояд қайд кард, ки барои рушду такомули
ин қабил цунарцо технологияи муосир роци аз цама муцим дар фаъолияти
рфзмарраи цунармандони халқк ва щалб кардани цунармандони щавон ба цисоб
меравад.
Афзалияти ворид намудани технологияи инноватсионк дар он аст, ки дар
шароити цозира теъдод ва сифати кор, фаъолияти цунарманд дар щойи аввал
меистад. Ба монанди цунармандони щавон, ки мацорату малакаи аз худ кардани
технологияи цозиразамонро доранд, цар як мацсулоташонро ба шароити имрфза
мувофиқ кунонда тация менамоянд.
Вале аз тарафи дигар, баробари муваффақият дар истифодаи технологияцои
инноватсионк як қатор камбудицо низ щой дорад, ки бо истифода аз он дар
цунарцои дастии занона то андозае костагицо ба назар мерасад. Масалан, аз
щицати бацодицк ва қиматнокк байни мацсулоти дастк ва фабрикавк фарқияте
намондааст. Куртаи шакане, ки цунарманд цафтацо вақт сарф карда бо сфзан дастк
омода мекунад бо куртаи дфхти попурк, ки тавассути мошина тайжр карда
мешавад аз щицати нарх дар як сатц қарор доранд. Ж ин ки ба щои шодарцои
дастдфз сфзаницои корхонаиро истифода мебаранд. Цатто шерозцои дастк
босифату мустацкам буда, солцои дароз истифода кардан мумкин аст, аммо
шерозцои фабрикавк бо як-ду маротиба шфстани либос сифаташонро аз даст
медицанд. Ғайр аз ин дар раванди истифодаи технологияи инноватсионк расму
русум, анъанацои нижгон, нақшу нигори миллие, ки занону бонувони мо асрцо дар
либосу щицозашон инъикос карда буданд, аз мадди назар дур меафтад. Мазмуну
муцтаво ва рамзцое, ки дар цунарцои халқии тощикон акс жфтаанд, на цама вақт ба
цисоб гирифта мешавад. Ба ин сабаб шояд арзишцои фарцангк он қимату
манзалати худро аз даст дицанд.
Бо вущуди таъсири техникаву технологияи муосир цунарцои дастии занона аз
даврацои қадим то ба имрфз як андоза идома дорад ва цунармандон дар давом
додани касбу цунари хеш фаъоланд. Онцо дар интиқоли цунар бештар аз рфи
анъанаи “устоду шогирд” амал намуда, ба таври аз модар ба духтар ва устоду
шогирд цунари худро вобаста ба талаботи замон сайқал дода истодаанд. Иншунин

муайян гардид, ки аллакай аз цисоби щавондухтарон цунармандон омода гардида,
бо истифода аз технологияцои муосир дар самти цунари хеш фаъолият доранд.
Бояд гуфт, ки қисме аз занону духтарони цунарманд тавонистаанд бецтарин
намунацои цунари халқиро цифз намоянд. Зеро танцо цунармандони ботащриба
метавонанд дар заминаи анъанацои халқк санъати имрфзаи гулдфзиро шаклу
цусни тоза дицанд. Чунки цунар дар дасти каси безавқу камистеъдод метавонад ба
як кори оддию назарногире табдил жбад ва албатта, цосили ранщи ин гуна
гулдфзон беқадру камарзиш хоцад буд. Аммо цунарманди цақиқк дар ин шуғл
завқи дигаре межбад. Ба ин хотир, бо пешравии илму техника занону духтарони
цунарманд низ цамқадами замон буда, дар мацсули эщодашон аз технологияцои
нав васеъ истифода мекунанд.
Хулоса аз даврони қадим цунарцои дастии занона бо тарзу намудцои хоси худ
рушду такомул жфта, дар цар давру замон вобаста ба он то ба имрфз омада
расидаанд. Имрфз бошад, масъалаи навоварк дар цунарцои дастии бонувон дар
саросари кишвар бо тарци замонавк ва мазмунан миллк бояд вусъат жбад. Чунки
барои тацияи мацсулоти цунармандк щои асбобу мошинацои кории дастсохтро
дастгоццои наву замонавк гирифт. Ва занону духтарони тощик низ дар тацияи сару
либос, ашж ва щицози рфзгор дар баробари щомеаи щацонк ба комжбицои назаррас
ноил гашта истодаанд. Бо боварк гуфтан мумкин аст, ки онцо ба воситаи цунари
хеш имрфз ва оянда анъана ва фарцанги миллии тощикро такмил дода, ацамияти
онро дар щомеаи щацонк баланд мебардоранд.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКИХ
КУСТАРНЫХ РЕМЁСЕЛ

В данной статье решь иджт о женских кустарных ремжслах и роль
инновачионных технологий в их развитии и возрождении. Ремесленники всегда,
особенно в современности, вводят изменения в древних традичиях. Эти новшества
и изменения показывают, што занятие и ремесло должны идти в ногу со временем.
Одним из основных направлений деятельности ремесленников сегодня является
использование инновачионных технологий, которые отражают результат
фантазии, мастерства и соответствующих навыков посредством современных
технологий. За последние года производство таких продукчий в основном со
стороны молодых ремесленников, наблюдается в большем колишестве и спрос на
них тоже растжт.
Ключевые слова: занятия, ремесло, технология, молоджжь, инновачия,
вышивание, узор, вышивка, новшество.

This article deals with female handicrafts and the role of innovative technologies
in their development and revival.Artisans always, especially in modern times,
introduce changes in ancient traditions. These innovations and changes show that
occupation and craft should keep pace with the times. One of the main activities of
artisans today is the use of innovative technologies that reflect the result of imagination,
artisanship and relevant skills through modern technology. In recent years, the
production of such products, mainly from young artisans, is observed in a larger
number and the demand for them is growing.
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