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Касбу ҳунарҳои мардумк аз нигоҳи ҷавонон ва нақши 

онҳо дар рушди он 

Шароити имрфзаи болоравии цажти иҷтимок, ки дар он бунжди ҷомеаи 

демократк ва дунявк цадафи асоск қарор гирифтааст, тамоюлцои гуногуни амалк 

сохтани мақсад, аз қабили тарбияи шахс дар рфцияи мецанпарастк, ифтихори 

миллк, фарцангпарастк зарурат касб намудааст. Давраи гузариш дар радифи 

буцрони сижсию иқтисодк буцрони фарцангиро низ ба мижн овардааст. Яке аз 

самтцои рафъ кардани он ин тавассути инкишоф додани цунарцои мардумк 

мебошад.  

Дар замони муосир бо шарофати Истиқлолияти кишвар таваҷҷуци 

Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, хусусан, сарвари давлат ба эцж ва рушд кардани 

фарцанги миллк, аз ҷумла цунарцои мардумк беш аз пеш меафзояд. Ҳар як 

кишвар кфшиш менамояд, ки бо роцу тадбирцои мухталиф фарцанги миллии 

хешро цифз намояд. Дар шароити имрфза рф овардан ба ҷавонон ва истифода аз 

имкониятцои зецниву ҷисмонии онцо яке аз шартцои ноил шудан ба инкишофи 

устувори давлат ва ҷомеа мебошад. Чунки ҷавонон яке аз қишрцои муцими ҷомеа 

ба цисоб рафта, барои талқини касбу цунарцои миллк нақши асоск мебозанд.  

Муносибати имрфзаи ҷавонон нисбати цунарцои мардумк собит месозад, ки 

бидуни омфзишу эцж ва рушди цамаҷонибаи мероси фарцанги нижгон таъмини 

инкишофи цажти ҷомеа пеш намеравад. Зеро рушду нумуи касбу цунарцои халқк 

ва мавқеи он дар шароити ҷацонишавк ба вазъи иҷтимоиву иқтисодии ҷавонон 

бетаъсир намемонад.  

Як гурфци ҷомеашиносон ва фарцангшиносон ба хулосае омадаанд, ки 

муцити ҷавонони цозира бисжр як муцити душвор мебошад. Чунки аз рфи 

тадқиқотцои муцаққиқон маълум гардидааст, ки бештари ҷавонон бар он 

назаранд, ки пос доштани арзишцои миллк ва донистани цунарцои қадимии 

тоҷикон гфж ба онцо ягон манфиате намеорад. Вале чунин нест, зеро дар муқоиса 

бо ҷавонони солцои 70-80-уми асри гузашта ҷавонони имрфза фарқкунандаанд. 

Ҷавонони муосир нисбат ба мацсулотцои қадимк бештар ба он мацсулотцое, ки 

цунармандон дар он навоварк ворид кардаанд цамонро қабул доранд. Аз тарафи 

дигар онцо ба хотири завқу рағбат доштан ба ин ж он навъи цунар машғул 

мешаванд, на бо роци маҷбуркунк. Барои ин бояд роццои ҷалб кардани ҷавононро 

ба касбу цунарцои миллк дида баромад.  

То ин дам олимону муцаққиқони соцаи фарцанг омилцои зиждеро барои рф 

овардани ҷавонон ба касбу цунарцои мардумк муайян намудаанд: 



- коркарди омилцои таъсиррасонк ба ҷавонон тавассути намунацои 

гуногуни мацсулоти цунармандон ва эцжи минбаъдаи он дар шароити 

ҷацонишавк; 

- омфзишу тацқиқи анъанацои миллк ва цифзу ташаккули он; 

- кор карда баромадани барномацои назариявию амалк ва ҷалб намудани 

ҷавонон ба он; 

- маълумоти дуруст расонидан нисбати цар як цунар ва таърихи он; 

- ташкил намудани семинар-машваратцо барои рушд додани цунарцои 

мардумк; 

- гузаронидани намоишу чорабиницо, ба маърази тамошо мондани намунаи 

мацсулотцои цунармандк ва ҷалб намудани ҷавонон ба он; 

- цамкории цунармандони социбтаҷриба бо ҷавонони лажқатманд; 

- цавасманд гардони цунармандони ҷавон аз тарафи ташкилоту 

муассисацои дахлдор ва ғайра. 

Ҷанбацои мухталифи цунар ба хажту зиндагии мардум, бахусус ҷавонон 

алоқамандии зич дошта, имконияти васеи ҷалб намудани онцоро ба кори 

омфзишу эцжи он дорост. Масалан, дар замонцои пеш дастрасии техникаву 

технологияцои иттилоотк мацдуд буд ва ҷавонони онвақта дар соцаи касбу цунар 

ба натиҷацои дилхоц расида наметавонистанд. Имрфзцо бошад, цамаи ҷавонон аз 

технологияи инноватсионк васеъ истифода мекунанд. 

Бо вуҷуди каме паст будани меъжрцои ахлоқк ва иҷтимоии ҷавонон нисбати 

касбу цунарцои халқк дар муқоиса бо наслцои гузашта ҷавонони имрфза фацмиши 

баланди дарккунк дошта, шароити зиндагиашон мутамарказ аст. Дастовардцои 

фарцангии кишвар тайи панҷсолаи охир собит намуданд, ки ҷавонони мо 

фарцанги сулцу дфстк, табиати бициштосо ва иқтидору имкониятцои кишвари 

худро барои ҷацонижн ба таври шоиставу арзанда муаррифк карда метавонанд. 

Мушоцидацо нишон медицанд, ки аксари ҷавонон ба он цунарцое таваҷҷуц 

зоцир менамоянд, ки ба талаботи замони муосир ҷавобгф аст ва дар тацияи он аз 

технологияи цозиразамон васеъ истифода карда бошанд. Дар натиҷаи намоиши 

цунарцои мардумие, ки соли ҷорк бахшида ба соли ҷавонон баргузор шуд, цам 

ҷавонон ва цам калонсолон бештар ба цунарцои кандакорк, кулолгарк, 

аъҷубасозк, созтарошк, кордсозк диққати махсус доданд. Зеро дар намунаи 

цунарцои мазкур техникаву технологияи нав ба таври васеъ истифода шудааст. 

Масалан, дар цунари кандакорк, ки мацсули дасти цунармандони ҷавон буд, 

намунацои наву замонавии табақ, кат, сандуқчацои гуногун, мизу курск, муқоваи 

китоб ва амсоли инцо дар фестивал пешкаши тамомшобинон гардонида шуда 

буд. Ин қабил цунарцо, ки тавассути технологияи навин ба роц монда шудааст дар 

намоишу фестивалцои цунарцои мардумк хеле зижд ба назар мерасад. Ҳатто 

хориҷижн низ ба онцо таваҷҷуци махсус зоцир менамоянд.    



Тибқи маълумот дар замони шуравк дар Тоҷикистон теъдоди ками ҷавонон 

ба касбу цунар ҷалб мегардиданд ва корхонаву фабрикацои истецсолк цам танцо 

ҷавонони лажқатмандро қабул мекард. Ҳоло дар мамлакат цамаи марказцои 

таълимк – истецсолии касбу цунарцои мардумк мутахассисони ҷавонро омода 

месозад. Сол то сол шумораи цунармандони ҷавон низ афзуда истодааст. Ғайр аз 

ин дар намоишу чорабиницои байналмилалк цам цунармандони ҷавон бо 

мацсули дасти хеш иштирок намуда, аз тарафи тамомшобинон бацои баланд 

гирифтаанд. Зеро Ҳукумати кишвар цамеша барои пешравии касбу цунари 

аҷдодк ва азхуд намудани ҷавонон онро чораву тадбирцои зарурк андешида, онро 

бо роццои цавасмандгардонк ва тацқиқу омфзиш ҷалб менамояд. Бояд гуфт, ки дар 

замони социбистиқлолии кишвар дастгирии цунармандони ҷавон тадриҷан 

афзоиш жфта истодааст.  

Гузаронидани фестивалцо, озмунцо, намоишцои цунарк ва амсоли ин аз 

ҷумлаи он аст, ки ҷавонон бо диққати махсус рағбат пайдо карда, барои ғизои 

маънавк бахшидани мардуми тоҷик ва хориҷижн ба василаи мацсулоти 

цунармандии хеш талош меварзанд. Бояд ждовар шуд, ки барои омфзиш ва 

пажфциши касбу цунарцои тоҷикон на фақат ҷавонон ва олимон, балки 

цунармандони боцибтаҷриба аз он бацра бурда, барои тацлил ва тацқики он 

кфшиш намоянд.  

Ба ин хотир, яке аз вазифацои муцими цунармандони ботаҷриба таваҷҷуц 

намудан ва омфзанонидани нозукицои цунари хешро ба ҷавонон мебошад. Агар 

мо роци дурусти тарзу усули эцжи цунарцои миллк ва рушди онро ба ҷавонон 

тарғибу ташвиқ карда тавонем, албатта онцо нисбати касбу цунарцои гузаштагони 

хеш як дилгармк, муцаббат ва шавқу цавас пайдо мекунанд. Зеро цар як касб ж 

цунар ба устод эцтижҷ дорад. Наметавон бе дастгирию маводи касе кореро ба 

анҷом расонда социби мавқеи муайян гардид. Дар ягон давру замон қадр, 

манзалат ва бузургии одамони дастгир, устодон ва роцнишондицандагон аз байн 

намеравад. Онцо цамеша чун устоди бузург муътабар ва зинданом буда, ҷамъият 

ба онцо нижз дорад. Шахсе, ки дар зиндагии хеш цунари волои худро ба касе 

намеомфзонад, яъне шогирде тарбия наменамояд, дарахти бесамареро мемонад, 

ки беманфиат аст. Анъанаи неки мардумк омфзонидани касбу цунарцои воло ба 

насли ояндаи миллат аст, ки фардои дурахшони цажт аз он вобастагк дорад. 

Зиндажд будани номи бузургон цам мацз тавассути цунари воло, дастранҷи зебо ва 

шогирдони баркамол сурат мегирад.  

Ҳар як ҷавон дар кори назарк ва амалии хеш аз технологияи пешқадам 

цамон вақт мақсаднок истифода бурда метавонад, ки аз тарафи устод мақсаду 

дастгирии маънавию амалиро цис намояд, цамақидаю цаммаслак бошад, барои 

амалк гардондани навгоницо шароиту имкониятцои моддию маънавк муцайж 



гардад. Ворид намудани навгоницо дар технологияи инноватсионк аз ҷавонон 

тайжрии махсусро талаб мекунад.  

Ба ин хотир ҷалб намудани ҷавонон ба касбу цунарцои мардумк ва тарбия 

намудани онцо дар рфцияи фарцангдфстиву мецанпарастк вазифаи 

аввалиндараҷаи давлату миллат мебошад. Чунки онцо дар соцацои мухталифи 

тамоми шацру ноцияцои кишвар кору фаъолият дошта, дар рушди фарцанги 

миллк сацми арзанда мегузоранд. 

 

  


