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МУќаДДиМа

шумo акнун бори aввал таърихи халќу кишвари азизи худро 
меомўзед. Таърихи халќи тољик як пораи пурифтихори таъри-
хи љањон мебошад. агар шумо таърихи халќи худро хуб донед, 
маълум мешавад, ки ватани хешро њам дўст медоред. Донистани 
таърихи халќ ин шинохтани гузаштагони худ, тараќќиёти киш-
вар, илму маърифат ва забону ватани хеш мебошад. Худшиносї 
якдилї ва вањдати миллатро ба вуљуд меорад. агар миллат якди-
лу яктост, иќтисодиёти он низ тараќќї мекунад, илму фарњангаш 
равнаќ меёбад ва давлаташ пешрафта мешавад. Халќе, ки худши-
носии миллї дорад, њамеша соњибэњтирому пешрав аст. шахси 
таърих дон сиёсатмадори моњир, кордон, донишманд, хирадманд, 
роњ бари боадлу инсоф ва дилсўзу ѓамхори миллат мешавад. 

Гузаштагони мо дар таърихи инсоният корнамоињои бу-
зурге кардаанд. онњо дар осиёи Марказї аввалин ромкунан-
дагони њайвоноти хонагї мебошанд. онњо инчунин аз љумлаи 
нахустин одамоне мањсуб мегардиданд, ки ба зироаткорї ва сохт-
мони шањрњо машѓул будаанд. Гузаштагонамон офарандагони 
фарњанги баландпояи љањонї дар осиёи Марказї мебошанд ва 
мо имрўз њам бо ин фарњанг фахр мекунем.

шумо бори аввал таърихи мухтасари ќадими халќи худро 
меомўзед ва огоњ мешавед, ки дар гузаштањои дуродур ватани 
аљдоди мо – ориёињо хеле бузург будааст. вай аз шимол, аз њавзаи 
рўди ра (волга) cap шуда, ба љануб то њиндустони Марказї 
ва аз шарќ аз Хуанхеи Чину Муѓулистон то Молдава ва осиёи 
Хурд тўл мекашид. Дар њамаи ин заминњои пањновар гузаштаго-
ни мо ориёињо зиндагонї мекарданд. ин аст, ки шумо бояд таъ-
рихи гузаштагони худро бодиќќат омўзед ва сабабњои хурд шу-
дани њудуди мамлакат ва кам гардидани ањолии ориёинажодро 
фањмед.

«Таърих» калимаи арабї буда, маънояш муайян намудани 
ваќти рух додани њодисањои муњим мебошад. ба ибораи дигар, 
таърих илмест, ки љамъи њодисањои муњими дар рўйи Замин ва 
дар њаёти инсонњо рухдодаро меомўзад.

Дар таърих њар њодиса сабаб ва оќибат дорад. вазифаи ин-
сон он аст, ки сабаби рўй додани ин ва ё он њодисањоро омўзад 
ва оќибатњои бадии онро пешгирї намояд, яъне таърих фанни 
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ибратомўз буда, барояш донистани сабабњои њодиса, љой, рўз, 
моњ ва соли он шарт аст. њодисањо ва воќеањо дар таърих гуногу-
нанд ва онњоро муњит ва талаботи инсонњо ба вуљуд меоранд. Дар 
таърих подшоњони алоњида наќши бузург мебозанд, агар онњо до-
нишманд ва сиёсатмадори дурбин бошанд, зиндагонии мардум 
хуб мешавад, мамлакат обод мегардад. њамин хел шоњон дар таъ-
рихи халќи тољик: Љамшед, фаридун, Кайќубод, Кайковус, Кай-
хусрав, Кайгуштосп, Куруши Кабир, Дориюши Кабир, аршак, 
ардашери бобокон, шопури I, анўшервон, Канишкаи Кабир, 
Кадфиз, ахушнавоз, Хусрави Парвиз, абўмуслим, абдуллоњи 
Тоњир, Яъќуби Лайс, исмоили сомонї ва насри 11 буданд. Дар 
замони подшоњии онњо мардум зиндагии хубу ором доштанд.

Дар таърихи халќи тољик сањифањои муњим, ки ањамияти 
љањонї доранд, хеле бисёранд. Масалан, аввалин пайѓамбари 
соњибкитобу соњибтаълимот Зардушт аз миллати мо буд. Ў ода-
монро ба сулњу салоњ, вањдати миллї ва мењнати њалолу  созандагї 
даъват кардааст. Китоби «авесто», ки дар замони ў таълиф шуда 
буд, бузургтарин китоби динї, таърихї, фалсафї, педагогї, тиббї 
ва адабї дар љањон мебошад. Таъриху фарњанги мо аз он замон 
сарчашма мегирад.

аввалин бунёдкунандаи империяи бузурги љањонї–Куруши 
Кабир ва Дориюши Кабир буданд. Куруши Кабир аввалин Эъ-
ломияи њуќуќи башарро тањия намуда, њамаи инсонњоро ново-
баста аз нажоду миллату динашон баробарњуќуќ эълон намуд. 
Халќи тољик њељ гоњ ба сари халќи дигар лашкар накашида, мар-
думашро ѓорат накардааст. Подшоњони ориёинажод  ѓуломони 
бисёреро аз ѓуломию асорат озод намуда, ба бегонагон ѓамхорї 
зоњир кардаанд. Гузаштагони мо дар тўли њазорсолањо дар сарза-
мини осиёи Марказї зиндагонї намуда, аз худ осори фаровони 
таърихї, аз љумла оромгоњњо, ќалъањо ва дигар биноњои меъморї 
ва осори хаттї боќї мондаанд, ки аз ќадимї будани миллати мо 
гувоњї медињанд.

Чанд сухан дар бораи даврабандии таърихи ориёињо – 
тољикон, вожаю иборањои таърихї ва географї, ки дар китоб ис-
тифода шудаанд:

1. бори аввал кўшиш шудааст, ки таърихи ориёињо дар шак-
ли китоби дарсї бе таќсимоти марзњои сиёсї, чун таърихи як 
халќ навишта шавад. Тавре ки маълум аст, гузаштагони мо ху-
дро ориёї гуфтаанд ва бо ин ном њазорњо сол зиста, империяњои 
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љањонї ба вуљуд овардаанд. Дар ибтидои њазораи якуми милодї 
бо сабабњои маълум ва номаълум номи «ориёї» аз байн мера-
вад ва ба ивази он калимаи «тољик» пайдо мешавад. сабабњои 
фаромўш шудани номи «ориёї»-ро дар давоми дарсњо мефањмед. 
сабабњои пайдо шудани номи тољик дар дарсњои синфи 6-ум гуф-
та мешавад. аз замонњои ќадим то асрњои III – IV-и милодї, гу-
заштагони мо худро ориёї гуфтаанд ва аз њамин сабаб таърихи 
ин давраро таърихи ќадими халќи тољик – замони ориёињо номи-
даем.

2. Дар замони шўравї таърих ба форматсияњои љамъиятї 
–љомеањои ибтидої, ѓуломдорї, феодалї, капиталистї ва сотси-
алистї таќсим мешуд. баъди аз байн рафтани сохти сотсиалистї 
ин табаќабандї низ барњам хўрд.

имрўз табаќабандию даврабандињо дар таърихи халќњо гу-
ногун мебошанд. Таърихи ќадими халќи тољик замони ориёињо ва 
ибтидои асри миёна – замони ташаккулёбии этноними «тољик» ва 
равнаќи сохтори дењќониро дар бар гирифта, асоси даврабандии 
сулолавї таркиб ёфтааст. Масалан, замони љомеаи ибтидої, яъне 
асри санг номи давраи сулолаи шоњони Пешдодиён номида шу-
дааст, зеро таърихи онњо аз замони аввалин инсон Каюмарс (Каё-
мард) шурўъ мешавад. Замони онњо аз асри санг то њазорањои 9-7 
пеш аз милод давом кардааст.

Замони мису санг ва биринљиро ба давраи пайдо шудани ки-
шоварзон, аввалин чорводорон, шањру дењот ва давлату синфњо 
нисбат додан мувофиќ меояд. Дар ин давра сулолаи Каёниён 
њукмронї кардаанд. Мувофиќи ривоятњои таърихї њукмронии 
Каёниён то ба њамроњ кардани бохтару Хоразм аз тарафи 
њахоманишиён давом дошт.

баъди Каёниён сулолаи Модњо, пасон њахоминишиён, Юно-
ниён, Портњо ва Кўшониён паси њам њукмронї кардаанд. њамин 
тавр, ба даврањо таќсим намудани таърихи синфи 5-ум мувофиќ 
ба сулолањои њукуматкарда таќсимбандї шудааст.

3. навигарии дигаре, ки дар китоби дарсии таърихи (ќадими) 
халќи тољик мушоњида мешавад,   дохил намудани мафњумњои ори-
ёнои шарќї ва ориёнои Ѓарбї мебошад. аслан ин мафњумњоро 
забоншиносон нисбат ба забони Эрони шарќї ва Эрони Ѓарбї 
истифода кардаанд. Мо дар ин китоби дарсї таърихи ќадими 
Эрони кунуниро ба ориёнои Ѓарбї ва осиёи Марказиро ба ори-
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ёнои шарќї дохил намудем, агарчи Хуросони Эрони кунунї ба 
ориёнои шарќї ворид мешавад.

Фанњои ёрирасони таърих. Таърихи инсоният миллионњо сол-
ро дар бар гирад њам, мо аз он, бахусус аз ќадимтарин даврањои 
он, ки њоло инсон ба вуљуд наомада буд, хеле кам огоњ њастем. 
Дар бораи нахустин инсонњо хеле кам маълумот дорем, зеро 
онњо хона сохтанро намедонистанд ва бе ягон сарпаноњ монанди 
њайвонњои вањшї зиндагонї мекарданд, либос надоштанд, оташ-
ро намедонистанд, гўштро хом мехўрданд, афзору олот сохта на-
метавонистанд, сурат намекашиданд ва ѓайра. ин аст, ки аз фаъо-
лияти дуру дарози инсонњои ќадим мо кам огоњї дорем. Лекин 
дар бисёр илмњои имрўза, аз љумла бостоншиносї, симошиносї 
ва забоншиносї таърихи инсони ќадим баррасї шуда, сањифањои 
зиёди торики њаёту фаъолияти онњо равшан мегарданд.

Бостоншиносї (археология) соњаи илми таърих аст, ки дар 
асоси ёдгорињои маданияти моддї таърихи љамъияти инсониро 
меомўзад. Калимаи «археология» аз забони юнонї гирифта шуда, 
илм дар бораи омўхтани таърихи ќадими инсонњост.

бостоншиносон тахминан дар куљо зистани одамони 
ќадимро медонанд, бинобар ин, макони онњоро мавриди тањќиќ 
ќарор медињанд. аксар љойњои зисти одамони ќадим дар натиљаи 
њодисањои тасодуфї – кўчидани хоки теппањо, сохтмони биноњо, 
кандани каналњо, чоњњо, селроњањо, ва ѓайра ошкор мешаванд. 
бостоншиносон дар он љойњо њафриёт (кофтуков) мегузаронанд 
ва дар асоси бозёфтњои худ дар кадом даврањо зиндагї кардани 
одамонро муайян менамоянд.

омўзиши таърихи инсоният нишон медињад, ки одамон 
дар њар замон олот, афзор, силоњ, зебу зинат, сарулибос, хонаю 
дари ба он давра хос доштаанд. бостоншиносон ин гуна чизњоро 
омўхта, таърихи њамон давраро барќарор менамоянд. Ёдгорињо 
ба асрњои санг, биринљї ва оњан таќсим мешаванд.

Ёдгорињои асри санг аз лангару калпњо, наќшњои болои сангњо 
кандаи одамони ќадим, ёдгорињои асри биринљї аз ќабристонњо, 
бошишгоњњо – дењаю шањрњо ва њамчунин аз расмњои рўйи сангњо 
иборатанд. Ёдгорињои давраи атиќа ва асрњои миёна ќабристонњо, 
маќбарањо, ќалъањо, харобаи шањру дењот хеле бис ёранд. њар яке 
аз ёдгорињои номбурда вобаста ба давру замон услуби омўзиши 
хосе  доранд.
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барои барќарор намудани таърихи инсонњои ќадим боз 
илмњои дигар низ мадад мерасонанд. 

антропология (илми симошиносї) калимаи юнонї буда, ан-
тропа – одам, логос – илм, яъне илми одамшиносист. симошино-
сон дар асоси боќимондаи устухонњо, косахонаи cap, сутунмуњра, 
устухонњои дасту пой на танњо шакли зоњирї, балки тањаввулоти 
бадани одамро давра ба давра муайян менамоянд. олимон дар 
асоси устухон ва косахонањои cap таѓйироти љисмї ва фикрии 
одамони маймуншакл – аз ањди ќадимтарин то ба шакли инсони 
муосир даромадани онњоро тањќиќ кардаанд.

Палеонтология аз калимањои юнонии палео – ќадим ва онто-
логия – омўзиши мављудот таркиб ёфтааст. илмест, ки дар асо-
си устухонњо таърихи инкишофи њайвонотро аз ќадим то њоло 
меомўзад. олимони палеонтолог дар асоси устухонњо муайян ме-
намоянд, ки одамони ќадим кадом навъи њайвонотро шикор кар-
да мехўрданд ва кадом навъи онњоро ром менамуданд.

Ботаника – калимаи юнонї буда маънояш рустанї, алаф, саб-
завот аст ва хелњои рустанињо ва дарахту буттањоеро, ки инсонњои 
ќадим истифода мебурданд, барќарор менамояд. 

Геология низ аз забони юнонї буда, гео – замин ва логос – 
илм, илми заминшиносист. он на танњо таърихи пайдоиши за-
мин, балки зинањои таѓйироти табиат ва ба инсонњои ќадим чї 
гуна таъсир гузоштани заминро меомўзад. 

Мардумшиносї (этнография) калимаи «этно» маънои халќро 
дорад, яъне илме аст, ки урфу одати халќхоро, ки дар ќитъањои  
дунё ба сабабњои гуногун дар сатњи гуногуни зиндагии хеле ќадим 
ќарор доранд, омўхта, бисёр бахшњои таърихи гузаштаро равшан 
месозад.

Забоншиносї илмест, ки дар асоси омўзиши катибањо 
(навиштањои рўйи девор ва сангњо) таѓйироти забонї ва умумия-
ти забонњои љањонро ошкор месозад. Дар омўзиши таърихи ќадим 
илмњои физика, химия, риёзиёт, биология ва зоология низ њисса 
мегузоранд. Танњо дар асоси њамкории њамаи илмњо мо метаво-
нем аз таърихи пайдоишу ташаккули одамони ќадим огоњ шавем.
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БОБИ I
ЗАМОНИ ПЕШДОДИЁН – АСРИ САНГ

§ 1. АСРИ САНГИ ЌАДИМТАРИН – ПАЛЕОЛИТ 

Дар дунё аз рўйи нажод се гурўњи одамон: сафедпўстон, 
сиёњ пўстон ва зардпўстон зиндагї доранд. вобаста ба ин оли-
мон тахмин мекунанд, ки нажоди (ирќи) сиёњпўстон дар африќо, 
сафедпўстон дар аврупо ё осиёи наздик ва зардпўстон дар 
љанубу шарќии осиё, дар Чину индонезия пайдо шудаанд. аммо 
на дар аврупо ва на дар осиё бошишгоњи зиёда аз 1 миллион сол 
умр доштаро пойдо нашудааст. бошишгоњи ќадимтарини инсон 
дар ќитъаи африќо (ќисми љануби шарќї) пайдо шудааст, ки ол-
дувай ном дошта, 2,5 миллион сол пеш вуљуд доштааст. аз њамин 
сабаб бештари олимон дар он аќидаанд, ки нахустин инсон дар 
африќо ба вуљуд омадааст ва аз он љо ба дигар ќитъањо пањн шу-
дааст.

Даврабандии асри санг. асри санг давраи дарозтарини таъ-
рихи инсоният ба шумор меравад. 99 % таърихи аљдоди инсони 
имрўза дар асри санг гузаштааст. асри санг то њазорањои 9–7-уми 
пеш аз милод, то пайдо шудани маъдан идома меёбад. барои он 
асри санг мегўянд, ки дар он давра њамаи афзору олот аз санг сох-
та шудаанд ва одами маймуншакл низ дар он давра зиндагї кар-
дааст. асри санг ба се давра: палеолит, мезолит ва неолит људо 
мешавад.

Давраи якум палеолит (ќадимтарин) 2,5 миллион сол пеш cap 
шуда, то 1,5 миллион сол давом мекунад. Дар ин давр одамони 
маймуншакли австралопитекњо зистаанд (аз лотинии австралис – 
љанубї ва питек – маймун).

Дар давраи дуюм – 1,5 миллион сол пеш, австралопитекњо 
ба одамони маймуншакли гомоэректус иваз мешаванд. 
Гомоэректусњо аз гузаштагони худ австралопитекњо бо он фарќ 
доштанд, ки онњо бо ду пой њаракат менамуданд. Гомоэректусњо 
дар бисёр ќисмњои осиё ва аврупо зиндагї мекарданд. Дар дав-
рае, ки аз њазорањои 100 то 50–40-ум давом дошт, неандерталњо 
зиндагї кардаанд (неандертал номи љоест дар олмон, ки бос-
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тоншиносон дар он љо бори аввал устухонњои навъи сеюми одами 
маймуншаклро пайдо кардаанд). аз њазорањои 50–40-ум cap кар-
да, дар дунё инсони њозира пайдо мешавад, ки онро «њомо сапи-
енс» меноманд.

Таърихи пайдоиши инсоният мувофиќи даврањои геологї 
даврабандї мешавад. Масалан, дар илми геология таърихи охи-
рини пайдоиши сохти Заминро давраи чањорум меноманд.

«антропоген» калимаи юнонї буда аз «антроп» – шакл ва 
«генос» – пайдоиш таркиб ёфта,  бавуљудоии инсонро ифода ме-
намояд.

Дар осиёи Марказї бошишгоњи ќадимтарини инсон дар 
Тољикистон дар наздикии Ховалинг (Кўлдара) пайдо шудааст, ки 
он миллион сол дорад. ин бошишгоњро бостоншиноси тољик в.а. 
ранов кашф кардааст. Дар ин љо дар чуќурии 120 м устухонњои 
фил, каркадан, уштур, юз, кафтор ва дигар њайвонотро пайдо на-
мудаанд. њамин тавр, сарзамини тољикон яке аз ќадимтарин ма-
кони гомоэректусњо будааст. Гомоэректусњо аз обисангњо афзори 
шикананда ва бурандаи турбмонандаро сохтаанд. ин афзорњои 
хеле одианд, вале дар онњо осори даст ё њунари инсони ќадим хуб 
ба назар мерасад. одамони ќадим барои сохтани афзорњои аз ши-
шасанг, обисанг, тахтасанг ва чахмоќсанг истифода мебурдаанд.

расми 1. Афзорњои замони асри санг: буранда ва пўсткан (1-6); 
зананда ва кананда (7).

1
2

3

4 5 6 7
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Љойи дигари одамони ќадим дар фарѓона, дар назди дењаи 
њайдаркони њозира кашф шудааст. ин бошишгоњ бо номи селен-
гур маъруф мебошад. Дар ин љо дар калп (ѓори камари кўњ) бос-
тоншиносон муайян намудаанд, ки одамони ќадим аз њазорањои 
700-600-ум то њазорањои 40-ум зиндагї кардаанд. 

Дар натиљаи њафриёт (кофтукови бостоншиносї) устухонњои 
хирс, бузњои кўњї, каркадан, љоѓњо ва устухони ду панљаи дас-
ти одами гомоэректусњоро ёфтаанд. ин устухон ва дандонњо 
ба зану марди 35-40-сола ва кўдаки 10-сола тааллуќ доштаанд. 
Дандонњо хеле соида шудаанд, ки аз хўрдани хўроки дурушт 
шањодат медињанд. симошиносон ин дандонњоро ба як навъи 
гомоэректусњо нисбат додаанд. бошишгоњњои одамони ќадим 
дар ѓори азии ќафќоз ва Љоукоутани Чин низ пайдо шудаанд.

неандертал аљдоди бевоситаи одами њозира буда, маѓзи сари 
вай нисбат ба пешгузаштагонаш хеле калон (1330-1600 см3) мебо-
шад. симои неандертал ба симои одами њозиразамон хеле наздик 
аст.

Каполи (љумљума, устухони пур-
раи сар) писарчаи 10-солаи неан-
дерталиро бостоншиноси маъруфи 
шўравї а.П.окладни ков дар ѓори 
Тешиктоши бойсуни сурхонрўд ёф-
тааст. Дар асоси устухони сари ин пи-
сарбача симошинос М.М. Герасимов 
ќиёфаи ўро барќарор кард. Дар асо-
си ин бозёфт олимон тахмин менамо-
янд, ки осиёи Марказї – сарзамин 
тољикон яке аз маконњои пайдоиши 
одами нав мебошад. Писарбачаи не-
андерталиро дар назди оташдон рўй 
ба офтоббаро гўронида, атрофашро 
бо сангњо девор кардаанд. Дар атро-
фи ќабр ду шохи оњу гузоштаанд. 
ин шохњо далели онанд, ки одамо-
ни неандерталї ба оњу эњтироми мах-
сус доштаанд ва ин одат то кунун дар 
байни тољикон љой дорад.

Дар ѓори Тешиктош одамо-
ни неандерталї 50-40 њазор сол пеш 

расми 2. Писарбачаи  
неандерталї аз ѓори 

Тешиктош.
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зиндагї кардаанд. неандерталњо афзори сангин, аз ќабили корд, 
ранда, сангњои зананда, пўсткан ва ѓайра доштаанд. олоти бисё-
ре аз чахмоќсанг сохта шудаанд. Дар байни устухонњо устухони 
асп, гови тур, гавазн, гўрхар ва ѓайра пайдо шудаанд.

Яке аз машњуртарин бошишгоњњои ќадима – ѓори оѓзикучук 
дар домани кўњњои Гули Зиндони назди дењаи Пушинги Данѓара 
љой дорад. бостоншиносон дар ѓор устухонњои сангпушт, оташ-
донњо, њамчунин устухонњои бузу гўсфанди вањшї, асп, гавазн, 
хирс, суѓур, гурозро пайдо намудаанд. Зиёда аз 5 њазор олот, аз 
љумла 560 афзори сайќалёфта низ ба даст омадааст.

одамон дар ѓори оѓзикучук 60-40 њазор сол ќабл зиндагї 
кардаанд. Тахминан одамони неандерталї 100–90 њазор сол пеш 
ба њудуди Тољикистони кунунї омадаанд.

Панљоњ њазор сол пеш дар дунё ба љойи одамони неандерталї 
инсони њозира пайдо мешавад. олимон устухонњои одами њози-
раро дар бошишгоњи Кроманонс дар фаронса пайдо карда, вай-
ро одами нав – «Кроманонс» ё «њомо сапиенс» ном нињоданд.

бошишгоњњои одамони «њомо сапиенс» дар ќаракамари 
афѓо  нистон ва шугнови Тољикистон низ кашф шудаанд. ин дав-
ра аз њазорањои 50-ум cap шуда, то њазорањои 10-7 давом мекунад. 
одами нав аз гузаштагони худ бо аќлу фаросат ва чобукии дасту 
пой фарќ дошт. Ў афзорњои нав месохт ва онњоро сайќал медод, 
дар оташдонњо оташ меафрўхт.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Чанд гурўњи нажодњоро медонед ва макони зисти онњоро 
муайян карда метавонед?
2. Асри санг чанд давра дорад? Номбар кунед ва  шарњ дињед.
3. Ќадимтарин бошишгоњ дар Тољикистон, дар куљо пайдо 
шудааст?

§ 2. АСРИ САНГИ МИЁНА – МЕЗОЛИТ

Мезолит (аз забони юнонї мезос – миёна ва литос – санг, яъне 
маънояш асри миёнаи санг) аз њазораи 10-ум то њазораи 6 да-
вом мекунад, ки дар њаёти одамон наќши бузург бозидааст. Дар 
ин давра одамон усули олотсозиро такмил дода, дар истењсолот 
муваффаќиятњо ба даст овардаанд. То ин замон одамон ба-



12

рои худ хўрок захира намекарданд, дар замони мезолит онњо ба 
чорводорї ва зироаткорї машѓул мешаванд.

Дар ин давра инсонњои ќадим камонѓўлак ва тири пайконро 
ихтироъ мекунанд ва баъзе сайдњоро, ки аз тири камонѓўлак захмї 
шудаанд, аз љумла буз ва гўсфанди вањширо намекуштанд, балки 
онњоро ба хона оварда, табобат мекарданд. ин амал сабаби ром 
намудани бузу гўсфанд ва пайдо шудани чорвои хонагї гардид. 
аввалин њайвони хонагї саг буд. саг дар шикор ба соњибаш ёрї 
мерасонд. саг чорпоёни майдаро медошт ва соњибонаш онњоро 
шикор мекарданд.

Дар давраи мезолит бештар аз чахмоќсанг олот месохтанд, 

расми 3. Афзорњои асри санги замонњои: I. Мусте. 1) найза, 2) чангаки 
моњигирї, 3) пўсткан. II. Мезолит. 1) зананда, 2) камонѓўлак, 3) кананда, 

4) дос, 5) бофанда. III. Неолит. 1) меитї, 2) теша, 3) дос, 4) сипор.



13

ки онњо зебою нафис буданд. бошишгоњњои мезолит хеле бисё-
ранд. Дар ин давра гармињои шадид ва ба биёбону сањроњо таб-
дил ёфтани љангалзорњо мушоњида мешавад. Дар осиёи Марказї 
давраи гармо хеле тўлонї будааст. бошишгоњњои мезолитї дар 
Чилучорчашмаи ноњияи шањритўс, Тутќавулу сайёди норак, 
Мазори шарифи Панљакент, ошхона (дар Помир) тањќиќ шу-
данд. Як идда зистгоњњо дар соњилњои бањри Хазар (Каспий) бо 
номи Дамдамчашма, обишир дар фарѓона ва дањњо ёдгорињои 
дигар тањќиќ шудаанд.

Дар олоти ин давра афзорњои сегўшаи аз чахмоќсанг сохта-
шуда бисёранд, аммо дар байни онњо олоти зебои буранда, аз 
ќабили кордњо хеле машњуранд.

Дар замони мезолит шикорчиён аз њисоби сайдњо ва захирањои 
љамъовардаи мева ва донањои дарахтони худрўй мезистанд. 
Донањои зироатњои кишоварзї ёфт нашудаанд, ба тахмин дар 
охири мезолит љав ва гандум кишт карда мешудаанд.

Наќши мењнат дар ташаккули инсон. Давраи аз шакли май-
мун (австралопитек) бa инсон гузаштан як љањиши бузурге буд, 
ки он чандин миллион солро фаро гирифтааст. инсон аз њайвон 
пеш аз њама ба он фарќ мекунад, ки вай на танњо истеъмол, балки 
истењсол њам мекунад.

Дигар фарќи одами маймуншакл аз маймуни одї он буд, ки ў 
бо ду пой рост истода роњ мерафт ва дастњои озоди худро барои 
иљрои кори фоидабахш истифода мекард.

одами маймуншакл тадриљан шакл иваз карда, ба сурати 
кунунї табдил меёбад. Махлуќи нав аз маймунњо бо майнаи бу-
зургу тараќќикарда, ќомати рост, роњгардї ва рушди хуби панљаи 

расми 4. Каполњо1: 1.Маймуни шимпанзе, 2.Одами кунунї. З.Неандертал.

1. капол – љумљума, косахонаи пурраи сар.
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даст фарќ дошт. одам дар њамин шакли њозирааш якбора пайдо 
нашудааст, балки дар тўли 2,5 миллион сол тадриљан дар натиљаи 
кори бардавому вазнин аз насл ба насл таѓйир ёфтааст. инсон ба-
рои сохтани олоти хубтару гиротари кор ваќти зиёде сарф кар-
дааст. Миллионњо сол паси њам шудаанд, то ки инсон пора наму-
дани сангро ёд гирифт ва аз тезии он истифода кард. Дар давоми 
асрњо инсони ќадим аз санги тези табиї барои буридан, аз кал-
так барои зарба задан ва аз нўги чуби тез барои кофтан истифо-
да бурдааст.

азбаски одами ибтидої соњибаќл буд, вай ба сохтани 
афзорњои хубтари сангї, чўбї ва устухонї шурўъ менамояд. Ў 
дар тўли миллионњо сол сифати баланд надоштани афзори санги-
ро пай бурда, кўшидааст, ки аз чахмоќсанг корд, дарафш ва дигар 
афзорњои бурротаре бисозад.

расми 5. Афзори замони палеолит, ки 200 њазор сол пеш истифода 
мешуданд: 1. Зананда, 2.Калтаки чўбин, 3.Чўби кобанда.

расми 6. 1.Зананда, 2. Пўсткан, 3. Найзасанг, 4. Дарафш.
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Дар даврањои ќадим њаво њамеша гарм буд, дарахтон, буттањо 
мунтазам мева доштанд, одамон кам буданд ва онњо ба осонї 
шиками худро сер мекарданд. азбаски табиат гарм буд, одамо-
ни ќадим дар њавои кушод бе либос мехобиданд. аз њамин сабаб 
дар давоми миллион сол, ки асри аввали санг – палеолитро дар 
бар мегирад, одам барои бењтар намудани тарзи зиндагї ва олоти 
истењсолї кам кўшиш намудааст.

ваќте ки табиат таѓйир ёфт, њаво хунуктар шуд, роњи ёф-
тани хўрок душвор гардид, инсон барои наљоти худ хонасозї, 
либосдўзї ва захира намудани хўрокро ёд гирифт. инсон оњиста-
оњиста силоњи шикорї сохт. ба сари чўбдаста санги бурандаеро 
баста ё порчаи пайконмонанди чахмоќсангро ба чўби дарозе пай-
васта, дар љангу шикор ба кор мебурд. 

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Афзорњоеро, ки одами давраи асри санги миёна сохтааст, 
аз палеолит чї бартарї доштанд.
2. Наќши мењнат дар ташаккул ва такомули инсонро шарњ 
дода метавонед?
3. Табиати он давра барои зиндагии содаву одии инсонњо чї 
мусоидат дошт?

§ 3. КАШФИ ОТАШ ВА НАЌШИ ОН 
ДАР ЊАЁТИ ИНСОНЊО

Ба даст овардани оташ. одамони ќадим кай оташро пайдо 
кардаанд, даќиќан маълум нест. ба њар њол гуфта метавонем, ки 
оташро инсон ихтироъ накардааст. инсон аз оташ дар натиљаи 
њодисањои табиат – вулќонњои оташфишон ва раъду барќ, ки ба 
сабаби онњо љангалзорњо оташ мегирифтанд, огоњ шудааст.

одамони ќадим аз оташ метарсиданд ва аз алангаи он ба 
љангалзорњо ва кўњњову ѓорњо мегурехтанд, аммо аз сўхтор на 
танњо одамони ќадим, балки њайвонњои вањшї њам метарси-
данд ва дуртар мерафтанд. инсони ќадим тадриљан ба моњияти 
оташ сарфањм рафта, барои аз худ кардани он кўшидааст ва дар 
хунукї ба гармии оташ наздик шуда, худро аз сармо наљот дода-
аст. одамон фањмидаанд, ки дарандагон аз оташ метарсанд, онро 
барои муњофизат истифода карданд. онњо оташро барои пухтан 
ва торикиро равшану хунукиро гарм кардан шабу рўз ва моњу 



16

сол фурўзон нигоњ медоштанд. Дар гулхан пухта шудани гўшти 
њайвонњои дар сўхтор монда ба инсони ќадим сабаќ шуд, ки хом-
ро дар оташ пухта, пас истеъмол намояд, зеро гўшти пухташуда 
аз гўшти хом болаззаттар буд. одамон шабу рўз дар гирди оташ 
меистоданд, то ки он хомўш нашавад. оњиста-оњиста оташ дар 
назари одамони ќадим муъљиза намуд ва онро чун чизи муќаддас 
мепарастиданд.

бостоншиносон дар бошишгоњњои одамони ќадим љойњое 
пайдо намуданд, ки садњо сол оташ фурўзон будааст. агар ода-
мон аз як љо ба љойи дигар мекўчиданд, оташро њамроњашон ме-
бурданд. Хомўш шудани оташ барои онњо бадбахтї ба шумор ме-
рафт. одамон баъдњо фањмиданд, ки аз соиши ду чўби хушк низ 
оташ падид меояд ва ё дар натиљаи ду оњансанг ё чахмоќсангро ба 
њамдигар задан низ заррањои оташ пайдо мешаванд. њамин тавр, 
онњо худашон даргирондани оташро ёд гирифтанд.

Дар адабиёти пањлавї ва «шоњнома» ихтирои оташро ба шоњ 
њушанг нисбат медињанд.  Дар «шоњнома»-и фирдавсї омада-
аст, ки шоњ њушанг сангеро ба сўйи мор мепартояд ва он ба санги 
дигар бархўрда оташ пайдо мешавад:

Баромад ба санги гарон санги хурд,
Њам ону њам ин санг бишкаст хурд.
Фурўѓе1 падид омад аз њар ду санг,
Дили санг гашт аз фурўѓ озаранг2.
Њар он кас, ки бар санг оњан задї,
Аз ў равшаної падид омадї.
Љањондор пеши љањонофарин,
Ниёиш њамекарду хонд офарин.

шоњ ва ёронаш аз пайдо шудани оташ шодї карданд ва ин 
рўзро љашн гирифтанд, ки он бо номи сада машњур аст. Љашни 
сада то асрњои XI–XII дар байни тољикон маъмул буд, вале 
тадриљан аз байн рафт. Љашни сада дар аввали зимистон баргу-
зор мегардид, яъне љашни оѓози замистон аст. Мардум аз њезуми 
бисёр гулхан меафрўхтанд ва зимистонро, ки аз ќуввањои бадї ба 
њисоб мерафт, мазаммат мекарданд. оташро аз борон нигоњ до-
штан сабаби хонасозї гардидааст.

Тўдаи инсонњо. одамони ќадим дар замоне мезистанд, ки 
иќлими дунё гарму нарму њамешабањор буд. Дарахтон, буттањо 

1. Фурўѓ – рўшної.
2. озаранг – оташранг.
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расми 7. 1.Шикори одамони ќадим. 2.Мамонт (фил) дар замони ќадим.

њамеша сабз ва њосилдор буданд. одамон аз њисоби мевањои 
худрўй зиндагонї мекарданд, аммо  дар он давраи дуродур 
њайвонњои вањшии бузургљусса:  мамонт, каркадан,  динозавр, 
шер, паланг, гург, аждањо, сусмор ва амсоли инњо бисёр буданд 
ва ба одамон њуљум оварда, онњоро мехўрданд. одамон низ мо-
нанди њайвонњо хонаю дар ва љойи паноњшавї надоштанд ва луч 
дар њавои кушод мезистанд. онњо аз тарси њайвонњои вањшї дар 
танњої зиста наметавонистанд ва маљбур буданд, ки тўда-тўда 
зиндагонї кунанд.

агар мо хулќу атвори маймунњои имрўзаро мушоњида кунем, 
онњо њам аз авлод иборатанд ва шояд ба гурўњњо људо шудани 
одамон низ авлодї буд. Гурўњњо аз 30 – 40 нафар иборат буданд. 
Гурўњ-гурўњ гаштан ба муќобили њайвонњо мубориза бурдан ва 
худро муњофизат кардану шикор намуданро осонтар кард.

Тўдаи одамон њайвонњои бузургро ба љарї, ё кўње, ё ба 
хандаќи махсус кандашудае бурда, бо доду фарёд маљбур менаму-
данд, ки ба он љо афтанд ва маъюб шаванд. баъд онњо рафта мур-
да ё зиндаи он њайвонро гирифта, мехўрданд. ваќте ки одамон от-
ашро соњиб шуданд, њайвонњои бузург, аз ќабили гов, асп, уштур, 
гавазн ва ѓайраро бо машъалњо ба љарї ё сари кўњ ё ѓоре мерон-
данд ва маљбур менамуданд, ки аз он љо ба поён афтанд ва маъюб 
шаванд. ин навъи шикор хеле маъмул буд. одамони ќадим беш-
тар гов, асп, уштур, гавазн, гўрхар ва ѓайраро сайд мекарданд. 
Чун тиру камон пайдо шуд, онњо бузу гўсфанди вањшї ва паран-
дагонро низ шикор мекарданд.
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Тўдањои одамони дунёи ќадим аз ибтидо дар ноњия ё мањалле, 
ки хуб медонистанд, мезистанд ва он љойро ватан мењисобиданд, 
њаёти одамтўдањо ба хешу таборї асос ёфта буд ва ин анъана 
оќибат ќабила ва оиларо ба вуљуд овард.     

СаВолЊо Ва СУПориШЊо

1. Одамони ќадим чї тавр оташро пайдо намуданд? 
2. Дар бораи ањамияти оташ барои инсон наќл кунед.
3. Бузургдошти оташ дар байни аљдоди тољик – ориёињо чї 
тавр буд?
4. Љашни Сада кай ва чї тавр пайдо шуд? 
5. Порае аз «Шоњнома»-и Фирдавсиро дар бораи оташ хонед.

§ 4. ЯХБАНДИЊО ВА ОДАМОН

нахустин одамони маймуншакл дар замини њамешабањор 
ва гарму нарм бо мевањои фаровон ва парандагони бисёр мези-
станд, аммо баъдтар дар табиат зимистони тўлонї њукмфармо 
гардид. аз ќутби шимол (арктика) ба аврупо ва осиё пиряхњои 
азиме пањн шуданд, ки баландии онњо дар баъзе љойњо то 2 000 
метр мерасид. Домони ях то ба шањрњои Киев, воронежи русияи 
кунунї расида, таъсири хунукї дар осиёи Марказї хеле баланд 
гардид  ва кўњњо аз барфу ях  пур шуданд, ки ин боиси селобњои 
азим мегардид. Дар таърих 4 яхбандии бузург маълум аст, ки аз 
600 то 400 њазор сол пеш, 300 њазор сол пеш, 200 њазор сол ва аз 
100 њазор то 12 њазор сол пеш аз милод ба вуќўъ пайвастаанд. 
Дар байни яхбандињо даврањои гармо њам вуљуд доштаанд. Дар 
даврањои яхбандї бисёр одамон ва њайвонњо, аз љумла њайвоноти 
бузургљуссаи камњаракат аз ќабили мамонтњо, филњо, динозаврњо 
нобуд шудаанд. ба љойи онњо њайвонњои ба хунукї тобовар ва 
серпашм ба вуљуд омадаанд.

сармои тўлонї шакли бисёр њайвону рустанињоро дигар кар-
дааст. азбаски дар ибтидо яхбандї аз шимол оњиста пањн мегар-
дид, њайвонњо низ њамроњи одамон ба љануб мекўчиданд.   

Даврањои яхбандї одамонро маљбур намуд, ки дар бораи ли-
бос фикр намоянд ва аз борону барф паноњ љўянд. онњо пўсти 
њайвонњоро пора намуда, бо риштањои чармї медўхтанд ва 
мепўшиданд. одамон барои аз барфу борон ва хунукї эмин бу-
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дан калп, камари кўњ ва ѓорњоро истиќоматгоњ интихоб карда-
анд. Дар њамин давра оташ як љузъи муњими њаёти инсон мегардад. 
сардињои доимї инсонро маљбур мекард, ки бештар кор кунад, ба-
рои зимистон хўроку пўшоку сўзишворї захира намояд. ин амал 
ќиёфаи одамро таѓйир дод ва ў ба одами њозира табдил ёфт.

ривояти яхбандї дар «авесто». Дар «авесто»–китоби 
мазњабии ориёињо ривояте дар бораи фаъолияти подшоњии 
Љамшед боќї мондааст, ки як нидое аз замони яхбандї мебошад.

Љамшед  гўё дар замонњои хеле ќадим подшоњї кардааст ва 
яке аз саравлоди ориёињо – тољикон ба шумор меравад. Дар замо-
ни подшоњии ў табиат хеле гарму нарм буда, мардумон гўё умри 
љовидона доштаанд.

Як рўз Худованди бузург ањурамаздо анљумани фаришта-
гонро даъват мекунад ва ба Љам рў оварда мегўяд, ки: «Эй Љами 
зебо, писари вивонгањон. Дар љањон зимистони сахт меояд, бар-
фи бисёр меборад ва хунукии ќањратун њукмфармо мешавад. аз 
кўњњо тармањо мефароянд ва сеяки љонварон (њайвонњо) њалок ме-
шаванд. Пас гармї фаро мерасад ва барфњову яхњо об мешаванд, 
замин зери об монда, дар он зиндагї кардан имконнопазир ме-
гардад. барои пешгирии ин њодиса боѓи вара бисоз дар баландї 
ва дар он тамоми тухми рустаниву буттањову дарахтонро љамъ 
намо. њамчунин аз њар навъи њайвоноту парандањову њашарот ва 
аз насли одамї бењтаринњоро интихоб намуда дар ин боѓ љойгир 
соз ва аз нестшавї муњофизат намо». он гоњ Љамшед њамон тавре 
ки Худованд фармуд, амал кард.

аз ин ривоят ба хубї маълум мегардад, ки сухан дар бораи 
барфу борони тўлонию яхбандињо ва нобуд шудани одамону 
њайвонот меравад. ин ривоят дар таърих бо номи Тўфони нўњ 
низ машњур аст. Тибќи маълумоти «авесто» ориёињо дар замо-
ни яхбандї дар сарзамине мезистанд, ки гирифтори барфу бо-
рон ва хунукињои шадид шудааст ва Љам барои наљоти онхо хона 
сохта хўрок захира кардааст. аз бозёфтњои бостонї ва адабиёти 
асотирї дар бораи ориёињо бармеояд, ки як гурўњи онњо дар ши-
мол дар њавзаи рўди ра – волга, об, енисей зиндагї мекарданд ва 
дар замони яхбандињо ба љануб, ба тарафи осиёи Марказї омада-
анд ва гурўњи «авесто»-ии ориёињо дар ваќти яхбандињо дар сар-
замини осиёи Марказї, аз љумла кўњдоманњои ин љо зиндагонї 
доштанд.
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аввалин либосњо ва манзилгоњњо. Дар замони яхбандї ба 
асари сармоњои тўлонї одамон барои наљоти худ паноњгоњ 
мељустанд. аввал онњо калп, камари кўњњо ва баъд ѓорњоро ма-
кон интихоб карданд, аммо аз таъсири сармоњои шадид њайвонњо 
низ дар ѓору калпњо љо гирифта буданд, бинобар ин, барои калпу 
ѓорњо байни инсонњо ва њайвонњои вањшї муборизаи беамон ме-
рафт ва аз ду тараф ќурбонињои зиёде ба амал меомаданд. азба-
ски одамони маймуншакл соњибаќл буданд, бар њайвонњо ѓолиб 
омада, ѓорњоро хонаи бисёрасраи худ ќарор медоданд. Масалан, 
дар ѓори обирањмат одамон чандин њазор сол зистаанд ва осори 
њаёташон боќї мондааст, ки бостоншиносон дар ин замина таъ-
рихи зиндагонии онњоро равшан намудаанд. Ё ѓори Каппа дар 
урали Љанубї, ки дарозии он 1500 м мебошад, макони бисёрас-
раи одамони асри санг будааст. Гузаштагони тољикон – ориёињо  
дар ин љо зистаанд ва калимаи «каппа» тољикист. одамони ќадим 
дар деворњои ин ѓор расми филон, каркаданњо ва аспњоро каши-
даанд, ки ба замони палеолит нисбат дорад. Дар мубориза барои 
ѓорњо оташ ба одамон ёрии калон мерасонд. њайвонњо аз машъ-
ал метарсиданд ва макони худро ба инсонњо медоданд. одамон 
оњиста-оњиста дари калп ё ѓорњоро бо чўб ва хасу хор пўшонда, 
хонаи худро аз шамолу барфу борон эмин медоштанд. оташ ода-
монро на танњо аз њайвонњои вањшї, балки аз сардињо низ њимоя 
менамуд, аммо онњо њамеша дар ѓор дар гирди оташ буда намета-
вонистанд, барои пайдо кардани хўрока аз ѓорхона берун мераф-
танд. Дар сардињо берун баромадан ва зери барфу барон будан 
инсонро маљбур намуд, ки барои худ аз пўсти њайвонњои шикор-
шуда либос созад. Дар ин бора њаким фирдавсї дар «шоњнома» 
менависад:

Каюмарс шуд бар љањон кахудой
нахустин ба кўњ андарун сохт љой.
сару тољу тахташ баромад зи кўњ,
Палангина пўшида худ бо гурўњ.  

ин оварда далеи он аст, ки гузаштгони мо аввал дар кўњ, дар 
ѓорњо макон гирифта, аз пўст либос кардаанд ва баъд хона сохтаанд.

 Дар аввал одамон либос дўхтанро намедонистанд ва пўстњоро 
дар гирди бадани худ мебастанд, аммо он на њамеша тамоми ба-
данро аз сардї муњофизат мекард. Тадриљан одамон ќисмњои 
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зиёдатии пўстро бурида, ба љойњои лозим пайваст карданро 
омўхтанд. риштаро аз пўст тайёр мекарданд, яъне онро мањин бу-
рида, бо дарафшсангњо сўрох намуда, либос медўхтанд. ин амал 
то њанўз дар халќњои ќафомондаи африка ва австралия ба назар 
мерасад. Мардумшиносон дар ин мавзўъ маълумоти бисёре гирд 
овардаанд. Масалан, дар кўњњои алп дар тарма љасади шикорчии 
давраи неолитро ёфтаанд, либосу пойафзори ў бо риштаи чармї 
дўхта шудааст. њанўз њам мардуми бадахшон чамус (чоруќ)-ро 
бо риштаи чармї медўзанд. њамин тавр, одамон либос дўхтанро 
дар замонњои хеле ќадим ёд гирифта буданд.

Дар кўњистон одамон дар калп ва ѓорњои табиї мезистанд. 
Пас дар њамворињо одамон чї тавр худро аз сармо муњофизат ме-
намуданд? онњо дар љойњои њамвор ва бедарахт аз устухонњои 
мамонт, ашкдандонњои фил ва ѓайра каппа сохта, болои онро бо 
пўсти њайвонот мепўшонданд. Дар љойњои сердарахт каппаро аз 
чўб ва шохањои дарахтон сохта, ба болои он пўст, ќанай  ва дигар 
алафњои нарм  мепартофтаанд.  Дар шабњои торик дар чуќурии 
сангњо равѓани њайвоноти шикоршударо рехта, онро њамчун 
чароѓ истифода мебурданд.

СаВолЊо Ва СУПориШЊо

1. Даврањои яхбандиро номбар кунед. 
2. Дар яхбандињо кадом њайвонњои бузургљусса аз байн раф-
танд?
3. Яхбандию сардињо инсонро ба чї корњо водор сохтанд?
4. Ривояти яхбандї дар «Авесто»-ро наќл кунед.

§ 5. ЗИНАЊОИ ИБТИДОИИ ТАКОМУЛИ ИНСОНИЯТ

Пайдо шудани авлод ва ќабила. Зарурати муњофизати худ ва 
њамчунин шикори њайвонњои бузургљусса одамонро ба он водор 
кард, ки гурўњ-гурўњ амал намоянд. аз њамин љињат одамон аз иб-
тидо гурўњ-гурўњ мезистанд, аммо бо мурури замон онњо ба муњити 
он давра мутобиќ шуда, роњу усулњои шикор ва муњофизатро аз 
худ карда, ба гурўњњои хурди авлодї таќсим шудаанд. Дар ав-
лод модарон ва хешу табори онњо мавќеи асосї доштанд. Мар-
дон ба шикори њайвоноту моњигирї ва занњо ба нигоњубини хона 
машѓул буданд.
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Дар бошишгоњњои ќадим бостоншиносон њайкалњои аз гили 
хому пухта ва устухонњои фил сохтаи занњоро ёфтанд, ки ин аз 
мављудияти модаршоњї гувоњї медињад. азбаски занњо як шавњар 
надоштанд, кўдакон фаќат модарро медонистанд. Модаркалонњо 
авлоди худро сарварї менамуданд.

Дар авлод њамаи ањли он якљоя мењнат мекарданд, якљоя 
мехўрданд ва мезистанд. сохтани олоту силоњ, таќсимоти мењнат 
ва ба даст овардани хўрокро сардорони авлод ба уњда доштанд. 
саравлодњо ба љавонњо шикор, олоту силоњсозї ва усули корро 
меомўзонданд. саравлод шахси муътабар ба шумор мерафт ва 
ўро њама њурмат мекарданд. Дар замони авлодї забони умумї ба 
вуљуд меояд ва ваќте ки ба ќабилањо таќсим мешаванд, умумияти 
забонро яке аз воситањои хешутаборї мењисобиданд. Дар њамин 
давра умумияти урфу одат, дину оин ва сарулибос сурат меги-
рад ва дертар ин умумият омили шакл гирифтани халќият меша-
вад. Дар натиљаи тараќќиёти авлод ва ба ќисмњо таќсим шудани 
он ќабила ба вуљуд меояд. ќабила аз якчанд авлоди њамхун таш-
кил меёбад. онњо ба як забон сухан мегуфтанд. урфу одат, сару-
либоси ќабила якхела буд. ќабила дар кандани каналњо, сохтани 
роњњо, пулњои љойи зисти худ якљоя кор мекарданд. ќабила обу 
замин ва муњофизати зодгоњро ба уњда дошт. Дар ќабила шўрои 
калонсолон амал менамуд, ки тамоми корњоро муњокима ва њаллу 
фасл мекард. Дар ќабила ќонуни махсус амал мекард. Касоне, ки 
оинњои авлод ва ќабиларо риоя намекарданд, љазои сахт меги-
рифтанд ё аз ќабила ронда мешуданд. одатан одамони аз авлод 
ва ќабила рондашуда дар њељ љой паноњ намедиданд ва нињоят ба 
њалокат мерасиданд.

Пайдоиши дин. Дар бораи кай пайдо шудани дин ё аќидањои 
динї маълумоти кофї вуљуд надорад. Дар ибтидо одамон диндор 
набуданд, зеро дар бошишгоњњои одамони асри санг нишонањои 
диндорї пайдо нашуданд. бо вуљуди ин, тасаввуроти динї дар 
замонњои хеле ќадим пайдо шудаанд. одамони ќадим сабаби 
яхбандињо, селобњои фалокатовар, пайдо шудани офтоб дар рўз, 
Мањтоб дар шаб, раъду барќ, сўхтори љангалњо, нобуд шудани 
њайвонот ва марги одамонро намедонистанд.

ба назари одами ибтидої чунин менамуд, ки табиат пур аз 
ќуввањои ноаён аст. Мањз њамин ќуввањо ба яке некї ва ба дига-
ре бадї меоранд. ба гумони онњо ин њодисањо бо роњбарии касе 
ба вуќўъ мепайвастанд. бинобар ин, ба хотири ин ќувваи ноа-
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ён ќурбонињо мекарданд, таваллою зорињо менамуданд, то ки 
онњоро аз балою офатњо эмин дорад.

Дар мавриди писарбачаи неандерталии Тешиктош навишта 
будем, ки ў дар назди калп гўронида шуда буд. То ин ваќт чунин 
ќабрњо пайдо нашуда буданд. бошандагони Тешиктош барои пи-
сарбача махсус дар назди оташдон гўр канда, онро бо шохњои 
нахчир оро додаанд. ба тахмин одамони неандерталии дар ѓори 
Тешиктош буда, ба оњу эътиќоди хоссае доштаанд. Пас одами 
неандерталї соњиби аќоиди динї будааст. Дар оини зардуштї 
оњуи кўњї рамзи бузургї ва муќаддас њисобида мешуд. имрўз њам 
тољикон дар сари гўр оташ меафрўзанд ва дар сари ќабр шохи 
нахчирро мегузоранд. ориёињо – гузаштагони тољикон офтобпа-
раст будаанд. аз бузургдошти офтоб бузургдошти оташ ба вуљуд 
омадааст.

боќимондаи расму оини одами замони неандерталї дар 
тољикони кунунї ба он гувоњї медињанд, ки риштаи авлодии 
тољикон ба одамони замони неандерталї мерасад ва тољикон аз 
замонњои асри санг дар осиёи Миёна иќомат дошта, сохти љомеаи 
ибтидоиро дар ин љо аз cap гузаронидаанд.

расми 8. Расмњои сењрангези шикорчиёни ќадими  Осиё.
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Пайдо шудани санъати тасвирї. санъати тасвирї дар асри 
санг ба вуљуд омадааст. Мавзўи асосии он аз шикори њайвонњои 
гуногун, аз ќабили мамонт, фил, каркадан, бизон, хирс, гавазн ва 
ѓайра иборат будааст. рассомон дар девори ѓор ва калпњо рас-
ми њайвонњои шикоркардаашонро кашида, дар атрофи он њар 
гуна маросимњои афсунгариро сабт менамуданд, то ки шикори 
онњо барор гирад. ќадимтарин расмњо дар девори ѓорњои Мад-
лени фаронса пайдо шудаанд, ки ба палеолити замони мусте (100 
њазор сол пеш) нисбат доранд.

рассомони асри санг расмњои воќеї мекашиданд. онњо 
љањидани шер, тарсу њароси гавазн, давидани асп ва ѓазаби би-
зони захмиро воќеию табиї акс намудаанд. бостоншиносон дар 
кўњњо ва ѓорњо сањнаи шикорчиёни ќадимро пайдо кардаанд. 
онњо пеш аз он ки ба шикори њайвони дилхоњашон раванд, як на-
фари худро ба сурати он њайвон дароварда, дигарон њангоми ши-
кор чї тавр ба даст овардани онро наќшбозї менамудаанд. Чунин 
сањнањо дар ѓори Тешиктош, Каппаи урали Љанубї, ѓори шахта 
дар Помири шарќї ва дигар ёдгорињо кашф шудаанд, ки ба замо-
ни  охири мусте ва мезолит (15–10 њазор сол пеш) тааллуќ доранд.

Масалан, дар ѓори шахта, ки дар баландии зиёда аз 4 њазор 
метр љойгир аст, рассом бо ранги сурх дар девор дар балан-
дии 160 см сањнаи раќсеро тасвир кардааст. Дар ин љо одам дар 
ниќоби паранда мераќсад. умуман, дар ѓор расмњои хирс, гу-
роз, ќутос ва нахчир (оњу) кашида шудаанд. аљибаш он аст, ки 
ќутос дар њолати тирборон акс шудааст. раќсњои аввалини ода-
мони љамъияти ибтидої раќсњои таќлидї буда, онњо њаракатњои 
сайди шикоршавандаро таљассум менамоянд. рассомони ќадим 
њаракатњои њайвонотро хеле моњирона тасвир кардаанд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Сохти авлодї чї тавр пайдо шуд?
2. Дар бораи давраи модаршоњї чї медонед? 
3. Ќабила аз чанд авлод ба вуљуд меомад?
4. Дар бораи дин ва сабабњои пайдоиши он чињо медонед?
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§ 6-8. АСРИ САНГИ ОХИР–НЕОЛИТ

АВВАЛИН ЗИРОАТКОРОН ВА ЧОРВОДОРОН 
ДАР ЊУДУДИ ОРИЁНО

ахбори умумї.  Давраи охирини асри санг неолит (аз кали-
маи юнонї «неос» – нав ва «литос» – санг) ном дорад ва аз њазораи 
8-ум шурўъ шуда, дар баъзе ноњияњо то њазораи 4 пеш аз милод 
давом кардааст. Тахминан аз њазораи 13-уми пеш аз милод яхбан-
дихо тамом шуда, дар кураи Замин гармшавї оѓоз меёбад. Замин 
пайваста аз барфу ях озод мегардад ва одамону њайвонњо ба сўйи 
шимол барои аз худ намудани порањои замин мерафтанд. 

Дар натиљаи яхбандии тўлонї ва хунукињои шадид њайвонњои 
бузургљуссаи кампашм, ба монанди каркадан, фил, мамонт нобуд 
шуданд. ба љойи онњо њайвонњои ба хунукї тобовар ва серпашм, 
аз ќабили хирс, гавазн аз дунболи яхи обшудаистода ба сўйи ши-
мол њаракат менамуданд.

Яке аз хусусиятњои неолит – асри санги нав он буд, ки ода-
мон дар ин давра соњиби дигаргунии иќтисодї ва иљтимої гар-
диданд. ихтирои тиру камон дар асри мезолит ба инсон имко-
ният дод, ки чорвоёни захмиро табобат намуда, ром кунад. ав-
валин њайвони вањшие, ки худ ром шуд, саг буд. сагони вањшї 

расми 9. Афзор ва силоњњо
1–зананда, 2–найза, 3–шасти моњигирї, 4–гурз, 5–дос, арра.
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дар атрофи лангарњои (љойи зист) одамон истода, устухон ва 
боќимондањои хўроки партофташударо хўрда, бо одамон унс ги-
рифта, дар шикор ба онњо њамроњї мекарданд. саг шикори ода-
монро осон кард, вай бузѓолаву баррањои вањширо дунболагир 
карда мегирифт ва ба соњибони худ медод, њайвонњои захмиро 
низ дошта, ба соњибони худ меовард. бузу гўсфандњои захмї, гову 
гўсола аз љониби одамон табобат ва ром карда мешуданд. њамин 
тавр, дар давраи неолит ба одамон ром намудани буз, гўсфанд, 
хук, хар, асп, гов ва мурѓ муяссар шуд. одамон баъди пайдо шуда-
ни чорвои хонагї камтар гуруснагї мекашиданд. Чорвои хонагї 
ба онњо гўшт, равѓан, шир, пашм медод. инсони нав пайваста 
олоти мењнат ва аслињаи шикорро такмил медод. Ў аз чахмоќсанг 
найза, тири пайкон, табар, дос месохт ва сифати онњоро бењтар 
менамуд. санги чахмоќро тарошида дамашро тез менамуд ва дар 
чўб баста онро њамчун афзори бурандаву зананда истифода ме-
кард. 

Пайдо шудани чорвои хонагї одамони ќадимро ба сохтани 
хонаю дар, оѓил ва захира намудани хўроки чорво маљбур на-
муд, зеро дар фасли зимистон бо барра, бузѓола, гўсола ва дигар 
чорвои хурд ба масофаи дур рафтан мумкин набуд. њамин тавр, 
бошишгоњњои доимии одамон пайдо шудан гирифтанд.

Дар атрофи ин бошишгоњњо зану фарзандон ба корњои хона 
ва чиндани меваю донаи зироатњои худрўй машѓул буданд. 
Дар назди бошишгоњњо аз донањои худрўй сабзидани дарахто-
ни мева ва зироатњои донадор нишон дод, ки њосил дар замини 
нарм, порудор ва обї хеле меафзояд. ин сабаби пайдо шудани 
зироаткорї ва боѓдорї дар назди бошишгоњњо гардид. њамин 
тавр, дар њазорањои 7-6-уми пеш аз милод зироаткорї пайдо ме-
шавад. Макони пайдоиши аввалин зироатњои худрўй гандум, 
љав, наск, лўбиё осиёи Марказї будааст. умуман, зироаткорї 
дар ќитъањои аврупо ва осиё аввалин бор дар осиёи наздик 
дар њазораи 10 пайдо мешавад ва аз он љо ба дигар ноњияњо пањн 
мегардад. 

Дар сарзамини осиёи Марказї ќадимтарин бошишгоњи зиро-
аткорон дар љануби Туркманистон бо номи Љайтун кашф шуда-
аст, ки ба њазораи 6-уми пеш аз милод тааллуќ дорад.

кишоварзї дар ориёнои Ѓарбї. Дар њудуди Эрони кунунї 
љойњои барои зиндагонии мардуми ќадим – аввалин кишовар-
зон мусоид хеле бисёр мебошанд. Махсусан, дар доманакўњњои 
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Загроси ќисматњои ироќ ва Эрон бештари ёдгорињои 
ќадимтарини кишоварзон ва чорводорон љой гирифтаанд. Дар 
ин љо зироаткорї ва чорводорї дар ноњияњои фаластин ва су-
рия тараќќї менамояд. Гандуму љави худрўй дар доманакўњњои 
Курдистон, Луристон њанўз дар њазорањои 10-9 пањн шуда, 
одамон аз онњо истифода кардаанд. Дар хўроки мардумони ин 
давра шавлаи гандуму љав ва гўшти бузу гўсфанд вуљуд дошта-
аст. Мардумон дар хонањои нимзеризаминї мезистанд. Чунин 
бошишгоњњо дар Кирмону Луристон дар њазорањои 8-7 пеш аз 
милод пайдо шудаанд, ки дар онњо одамони зироаткору чор-
водор зиндагонї мекардаанд. Дар њазорањои 7-6 бошишгоњњои 
зироаткорон  дар систону Хуросон пайдо низ мешаванд.

Миќдори дењањо дар њазораи 6-5 хеле меафзояд. Масалан, 
дар вилояти Порс миќдори онњо аз 6 то 139 мерасад. Миќдори 
чорвои калони шохдор низ зиёд мешавад. њунармандї, 
кулолгарї ва бофандагї равнаќ меёбад. Дар ин давра кўрањои 
кулолї пайдо мешаванд, ки дар онњо бо њарорати хеле баланд 
зарфњоро мепухтанд.

Ёдгорињои бостонии ориёнои Ѓарбї се давраи бузурги таъ-
рихиро дар бар мегиранд. Давраи якум ин замони аввалин зиро-
аткорон ва чорводорон мебошад. он маданияти хоси худро дорад 
ва ба гурўњњои майдаи ќабилавї  људо шуда, ба атроф пањн ме-
шавад. Дар ташаккули маданияти зироаткорони ориёнои Ѓарбї 
наќши бошандагони Загрос, Кирмону Луристон чашмрас мебо-
шад.

Зироаткорони њазораи 6 дар љанубу ѓарбии Эрон, дар водии 
Дењи Лурон кашф шудаанд. Дар давраи дуюми тараќќиёт хонањои 
дења аз похса сохта шуда, деворњои дохилї бо ранги сурх оро ёф-
таанд. Мурдагон якпањлу бо зонуњои ќатшуда хобонида шуда, 
дар болояшон ранги сурх пошидаанд. ќабристон дар дохили дења 
љой доштааст.

Давраи сеюми тараќќиёти зироаткорон ва чорводорон миё-
наи њазораи шашумро дар бар мегирад ва он дар ёдгории саб-
зи водии Хузистон омўхта шудааст. Дар ин давра зироаткорон ва 
чорводорон бисёр заминњои ин диёрро азхуд карда буданд. Дар 
ин љо бошишгоњњои бисёре кашф шудаанд, ки зироаткорони он 
аз обёрї истифода кардаанд. Кишоварзон ба кишти гандум, љав, 
наск ва мош машѓул будаанд. Дар осори онњо таъсири мадания-
ти њамсояњои ѓарбии водии байнаннањрайн мушоњида мешавад. 
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Дар нимаи њазораи 6 пеш аз милод зироаткорон бисёр љойњои 
водињоро азхуд намуданд, ки ёдгории сиёлка яке аз онњо мебошад.

Маданияти Сиёлка. азбаски таърихи эрониёни кунунї як 
љузъи таърихи тољикон ва таърихи тољикон як бахши таърихи 
эрониёни имрўза аст, пас эрониёну тољикон як халќ буданд ва 
њастанд.Дар худуди ориёнои Ѓарбї ёдгорињои бисёри кишовар-
зони аввалин дар рай, Кирмон, Порс ва дигар ноњияњо пайдо шу-
данд, аммо онњо дуруст омўхта нашудаанд ва теппаи сиёлка дар 
ноњияи Кошон ягона ёдгориест, ки дар солњои 30-юм аз тарафи 
бостоншиносони фаронса тањќиќ шудааст. Дар бошишгоњи си-
ёлка одамон даврањои тўлонї зиндагї намудаанд, ки ќабатњои 
мадании он 72 метр ѓафсї ва масоњати 3 га заминро дар бар ме-
гирад. одамон дар хонањои гилї мезистаанд. Маводи бадастома-
да аз он шањодат медињад, ки бошандагони сиёлка аз љайтуниёни 

расми 10. Бозёфтњо аз Сиёлк.
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ориёнои шарќї дар сатњи баландтари зиндагї будаанд. бозёф-
ти чархи ресандагї гувоњи он аст, ки дар он љо бофтани матоъро 
медонистаанд. Зарфњо наќши мураккабтар доранд. Дар ќабатњои 
сиёлка дарафш ва сўзанњои мисї, табарњои сангин, дастпона ва 
њалќањои сангин, њайкалчаи устухонї пайдо шудаанд, ки далели 
мављуд будани маданияти кишоварзї ва чорводорї мебошанд. 
Яке аз хусусиятњои зарфсозии сиёлка ва љайтуниён ба лой њамроњ 
намудани коњмайда мебошад. Зарфњо дастисохт буда, бо ранг оро 
ёфтаанд. Гулњои тўморча, мављї ва тўрї бо ранги љигарї ё сиёњ дар 
замини сурх ё шаффоф кашида шудаанд. Зарфњои сурхи якранг низ 
вомехўранд. фарњанги сиёлкиён аз як тараф ба љайтуниён ва аз та-
рафи дигар ба бошишгоњњои ироќ шабоњат дорад. онњо мурдањоро 
дар њудуди дења мегўронданд, мурдаро дар гўр як пањлу њалќавор,  
тавре ки дар батни модар мехобад, гузошта ба болояш ранг мепо-
шиданд.

Дар миёни бозёфтњо сангњои љуфтронї (сипор), дастос, сари 
гурз, дарафши устухонї ва мисї мављуданд, ки аз сукунати доимї 
ва касби кишоварзии одамони бошишгоњ гувоњї медињанд. Мада-
нияти сиёлкаи 1–2 ба њазорањои  6–5  пеш  аз милод нисбат дорад,  
яъне њамзамони љайтуниён мебошад. Мо барои намуна танњо ёдго-
рии сиёлкаро овардем, аммо ёдгорињои амсоли он дар бахши Ху-
росон, Теппаи њисор ва ѓайра низ њастанд.

кишоварзї дар ориёнои Шарќї. Дар охири давраи мезолит 
чорводорї пайдо мешавад. ќабилањои чорводор дар љанубии 
бањри Гургон, ѓори Камарбанд ва Хотун дар Хуросон, Дамдам-
чашма дар Туркманистон, њољиѓор дар Ўзбекистон, Чилучор-
чашма дар Тољикистон ва ќаракамар дар афѓонистон зиндагонї 
дошта тањќиќ шудаанд.

Маданияти мезолит ба маданияти неолит иваз мешавад, яъне 
шикорчиён ба чорводорон ва баътар ба кишоварзон табдил ме-
ёбанд. ба ибораи дигар, маданияти неолит давоми мадания-
ти мезолит мебошад. Дар Хуросон осори чорводорї аввал дар 
соњилњои љанубии бањри Хазар (Каспий) ба вуљуд меояд, аммо аз 
сабаби камобии соњилњои љанубї тамаддуни зироаткорон дар до-
манаи кўњњои Копетдоѓ, яъне поёнобњои рўди Таљан пайдо ме-
шаванд. иќлими ин љо нарм буд. ин маданият бо номи авввалин 
ёдгории тањќиќшуда – Љайтун маъруф аст. Дар ин љо бостонши-
носон як силсила бошишгоњњои маданияти Љайтунро дар гирду 
атрофи ашќобод кашф намуданд, ки осори аввалин зироаткорон 
дар ориёнои шарќї мебошад.
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бошандагони маданияти Љайтун ду навъи гандумро кишт 
карда, аз обхезињо барои обёрии зироат истифода кардаанд. аф-
зори асосии кишт чўбдастањои нўгтез ва нўгчанг ба њисоб мераф-
танд. онњо бо чўбњо заминро нарм намуда, гандумро зери хок 
мекарданд. агарчи ин навъи зироаткорї хеле одї бошад њам, 
љамоаи авлодии то 250 нафараро мехўронд.

наќши чорводорї кам набуд, боќимондаи устухонњои буз, 
гўсфанд, гов далели он мебошанд, ки ин њайвонњо аллакай хонагї 
шуда буданд ва дар њаёти одамони онрўза мавќеи бузург доштаанд.

бошандагони Љайтун дар хонањои похсагї мезистанд. Хонањо 
њаљман калон набуданд, онњо њамагї аз 24 то 40 мураббаъметрро 

расми 11. Бозёфтњо аз дењаи Љайтун.
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дар бар мeгиpифтaнд. Дар њар 
хона танўр барои нонпазї, 
xанбa бapои нигоњ доштани 
хўрокворї ва дар назди хона 
њавлии хурдакак доштанд. 
Дењањои замони Љайтун аз 20 
то 40 хона иборат буда, як ав-
лодро ташкил мекарданд.

афзорњои рўзгори љай-
ту ниён аз чахмоќсанг сох-
та шуда, асосан аз корд, та-
бар, дирафш ва дос иборат бу-
данд. Яке аз ихтироъњои бу-
зурги давраи неолит сохтани 
зарфњо буд. Дар зарфњо пухта-
ни хўрокњои обдор умри инсон-
ро дарозтар кард. одамон дар 
зарфњо шир, равѓан ва дигар хўрокњои зиёдатиро нигоњ медоштанд 
ва барои зарфсозї чуќурї меканданд, деворњои онро андова наму-
да, баъд онро хушк мекарданд. баъди аз чуќурї гирифтани зарф 
онро боз бо гил андова намуда, болои онро сайќал медоданд. Ё дар 
чарм рег ё хок пур карда, атрофи онро бо лой андова менамуданд 
ва баъди хушк шудан хокро аз даруни он мегирифтанд ва атрофи 
онро боз ба тартиб медароварданд ва дар гулхан мепухтанд. Таги 
аввалин зарфњо тухмшакл буд. баъдњо дар болои миз ё замин сох-
тани зарфро аз пора-пора гил ёд гирифтанд. умуман, зарфсозї таъ-
рихи дуру дароз дорад. инсон аз рўзе, ки зарфсозиро ёд гирифт, на-
муди зоњирии онро низ оро медод, дар он наќшњо мекашид, то зе-
ботар шаванд. бинобар ин, зарфњо бо ранги сурх мунаќќаш шуда-
анд, наќшњои гуногун ба шакли мављњои амудї, камонї, тўморча ва 
ѓайра кашида мешуданд.

Дар њаёти бошандагони Љайтун дигаргунињои маънавї, ба мо-
нанди сохтани њайкалчањои модарон ва њайвонњо пайдо мешаванд, 
ки аз бузургдошти модар ва модаршоњї, эътиќод ба њайвонњои 
манфиатовар, аз ќабили гову асп мушоњида мешавад.

њудуди зисти љайтуниён аз шимолу ѓарби Эрони кунунї шурўъ 
мешавад. олимон чунин мењисобанд, ки љайтуниён аз соњилњои 
љанубии бањри Каспий ва њатто аз бошишгоњњои сиёлка омадаанд.

расми 12. Маданияти 
Калтаманори Хоразм.
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Маданияти калтаманори хоразм. бошишгоњи дар Хоразм ёфт-
шуда бо номи Калтаманор машњур аст. Лангари калтаманорињо 
дар ёдгорие бо номи Љамбосќалъаи 4 хуб омўхта шудааст. Марду-
ми ин љо, ки дар поёноби рўди ому мезистанд, ба моњигирї ва ши-
кор машѓул буда, бо шакли авлодї умр ба сар мебурданд. Хонањои 
калтаманорињо аз най ба монанди хайма сохта шуда буданд ва 
дар онњо 100–120 нафар одамон мезистанд. бошишгоњњои навъи 
калтаманорї дар атрофи бањри Хоразм (арал) ва Гургон (Каспий) 
вомехўранд.

Таги зарфњои одамони калтаманорї тухмшакл  буда, наќши 
мављї доранд. Маданияти Калтаманор ба њазорањои 4–3 пеш aз 
милод нисбат дорад. Калтаманорињои назди урганљ мурдањоро 
дар ќабр рост ба тахтапушт хобондаанд ва баъзан аз болояшон 
ранг низ пошидаанд.

Маданияти Њисор. Дар њазорањои 
6–3 пеш аз милод дар ноњияњои 
кўњистони Тољикистон, махсусан во-
дии њисор, одамоне мезистанд, ки осо-
ри боќимондаи онњо ба номи мадани-
яти њисор машњур аст. бошишгоњњои 
ин маданият дар доманакўњњои 
рўдхонаи Кумиљиён (Кофарнињон), 
бахшу (Яхсу) сурхоб, вахш ва Ёвон 
вуљуд доштанд. бошишгоњњо номи 
маданияти њисорро барои он гириф-
таанд, ки бори авввал лангар (љойи 

расми 13. Хонаи калтаманорињо.

расми 14. Афзорњои сангї.
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зист) ва афзорњои ба худ хос дар ноњияи њисор пайдо шудаанд. 
олоти маданияти њисор дар баландињои аз 500 то 1500 м аз сатњи 
бањр дар ќабатњои хокї љойгиранд. осори одамони њисорї дар 
атрофи искандаркўл, водии Чуст ва Кўкчаи афѓонистон низ пай-
до шудаанд, аммо бошишгоњњои њисориён њаматарафа танњо дар 
Тољикистон дар Тутќавул, сайёд ва Дараи шўри ноњияи Данѓара 
омўхта шудаанд. Маданияти њисор давоми маданияти одамони 
мезолит мебошад ва аз њазораи 6-уми пеш аз милод cap мешавад ва 
дар баъзе љойњо то њазорањои 3–2-юм давом мекунад.

Тањќиќоти бостонї дар бошишгоњи Тутќавул нишон до-
данд, ки одамон дар хонањои каппагини аз чўб ва шохњо сох-
ташуда мезистанд. Дар хонањо оташдонњои сангин мављуданд. 
Хонањо 40 метри мураббаъро ташкил дода, ба монанди хонањои 
калтаманорињо буданд.   

Дар Тутќавул ќабри як одами калонсол ва ду кўдакро пай-
до намуданд, ки онњо дар ќабр њалќавор, тавре ки кўдак дар бат-
ни модар мехобад, гузошта шуда буданд. одамон њамин хел та-
саввурот доштаанд, ки замин модари дуюм аст ва инсон баъди 
мурдан бояд дар ќабр њамон тавр хоб равад, ки дар батни мо-
дар будааст. симои њисориён аврупої буд. њисориён аслан ба 
чорводорї ва шикор машѓул буданд. афзорњои њисориён хеле гу-
ногунанд; онњо аз обсангњо, сангњои омехта бо чахмоќсанг, омех-
таи чахмоќсанг бо оњаксанг, вараќсанг ва чахмоќсанги тоза сохта 
шудаанд. афзорњои аз чахмоќсанг сохташуда болѓа, пўсткан ва 
табар мебошанд, аз обсангњо бештар чопер (сангњои нўгтез та-
рошидашуда) ва чопингњои (сангњои дар мушт мувофиќи турбмо-
нанд) сайќалдодашуда, табар, пўсткан ва њатто кордњои хуб сох-
таанд. Дар бошишгоњи дараи сайёд, ба ѓайр аз афзорњои чахмоќи 
обсангї, боз олоти устухонї низ вомехўранд. Тутќавулиён аз рўди 

вахш моњї мегирифтанд.
Дар байни бозёфтањои 

устухонї дарафш, марљон, даст-
понаи аз шохи гавазн сохташу-
да вомехўранд. соњибони мада-
нияти њисор зарфсозиро низ ме-
донистаанд, аммо онњо онро ба 
монанди љайтуниён ривољ надо-
даанд. расми 15. Табарњои сайќалёфта 

аз кўњи Булёни Данѓара.
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иќтисодиёти бошандагони маданияти Њисор. Маданияти 
њисорро осори зироаткорон ва чорводорон ташкил медињад. аз-
баски Тољикистони Љанубї ба минтаќаи субтропикии пайдоиши 
зироатњои худрўй – гандуму љав дохил мешавад, аз эњтимол дур 
нест, ки офарандагон маданияти њисор зироаткории лалмиро 
медонистанд ва яке аз касбњои онњо кишоварзии лалмї будааст, 
аммо дар бозёфтњои бостонї далелњои ба  кишоварзї шуѓл варзи-
дани њисориён кам мебошад. бо вуљуди ин, њисориён њаёти бумї, 
яъне муќимї доштанд ва ба чорводории девлохї  ва зироаткорї 
машѓул будаанд. Дар миёни бозёфтњо досњои сангї, сипори сангї 
ва чармасанг вомехўранд, ки шоњиди кишоварзии њисориён мебо-
шанд. Дар њаёти њисориён чорводорї, љамъоварии мева ва донаи 
зироатњои худрўй мавќеи калон дошт. њисориён тобистон чорво-
ро ба чарогоњњои баландкўњ мебурданд ва зимистон ба макони 
аслии худ бармегаштанд.

њамин тавр, одамони маданияти њисор зироаткорї, чорво-
дорї мекарданд ва ба шикору љамъоварии мевањои худрўй низ 
машѓул буданд, вале аз љињати фарњанг аз љайтунињо ќафо бу-
данд.

аз маълумоти овардашуда чунин хулоса мешавад, ки дар сар-
замини тољикон дар асри неолит се навъи бошишгоњњо: кишовар-
зон (маданияти Љайтун, вай яке аз ноњияњои аввалини пайдоиши 
кишоварзони ориёї мебошад), шикорчиёну моњидорон (мадани-
яти Хоразм – Калтаманор) ва чороводорон (маданияти њисор) 
ёфт шуданд, ки мувофиќи табиати рустоњои (дења, ќишлоќ) 
истиќоматии худ зиндагонї кардаанд. Яке аз кашфкунандагон 
ва тањќиќгарони асосии маданияти њисор в.а. ранов соњибони 
тамаддуни њисорро як ќисми гузаштагони тољикон – ориёињо 
мењисобад. 

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Таърихи ром шудани њайвоноти вањшї ва ба њайвоноти 
хонагї табдил ёфтани онњоро медонед?
2. Сабабњои пайдоиши боѓдориву зироаткориро дар 
бошишгоњњои одамон номбар кунед.
3. Ба пайдошавии дењањо кадом омилњо мусоидат намуданд?
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§ 9. ПЕШДОДИЁН–ШОЊОНИ РИВОЯТї

Таърихи офариниш. Мувофиќи ривоятњои авестої, Худованд 
ањурамаздо дунёро дар муддати як сол дар шаш бахш офарид. Ў 
осмонро дар 43 рўз, обро дар 60 рўз, Заминро дар 75 рўз, олами 
набототро дар 30 рўз, аввалин њайвон Говмард ва аввалин инсон – 
Каёмардро дар 80 рўз ва баъди 75 рўз падару модари инсонњо Мо-
шиён ва Мошиёнаро офарид. 

ривояти дигаре њам њаст, ки мувофиќи он Худованд дар да-
воми 3 њазор сол аввал осмонро бо 12 бурљаш ва олами рўњониро 
меофарад. Дар 3 њазор соли навбати дуюм он намуди љисмонї, 
яъне дунёи имрўза – кураи Заминро бо тамоми мављудоташ ме-
гирад. Дар аввали њазораи 7-уми инсон Каёмард (Каюмарс) ва 
нахустин гов – Говмардро дар арианаваейља – дар соњили рўди 
муќаддаси ванагуњ љон бахшид.

Мувофиќи ривоятњои авестої ањриман – худованди бадї 
аз ин офариниш огањї ёфт ва ба Говмард ва Каёмард ќуввањои 
бадиро вогузошт ва онњо баъди чињил сол аввалин инсон ва 
њайвонро њалок намуданд. ањурамаздо тухмњои Каёмардро ба 
осмон мебарад, бо нури илоњї пок мекунад ва ба Замин бар ме-
гардонад ва баъди чињил сол аввалин марду зан – Мошиён ва 
Мошиёна аз рустанї пайдо шуданд, аммо рўњ надоштанд. Ху-
дованд ба онњо рўњ бахшиду гуфт: – «Ман шуморо офаридам 
ва одам ном додам, шумо соњибаќлед ва ќодири сухан гуфтан 
њастед, дунёи худро соњибї намоед». Минбаъд аз онњо инсонњо 
пайдо шудаанд.

кишварњои офаридаи ањурамаздо барои инсонњо. аз адабиёти 
авестої ба хубї бармеояд, ки дар замони ќадим дар бораи офа-
риниши дунё, аз љумла кишварњо, кўњњо, бањрњо, рўдњо, уќёнусњо 
ва ѓайра китобе мављуд буд, ки то ба рўзгори мо нарасидааст. 
Порањо ё гуфторњое аз он китобњо дар бахшњои китоби авестої: 
бундањишн, вандидод ва Яштњо боќї мондаанд. Дар боби дуюми 
вандидод сухан аз 17 кишвари офаридаи ањурамаздо меравад, ки 
бештари онњо дар сарзамини тољикон мебошанд. аввалин замине, 
ки Худованд офаридааст, арианаваейља буд бо дашту заминњои 
пањновараш. Дуюмин – Гава суѓда (гўё худованд Говмардро дар 
ин љо офарида буд), сеюмин – Марѓуш (Марв), чорумин – бахадї 
– бохтар, панљумин – њира – њирот, шашумин – вайкарита, 
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њафтумин – урва, њаштумин – Хнента бо марказаш веркана, 
нуњумин – њаравайто, дањумин – њайтумант, ёздањумин – роѓа, 
дувоздањумин – Чарха, сездањум – варна, чордањум – њафтњинд, 
понздањум – ранха. Дар дигар бахшњо Хоразм, Дањї ва дигар 
љойњо ёд мешаванд. Тањќиќот дар боби љуѓрофияи «авесто» 
нишон медињад, ки њамаи кишварњои офаридаи Худованд дар 
осиёи Марказї дар ватани аслии ориёињо – тољикон љойгир  ме-
бошанд.  

ба ривояти авестої Пешдодиён дар арианаваейља њукумат 
кардаанд. арианаваейља яке аз кишварњои офаридаи Худованд 
буд ва мувофиќи навиштањои «авесто» њар ду соњили миёнаљойи 
рўди Дойтиё (ому)-ро дар бардошт, яъне ба арианаваейља Тир-
миз, водии вахшу Кўлоб, Дарвоз, вилояти ќундуз, Тахор ва ба-
дахшон дохил буданд. 

Мувофиќи маълумоти бундањишн аввалин инсон дар ин љо 
ба дунё омадааст ва њушанг нахустин подшоњи Пешдодиён буд, 
ки чињил сол салтанат кард. Ў ба одамон пайдо намудани оташ ва 
истифодаи онро омўзонд. ба муносибати ихтироъ ва истифодаи 
оташ њушанг љашне ба номи сада таъсис дод. ин љашн то асрњои 
11–12 милодї маъмул буд. ин ид ба муносибати фаро расидани 
зимистон 21-23 декабр баргузор мегардид. одамон гулханњои бу-
зург афрўхта бо ин амал сарморо дар пеши гармо беќудрат ни-
шон медоданд.

Замони њукмронии њушанг маълум нест, аммо мувофиќи тах-
мини олимон инсон 400 њазор сол пеш оташро ба кор мебурда-
аст. 

Подшоњии љам – љамшед. Мувофиќи ривояти авестої яке 
аз подшоњони ќадимтарини ориёињо Љам будааст. вай гўё њазор 
сол умр дида, зиёда аз 900 сол сарварї кардааст. Дар боби ду-
юми китоби вандидод Зардушт – пайѓамбари ориёињо аз Худо-
ванди бузург ањурамаздо мепурсад, ки: – «Эй офарандаи љањони 
бемаргї, дар байни навъи башар ба ѓайр аз ман дигар бо кї на-
хустин бор муколама намудї? Дини ањуроиро ба кї супурдї?». 
он гоњ ањурамаздо гуфт: «Эй Зардушти пок, ман... ѓайри ту на-
хуст ба Љам – дорандаи рамаи xyб, нахустин касе, ки аз марду-
мон буд, дини ањуро ва Зардуштро додам». аммо Љам гуфт, ки 
ман аз уњдаи динсолорї намебароям ва ман ба ў дунёдориро  до-
дам. Пас Љам гуфт: «Пазируфтам, ки љањони туро бипарварам ва 
пуштибонї намоям, лекин дар мудати шањриёрии ман на боди 
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сард бошад, на гарм, на беморї, на марг». Љам њар 300 зимистон 
се бор заминро фарох намудааст. Дар давраи 300-уми охир дар 
арианаваейља офаридгор ањурамаздо анљумани эзидонро баргу-
зор менамояд ва Љамро ба он даъват мекунад ва ба ў дар бораи 
хунукињои тўлонї хабар медињад. Дар ин бора мо дар дарсњои гу-
зашта гуфта будем. Хонасозї ва мубориза бо хунукињо ба замони 
яхбандињо нисбат дорад. ривояти он ки  Љам 1000 сол умр дида ва 
900 сол подшоњї кардааст, дуруст нест, зеро дар даврањои ќадим 
одамон умри зиёд намедиданд. њаќиќат он аст, ки авлоди Љам 
1000 сол дар даврањои љамоаи ибтидої њукмронї кардаанд. 

Подшоњии Зањњоки Морон. Мувофиќи ривояти авестої 
Љамшед дар охири умри худ даъвои худої намуд ва назди Худо-
ванд гунањкор гардид, фарри шоњї аз ў рўй гардонид ва Зањњок 
ба муќобили вай лашкар кашид. Љамшед, ки њама аз ў дур шуда 
буданд, тахту тољро монда, гурехта пинњон шуд ва Зањњок соњиби 
мулки ориёно гашт.

номи асосии Зањњок биварасп ёд мешавад. Дар «авесто» 
номи Зањњок ажадањака (аждањо) омадааст, маънояш мори бу-
зурги газанда мебошад. Зањњок яке аз образњои манфитарин дар 
таърих аст, ки ўро худованди бадї – ањриман барои нобуд сохта-
ни хушињои рўйи Замин сафарбар кардааст. вай аждањои бузурги 
сесара, седањона, шашчашма аст ва мехоњад дунёро аз одамон ва 
хушињои ў пок намояд.

Дар адабиёти авестої Зањњок рамзи бадї, дурўѓгўйї, 
табоњкунанда ва харобиоваранда мебошад, аммо номи аслии 
ў биварасп – дорандаи аспони зиёд, яъне галаи аспон аст. аз 
рўйи номаш вай марди давлатманд ва аз авлоди Љамшед буда-
аст. ваќте ба сари тахти мардуми ориёї меояд, дар ибтидо шоњи 
одил будааст, баъд фирефтаи ањриман мешавад ва дар ду китфаш 
морњо мебароянд, ки маѓзи сари одамонро мехўрдаанд. азбаски 
ба мардум зулми бисёр раво медид,чунин аъмолро ба ў муно-
сиб донистаанд. Зањњок дар давраи нињоят мушкил, дар давраи 
яхбандињо ба мамлакати ориёињо сарварї карда, барои бењбудии 
рўзгори мардум кўшиш накардааст, балки даст ба куштору ѓорат 
ва хароб намудани мамлакати худ задааст. Дар «шоњнома»-и 
њаким фирдавсї Зањњок марди араби хунхор, ѓоратгар ва харо-
биоваранда дар ориёншањр мебошад. албатта, образи Зањњокро 
ба арабон нисбат додани њаким фирдавсї њикмат дорад, зеро 
арабњо ба монанди Зањњок ба ориёншањр ва мардуми он харобињо 
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ва кушторњои зиёд оварданд. Миллионњо одамон куштаю ѓорат 
ва шањру дењњо сўзонида шуданд ва мамлакат аз тараќиёти илму 
фарњанг ба садсолањо ќафо партофта шуд.

Китобњои бисёре дар бораи нуљум, тиб, адаб, мусиќї, санъ-
ат ва ѓайра сўзонда шуданд. Дар маъбадњо осорњои њазорсолањо 
љамъомадаи таъриху фарњанг несту нобуд карда шуданд. ода-
мони илму фарњангдорро мекуштанд, то ки онњо ба мардум чизе 
ёд надињанд.  осорњои хатти форсї, пањлавї, бохтарї, суѓдї ва 
хоразмї сўзонда шуданд. аз ин лињоз образи Зањњок ба араб нис-
бат дода шудааст, вале дар асл ў ориёинажод буд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Мувофиќи ривоятњои авестої Худованд дунёро дар чанд 
ваќт офаридааст?
2. Мошиён ва Мошиёнаро Худованд чї гуна офарида буд?
3. Љам барои одамон чї корнамоињо кардааст? 
4. Зањњок кї буд ва чаро аз китфони ў морњо баромаданд?

§ 10-11. ТАЌСИМОТИ РИВОЯТИИ ЉАЊОН

Подшоњии Фаридун. Яке аз шоњони машњури Пешдодиён баъ-
ди Љамшед фаридун аст, ки ба муќобили Зањњок мубориза бурда 
ўро сарнагун сохт ва дар сарзамини ориёно адолатро барќарор 
намуд. Мувофиќи ривоятњои таърихї вай 700–600 сол дар мамла-
кати ориёнињо њукмронї кардааст.

ривоят мекунанд, ки гўё Зањњок баъди Љам њазор сол подшоњї 
кард ва дар охири умри худ дар хоб дид, ки се пањлавон меоянд ва 
яке аз онњо ўро баста дар чоњи бетаге мепартояд ва болои онро бо 
кўњи азиме пўшонида, ќиррезї мекунад. баъди бедор шудан аз на-
димон таъбири хобро мепурсад ва онњо ба ў мегўянд, ки аз насли 
Љам марде бо номи фаридун ба дунё меояд ва баъди бузург шу-
дан тахту тољро аз ту меситонад. 

Зањњок фармон медињад, ки падару модари фаридунро ёбан-
ду нобуд созанд. одамони Зањњок падари фаридунро мекушанд, 
аммо модараш фаронак гурехта пинњон мешавад ва баъди тавал-
луд писари худро ба чўпоне медињад ва аз ў илтимос менамояд, ки 
ўро тарбия намояд. Худованд барои фаридун модагове бо номи 
бармоя ато мекунад, то ки аз шири ў фаридун бузург шавад. фа-
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ридун то синни 18-солагї дар љойњои гуногун – дар кўњњои ал-
бурз пинњон мешавад ва сипас пеши модар омада аљдоди худро 
мепурсад. Модар аз авлоди Љамшед будани ўро ошкор месозад 
ва дар бораи ситамњои Зањњок ба мардум наќл мекунад.фаридун 
баъди ин ба љанги Зањњок тайёрї мебинад. фаридун пањлавони 
бузургљусса буд. Ў пеши Коваи оњангар омада, барои худ гурзи 
говсар месозад ва дар буќќае савор шуда, њамроњи дастањои Кова 
ба љанги Зањњок меравад. Дар ин љанг ба фаридун бародаронаш 
Каёнуш ва Пурмон ёрї медоданд, Лашкари фаридун њама бар-
заговсавор ва филсавор буданд. Дар ин задухўрд фаридун ѓолиб 
меояд ва Зањњокро дар чоњи беохире мепартояд ва болояшро ба 
санги бузург пўшонида, ќиррезї менамояд. Мардумон фаридун-
ро шоњи њафт кишвар интихоб мекунанд. Ў баъди ба тахт ниша-
стан мамлакатро аз бадї пок мекунад ва адолатро дар саросари 
љањон љорї менамояд.

фаридун ба хоњарони Љамшед, ки дар асорати Зањњок буданд, 
хонадор мешавад ва аз шањрноз ду писар: салму Тур ва аз арна-
воз Эраљ ба дунё меоянд. ба муносибати ѓалаба бар Зањњок љашне 
меороянд, ки имрўз бо номи Мењргон машњур аст.

Таќсим кардани љањон. Дар таърихномањо гуфта мешавад, ки 
фаридун пеш аз марг чањонро ба фарзандонаш таќсим кард. ин 
таќсимот дар китоби «Таърихи Табарї» мазмунан чунин овар-
да шудааст: Турк, Хазар, Чин ва Машриќро ба Тўр дод ва ўро 
фаѓфур лаќаб нињод. Заминњои рус, рум ва Ѓарбро ба салм дода, 
ўро ќайсар гуфт. иќлими миёнаро аз бањри Миёназамин то мар-
зи Тўрон ба Эраљ дод ва ўро шоњаншоњ лаќаб нињод, вале илм 
исбот кардааст, ки дар таърих чунин таќсимот набуд. Эњтимолан 
дар замонњои хеле ќадим – њазорањои 9-8 пеш аз милод ориёињо 
ба се гурўњ таќсим мешаванд: гурўњи якум дар соњилњои бањри 
охшиён – сиёњ бо номи кимерињо, скифњо аввалин ободкунандаи 
украина ва љанубињои русия мебошанд ва дар адабиёти таърихї 
авлодони салм мењисобанд. Гурўњи дувум ба сўйи сибир ва 
заминњои ќазоќистони кунунї омада, бо номи савроматњо ва дар 
адабиёти авестої бо номи тўрњо машњур мешавнд. Гурўњи севум 
ба воситаи осиёи Хурд, ќафќоз ва тахтакўњи Эрон вориди осиёи 
Миёна мешаванд ва номи нажодии худ ориёиро нигоњ медоранд ва 
дар адабиёти таърихї бо номи авлодони Эраљ маълуманд, вожаи 
«эраљ»-ро забоншиносон ориёнвељ донистаанд. вайдж аввалин 
кишвари офаридаи Худованд нисбат мебошад. Дар адабиёти 
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авестої ориёињо ба кишоварзони бумї ва кўчиёни  чорводор 
таќсим мешаванд. Кишоварзон ба худ номи этникии ориёиро 
нигоњ медоранд ва чорводорон ба номи тотемии1 авлодияшон, 
яъне тур машњур мешаванд. Татќиќоти илмї ба он далолат 
мекунанд, ки тўр лаќаби чорводорони њамаи ориёињо буд. вожаи 
«тўр» аз номи «гови тўр» гирифта шудааст. ориёињо ромкунан-
даи гови тўр мебошанд. «Гави тўр» маънои бањодурро дорад ва 
тотемаи њамаи ориёињо аст.

Дар «авесто» дар фарвардиняшт, ки шояд ба замони фари-
дун наздик бошад, дар бораи панљ мамлакати ориёињо: – ориё-
но, Тўроно, сайрам, Дањї ва сайнї сухан меравад. аз матн ба 
хубї бармеояд, ки дар ваќти навиштани достон зиддияте байни 
бошандагони сарзаминњои мазкур вуљуд надоштааст. сарзами-
ни сайрам ба савроматњо – сакоињо тааллуќ дошт, ки аз урал то 
соњилњои Дунай истиќомат доштанд. 

сайнињо дар олтой, сибири Ѓарбї – њавзаи болооби рўдњои 
об, енисей,  кўли байкал аз неолит то асрњои III-IV милод мезис-
танд. Дањињо дар соњилњои љануби бањри Хазар (Каспий) мезис-
танд ва ашкониён аз онњо баромадаанд. њамаи ин халќњо худро 
Тўр –чорводор ва ориёї  меномиданд ва дар адабиёти таърихї ав-
лодони писари фаридун Тур маълум мбошанд.. 

Дар бораи ривояти ориёно ва Тўрон муфассалтар наќл мена-
моем, зеро дар таърихномањои даврањои баъдина ин ду халќ ба 
муќобили якдигар љангњои тўлонї кардаанд.

ориёно. номи ватани мардуми ориёї буд, ки масоњати хеле 
бузургро дар бар мегирифт. Мувофиќи бозёфтњои археологї 
марзи шарќии он бо рўди Хуанхеи Чин (Чин), ѓарбияш то балкан 
ва љанубиаш то њиндустон мерасид. «ориёно» маънои мамлака-
ти  ориёињоро дорад. Дар он даврањои гузаштаи дур мардумони 
ориёї давлати ягона надоштанд ва онњо авлод-авлод ва ќабила-
ќабила дар њудуди гуногуни географї мезистанд. њамаи онњо 
чорводор буданд ва зиндагии кўчї доштанд.

Дар њазораи 6-5 пеш аз милод як ќисми калони онњо ба 
кишоварзї машѓул шуда, ба зиндагии муќимї гузаштанд. 
бумињо ба сохтани шањру дењањо ва корам кардани водињои оси-
ёи Марказї шурўъ намуданд. ориёињои кишоварз худро ориёї 
ва  сарзаминашонро ориёно мегуфтанд. ба ориёињои кишоварз 

1. Тотем – рустанї, њайвон ё ягон унсури ѓайризиндаи афсонавиро баъзе 
халќиятњои ќафомонда њомии худ ќарор дода, парастиш мекарданд.
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њамаи заминњои осиёи Миёна, афѓонистон, шимоли њиндустон 
ва Хуросони кунунии Эрон дохил мешуданд. 

Дар њазораи 3–2 пеш аз милод дар бисёр ноњияњои ориёини-
шин шањрњо, давлатњо ва дењањои наздишањрї пайдо мешаванд.

Тўроно. Дар дарсњои гузашта ёдовар шуда будем, ки дар 
њазораи 6–5 пеш аз милод ориёињо ба ду бахш таќсим шуданд: 
бахши якум ба кишоварзї ва бахши дуюм ба касби аљдодияшон – 
чорвопарварї машѓул буданд. 

Замоне ки њамаи ориёињо ба чорводорї машѓул баданд, тўр 
лаќаб доштанд. аммо ваќте ки онњо ба бумї ва кўчї1 таќсим шу-
данд, ба чорводорони кўчии ориёї лаќаби тур дода шуд. Замин њое, 
ки чорводорони тўр ишѓол менамуданд, аз заминњои ориёињои 
бумї бештар буд. онњо тамоми сањроњои љанубии русияи кунунї 
(аз  кўли байкал то рўди ра (волга) ва заминњои атрофи бањри Хо-
разм (арал), ќазоќистон, ќирѓизистон, шинљони Чин, шимоли 
њин дустон ва водии Зобул то систон (афѓонистон)-ро ишѓол на-
мудаанд. Дар баъзе ноњияњои кишоварзбоби Тўрон шањру дењањо  
вуљуд доштанд, бахше аз ањолии онњо ба њунармандї, мисгарї, 
кулолгарї машѓул шуда буданд, аммо аксари ањолии Тўрон дар 
њазораи 6–3 пеш аз милод чорводор буданд.

азбаски тўрњо дар марзи ориёињои бумї мезистанд, баъзан ба 
вилояти онњо тохтутоз карда, харобињо меоварданд ва аз њамин 
љињат зиддият байни ориёињо ва тўрониён ба вуљуд меояд. ин зид-
дият баъди зуњури паёмбар Зардушт ављ мегирад, зеро то он ваќт 
дар миёни ориёињо бисёрхудої њукмрон буд. њар мањал ва ав-
лод худои худро дошт. ваќте ки Зардушт ба шинохтани Худован-
ди ягона даъват мекунад, тўрњо аз даъват рўй мегардонанд ва ба 
муќобили пайѓамбар љанг эълон мекунанд. ориёињои бумї онњоро 
душмани ѓайридин ва њатто ѓайримиллат эълон менамоянд.

Шоњони баъдии ориёно. Подшоњии Манучењр. Манучењр 
подшоњи сулолаи Пешдодиён буд. ќиссаву достонњо дар бораи 
Манучењр аз даврањои ќадим вуљуд доштанд. Дар китоби «авесто» 
њам аз Манучењр ёд мешавад. аз рўйи «шоњнома»-и фирдавсї 
Манучењр писари яке аз канизакони фаридун – Моњофарид ва 
бародарзодааш Пашанг мебошад, вале мувофиќи маълумоти 
«равзат-ус-сафо2» Манучењр набераи дањум аз пушти фаридун аз 
духтари Эраљ – Кузак буд.

1. кўчї – ќабилањои чорводоре, ки дар замонњои ќадим љойи муќимии зист 
надоштанд ва аз пайи ёфтани алафзорњо аз манзиле ба манзиле мекўчиданд.

2. «равзатуссафо» – китоби таърихии Муњаммади Мирхонд.
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баъди калон шудан фаридун Манучењрро ба муќобили 
салму Тўр ќотилони писари хурдиаш – Эраљ мефиристонад. 
Манучењр салму Тўрро кушта интиќоми Эраљро гирифт. фари-
дун Манучењрро ба љойи худ ба тахти шоњї мешинонад ва ў дар 
ориёзамин 120 сол њукмронї кардааст. Дар «шоњнома» Манучењр 
њамчун подшоњи одилу ботадбир, халќпарвар ва пањлавони ном-
дор тасвир ёфтааст. Манучењр охирин подшоњи бузург аз сулолаи 
Пешдодиён буд.

афросиёб. Мувофиќи асотиру ривоятњои авестої афроси-
ёб писари Тўр, набераи фаридун – шоњи Тўрон ва душмани эро-
ниён буд. вай мехост ба тахту тољи Эрон соњиб шавад. афроси-
ёб бо Манучењр љанг карда ўро асир мегирад ва дар муддати 12 
сол подшоњи ориёно мешавад. Дар ин муддат шањру дењот хароб 
шуда гуруснагї ављ мегирад.

аѓрирас – бародари афросиёб Манучењр ва ќисме аз аси-
ронро аз зиндон озод мекунад, ки дар назди афросиёб хиёнат-
кор мешавад. баъди ин њодиса афросиёб бо Манучењр вохўрда, ў 
ва лашкарашро озодї мебахшад ва аз Манучењр мепурсад, ки чї 
хоњиш дорад. Манучењр ба афросиёб мегўяд, ки бахши замини 
ориёноро ба масофаи тири ораш баргардонад. афросиёб розї 
мешавад. Манучењр тирандози номии ориёї – орашро даъват ме-
намояд, ки ба баландии кўњи Патешхоргар (љояш маълум нест) 
барояд ва ба сўйи шарќ тир парронад. Худованд ба фариштаи 
замин исфандаромўз ва бод фармуд то тирро њарчи дуртар ба-
ранд. Тир сешабонарўз парвоз карда дар Паракана (фарѓона) дар 
бехи дарахти чормаѓз ба замин меафтад. Паракана сарњади ори-
ёно ва Тўрон муайян шуд. аз ривояти сарчашмањои дигар барме-
ояд, ки сарњади ориёно ва Тўрон рўди силас (сир) муайян шуда 
буд. Калимаи Паркана (фарѓона) гўшаи (канора) ориёноро ифо-
да мекунад.

аввал бадани ораш сињат буд, вале баъди паррондани тир 
пора-пора мешавад. Ў мегўяд, ки ман худамро барои халќам 
ќурбон сохтам. Пора шудани ораши камонкаш ин маънои пора 
шудани мамлакат ба ориёно ва Тўрон ва саршавии љангњо байни 
ду халќи ориёинажод ва њамхун мебошад.

Љангњо бештар ба асри биринљї, ба замони људо шудани 
чорводорон аз зироаткорон, яъне аввалин таќсимоти мењнат 
рост меояд. Дар адабиёти таърихї дар бораи љанги афросиёб бо 
Манучењр ривоятњои гуногун вуљуд доранд ва мо яке аз онњоро, 
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ки ба њаќиќат наздиктар аст, овардем. Мувофиќи тањлили сар-
чашмањо задухўрд байни афросиёб ва Манучењр дар соњили рўди 
ому ба амал омада буд.

афросиёб дар даврони Каёниён низ бо ориёињо љанг кардааст. 
сиёвуш ба хотири сулњу оромї ба духтари афросиёб – фарангис 
хонадор мешавад, вале Гарсеваз – бародари афросиёб сиёвушро 
туњмат карда ба ќатл мерасонад. Гўё сиёвуш барои соњиб шудан 
ба тољу тахт ба фарангис хонадор шуда бошад. Кушта шудани 
сиёвуш сабаби љанги Кайхусрав – писари сиёвуш бо афросиёб 
мегардад.

Дар ин чанг лашкари Тўрон шикаст хўрда, афросиёб мегу-
резад. Кайхусрав ўро таъќиб карда дастгир мекунад ва ба ќатл 
мерасонад.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Дар бораи подшоњии Фаридун ва љањонро байни писаронаш 
таќсим намудани ў чињо медонед?
2. Тўрњо аз кадом нажод буданд ва чаро ин лаќабро ба худ 
гирифтанд?
3. Дар хусуси мухолифати байни тўрњо ва ориёињо чињо медо-
нед?
4. Дар бораи Афросиёбу Кайхусрав маълумот дињед.

§12. A3 БАЙН РАФТАНИ СОХТИ ЉОМЕАИ ИБТИДОї

асри мису санг – энеолит. инсон аввалин бор бо миси табиї 
дар асри санг шинос мешавад. Дар ањди неолит одамон кўшиш 
кардаанд, ки сифати олоти истењсолї бењтар шавад. бинобар ин, 
дар давоми љустуљўйи сангњои хуби буранда ба мис дучор ме-
шаванд, аммо ваќте ки аз он афзор сохтанї шуданд, аз нармии 
он огоњї пайдо намуданд. Диданд, ки вай барои олоти буран-
да ба кор намеравад, барои сохтани сўзан, зебу зинати занона 
–  гўшвор, дастпона ва муњра истифода кардаанд. Мис дар таби-
ат ба шакли санги сабз вомехўрад ва одам онро ба осонї аз сан-
ги одї фарќ мекунад, аммо дар кураи Замин ба миќдори зиёд мис 
мављуд нест ва он талаботи инсонро ќаноатманд карда наметаво-
над. шояд  одамон тасодуфан аз об шудани мис дар оташ огоњї 
пайдо карда бошанд. онњо ваќте диданд, ки миссанг дар оташ об 
мешавад ва аз он миси тоза њосил мегардад, ба гудохтани он cap 
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намуданд ва аз он сохтани ашёи ороиширо равнаќ доданд. ба-
рои истењсоли мис дар болои конњои мис оташ меафрўхтанд ва 
миси обшударо канда мегирифтанд. аз сабаби нармии мис аф-
зори бурандаи аз он сохташуда нисбат ба чахмоќсанг сифатан 
хеле паст буд. инсон дар фикри афзорњои мисинро сахту буран-
датар намудан афтод, зеро бо вуљуди нармии мис ихтирои маъ-
дан дар таърихи инсонњо ањамияти фавќулода дошт ва минбаъд 
наќши бузург бозид.

асри мису санг дар ориёнои Ѓарбї.  Дар ориёнои Ѓарбї давраи 
мису санг нисбат ба ориёнои шарќї барваќттар аз њазорањои 6–4 
оѓоз мегардад. Дар ин љо якчанд гурўњњои чорводорону зироат-
корон пайдо мешаванд, ки њар гурўњ хусусиятњои мањаллии худро 
доштанд. Яке аз ёдгорињои ќадимтарини даврањои неолит ва эне-
олит шуш мебошад, ки дар он дар давоми њазорсолањо гурўњњои 
зироаткорон ва чорводорон зиндагї кардаанд. онњо ба парвари-
ши буз, гўсфанд ва љаву гандум машѓул буданд. аз њазораи 5-ум 
то нимаи њазораи 4-ум 30 адад мањали истиќоматї пайдо шуда-
анд. аксари ин дењањо хурд буда, њаљми  онњо аз як то 2 гектарро 
ташкил менамуд. бошандагони шуш аз оби рўдњо барои обёрии 
киштзор истифода мебурданд. Хонањо бештар аз гил сохта шу-
даанд. афзорњои истењсолї аксаран аз  чахмоќсанг буданд. Дар 
њазораи 4 дар байни дењањои шуш шањрчаи марказї пайдо меша-
вад. ки масоњати 4–5 гектарро ишѓол мекард. Дар ин давра, дар 
Хузистон шањрњо пайдо мешаванд, ки атрофашон бора (девори 
мудофиавї) доштанд. 

Дар њазораи сеюм шуш ба яке аз марказњои сиёсї, маъмурї, 
хунармандї, тиљоратї табдил меёбад. Чунин бошишгоњњо си-
ёлка дар Эрони Марказї, Теппаи њисор дар Домѓон, њасанлу 
дар озарбойљон, Яњё ва шањри сўхтa дар систон кашф шуданд. 
Ёдгорињои археологии ориёнои Ѓарбї ба даврањо таќсим меша-
вад. Гурўњњои чорводорон ва зироаткорон бо маданияти устуво-
ри худ, ки дар масоњати васеъ пањн мешаванд, хусусиятњои худро 
доштанд. 

Маданияти аввалин зироаткорони њазораи 6-и љанубу ѓар-
бии ориёнои Ѓарбии мамлакатро бошишгоњњои Дењи Лурон 
ташкил медињанд. бошандагони дења дар хонањои гилї мезис-
танд, деворњои даруни хонањо ба ранги сурх оро дода шудаанд. 
ранги сурхро ба болои мурдагон низ пошидаанд. Зарфњои гилин 
бо рангњои зарду сурх оро ёфтаанд. Дењањо чандон бузург на-
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будаанд, лекин шумораи онњо хеле зиёд будааст. Зироаткорон 
љав, гандум, наск, мошро истифода бурдаанд ва эњтимол баъзе 
замини зироатњо обї будаанд. Дар бораи тарзи зиндагонии онњо 
кофтуковњои бошишгоњњо шањодат медињанд (расми 15).

Чи тавре дар боло гуфтем, дар Эрони Марказї яке аз бошиш-
гоњњои калон, ки дар он одамон асрњои зиёд зиндагонї кардаанд, 
сиёлка мебошад.  сиёлкагиён дар хонањои гилин зиндагонї мекар-
даанд. Зарфњои онњо дар замини сурх бо ранги сиёњтоб мунаќќаш 

расми 16. Бозёфтњои Дењи Лурон.
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шудаанд. наќшњо гуногунанд, нуќта-нуќта, тўморчањои пайваст, 
наќши ѓалберї ва ѓайра. афзорњо – табару корд аз чахмоќсанг, 
сўзанњои мисин, њайкалчањои устухонї ва ѓайра иборатанд. Замо-
ни сиёлкаи 1 њазораи 6–5 ва сиёлкаи 5 њазораи 4-умро фаро ме-
гирад. Дар ќабатњои сиёлкаи 1 афзорњои мисин зиёд мешаванд. 
Дар миёни онњо сўзан, сўзанак, сари найза ва ѓайра вомехўранд. 
њамаи ашё ба воситаи кўфтани маъдани гармкарда сохта шуда-

расми 17. Осори Сиёлки III.
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анд. сифати зарфсозињо хубтар шудааст. Дар болои зарфњо тас-
вири бузњои кўњї пайдо мешавад, ки аз бузургдошти он  гувоњї 
медињад. ќабатњои  замони сиёлкаи III ба асри биринљї тааллуќ 
доранд.

Дар истењсоли мис одамони зиёд машѓул буданд. Мањсули 
онњо байни ќабилањо таќсим мегардад. бошандагони сиёлкаи 
II, шуш дар хонањои бисёрошёна мезистанд. Дар њуљрањо љойи 
нигоњ доштани хўрокворї ва оташдон мављуд буд. бисёр хонањо 
њавлї доранд. аввалин бозёфтњои мисин аз осиёи саѓир пай-
до шуданд, ки ба њазораи 7–6 пеш аз милод нисбат доранд. асри 
мису санг то пайдо шудани маъдани биринљї то њазораи 4 пеш 
аз милод давом мекунад. ороишоти аз мис сохташуда хеле гарон 
буданд. устоњои мисгар онро бо нархи хеле баланд мефурўхтанд. 
сўзанњои мисї нисбат ба сўзанњои чўбї ва устухонї бадошт-
тар ва зеботар буданд. онњо кам мешикастанд ва барои дўхтан 
мувофиќтар буданд. Дар  љомеаи ќадим мисгарї касби авлодї 
буд ва онњо таљрибаи худро аз насл ба насл медоданд ва техноло-
гияи онро аз дигарон пинњон медоштанд. 

Мис дар он замон аз њама чиз ќиматтар буд. онро њамчун че-
наки пулї истифода мебурданд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Бошишгоњњои давраи мису санги Ориёнои Ѓарбї 
кадомњоянд?
2. Моњияти кашфи мис барои инсон аз чї иборат буд?
3. Дар ин даврањо одамон дар чї хел хонањо зиндагонї мекар-
данд?
4. Кадом намуди зироатњо кишт мешуданд?

§ 13.АСРИ МИСУ САНГ ДАР ОРИЁНОИ ШАРЌї

асри мису санг дар ориёнои Шарќї. Конњои истењсоли мису 
биринљї дар ориёнои шарќї – дар Марѓуш, бохтари шимолї, 
кўњњои суѓд, фарѓона хеле бисёр буда, одамон истењсоли онњоро 
аз њазораи 6 шурўъ кардаанд.

олимони бостоншинос мувофиќи тамаддунњои ёфтшуда сар-
замини ориёнишинро ба ноњияњо таќсим намудаанд ва мо воба-
ста ба он дар бораашон наќл менамоем. 
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Пажўњишгарон чунин аќида доранд, ки аврупоиён, аз љумла 
њиндуориёињо аз Ховари наздик ва осиёи Марказї ба он љо раф-
таанд.

Маданияти мису санги ориёнои шарќї давоми мадания-
ти Љайтун мебошад, ки дар ноњияњои гуногун бо хусусиятњои  
хоси худ тараќќї кардааст, махсусан, санъати хоси ин ёдгорї дар 
зарфњои гилини он мушоњида мегардад.

Мардумон мунтазам водињоро азхуд менамуданд. Дар њамин 
давра дар водии Таљан дењае пайдо мешавад, ки њоло харобаи он 
ба номи намозгоњтеппа машњур буда, алњол дар ќаламрави Тур-
кманистон воќеъ гардидааст. Яке аз хусусиятњои санъати зарфсо-
зони бошандагони намозгоњ он аст, ки ба гили зарфсозї коњмайда 
њамроњ мекарданд.Зарфњо якранг буда, бо наќшњои секунља оро 
ёфтаанд. Дар ин давра хуку гўсфандпарварї тараќќї карда буд. 
Дењањо хурд-хурд буданд. намозгоњ бузургтарини онњо буда, 10 
га заминро ишѓол мекард. њамаи хонањо  оташдон доранд.  Дар  
маркази дења ибодатгоњ  љой дошт,  ки  ба бузургдошти оташ бах-
шида шудааст.

аз зироатњо бештар гандум ва љав буд. Дар замони 
намозгоњи-II хонањои бисёрњуљра пайдо мешаванд. Зарфсозии 
наќшунигордошта равнаќ меёбад. афзори мисї зиёд мешаванд. 
ашёи зинатии тилло ва нуќра низ пайдо мешаванд. ороишоти за-
нон – марљонњои гардан аз лољвард, аќиќ, оњаксанг ва ѓайра сох-
та шудаанд. Замони зиндагонї дар намозгоњ ба њазораи 4 пеш аз 
милод рост меояд. Зироаткорон техникаи обёриро медонистанд 
ва њосили хуб мегирифтанд. 

Мувофиќи бозёфтњои археологї истењсоли мисро ба се дав-
ра метавон таќсим кард. Дар давраи якуми њазораи 5 пеш аз 
милод устоњо аз маъданњо  истифода карда, дар охири ин давра 
об кардани онро ёд гирифтаанд. Дар давраи дуюм технологияи 
истењсоли онро ёд мегиранд ва истифодаи он зиёд мегардад. Дар 
давраи сеюм устоњо мисро дар кўрањо гудохта, дар ќолабњо рехта, 
чизњои зинатї ва афзорњои лозимаро истењсол мекарданд, ки аз 
њунари баланди маъдангудозии гузаштагони мо гувоњї медињад. 
истењсоли мис дар њазораи 4 пеш аз милод дар Марв, бохтар, 
суѓд ва фарѓонаю њафтрўд густариш меёбад. Мис аз сабаби он 
ки маъдани нарм буд, афзорњои сангї, махсусан аз шишасанг ва 
чахмоќсанг сохтаро аз истењсолот танг карда бароварда натаво-
нист. одамон дар љустуљўйи роњњои сахту мустањкам намудани 
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афзорњои мисин афтода, оќибат ба ин кор ноил гардиданд. устоњо 
ба мис маъдани ќалъагиро њамроњ намуда, онро гудохта маъдани 
тамоман нав – биринљиро ба даст оварданд.

Яке аз хусусиятњои маданияти энеолити љанубу ѓарбии ори-
ёнои шарќї он буд, ки вай ба зироаткорони њиндустон таъсири 
муайяне расонидааст. инро мо дар бозёфтњои ёдгорињои Мунди-
гак ва шўртўѓаи афѓонистон мушоњида мекунем.

Дар саразми суѓд низ њамин њолат ба  назар  мерасад.  Хонањои 
саразм аз хишти хом сохта шудаанд, дар онњо оташдонњои му-
даввар бо бузургдошти оташ мушоњида мешавад. Хулоса, одамо-
ни давраи мису санги ориёнои шарќї ба оташ эњтироми махсус 
доштанд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Асри мису санг чист ва дар давраи он дар зиндагии одамон 
чї гуна таѓйирот ба вуљуд омадаанд?
2. Асри мису санги Ориёнои Ѓарбї аз асри мису санги Ориёнои 
Шарќї чї фарќу чї умумият дошт?



50

БОБИ II
АСРИ БИРИНЉї–ЗАМОНИ КАЁНИЁН

§ 14-16. АСРИ БИРИНЉИИ ОРИЁНОИ ЃАРБї
ВА ОРИЁНОИ ШАРЌї

Гузариш аз модаршоњї ба падаршоњї. асри биринљї дар 
таърихи башарият бо дигаргунињои иќтисодї, сиёсї, иљтимої, 
эстетикї ва забонї машњур аст. Пайдо шудани маъдани биринљї 
бо афзору олатњояш дар таърихи инсонњои ќадим дигаргунињои 
куллї ба вуљуд овард. афзорњои биринљї асбобњои сангиро, ки 
њазорсолањо дар истифода буданд, аз истењсолот танг карда баро-
вард. олатњои истењсолии дос, табар, корд, оњани сипори аз маъ-
дани биринљї сохташуда нисбат ба афзорњои сангї мањсулнокии 
мењнатро дањчанд афзуданд. Дар хазинаи дењќон гандум, љав ва 
дигар зироатњо ба миќдори зиёд боќї мемонданд ва онро ба бо-
зор бароварда мефурўхтанд. Кишоварзї тараќќї ёфт ва марду-
мони зиёд ба сукунати муќимї ва сохтани хонаю бошишгоњњои 
доимї шурўъ намуданд. ин ба пайдо шудани дењањо ва шањрњо 
– марказњои маъмурї оварда расонд.

То пайдоиши кишоварзї хўрду хўрок ва дороии асосии ода-
мони ќадим чорводорї буд, баъди пайдоиши кишоварзї низ рама-
ву галлањои зиёд дар дасти авлодњо вуљуд доштанд ва чорводорї 
дар ибтидо нисбат ба зироаткорї сердаромадтар ба њисоб ме-
рафт. бинобар ин, авлод ба ду ќисм: кишоварзон ва чорводо-
рон људо шуданд. Дар таърихи башарият ин порашавї бо номи 
«таќсимоти якуми мењнат» дар таърихи њамаи халќњои љањон дар 
як давру замон ба вуљуд наомада буд. вай дар ибтидо дар байни 
халќњои пешрафтаи аврупо ва осиё ба вуќўъ мепайвандад. Дар 
африќо, австралия ва бисёр ноњияњои дигари љањон чорводорї, 
шикорчигї ва моњигирї то охирњои асри XIX давом мекунад. Дар 
мамлакатњое, ки табиати њамешабањор ва донаю мевањои табиии 
зиёд доранд, баъзе ќабилањо то имрўз дар сохти љомеаи ибтидої 
зиндагонї карда истодаанд. 

Дар баъзе ноњияњо зироаткорон аз шикорчиён, дар баъзе 
љойњо зироаткорон аз моњигирон људо мешаванд, яъне таќсимот 
вобаста ба муњит ва сарвати табиии ин ё он љойи дунё гуногун 
буд. Дар асри биринљї инсон, махсусан гузаштагони мо, чар-
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хи кулолгариро ихтироъ карданд, ки ба љойи зарфњои дастисох-
ти пастсифат зарфњои нафис ва миќдоран зиёдро пешкаши харидо-
рон карданд. ихтирои чархи кулолгарї ба пайдоиши соњаи нави 
њунармандї – кулолгарї ибтидо гузошт. Кўзагарон акнун ба мар-
дум зарфњои гуногун ва хушсифатро пешнињод менамуданд, ки аз 
зарфњои дастисохт арзонтар ва зеботар буданд.

Дар асри биринљї инсон дигар маъданњо, аз љумла тил-
лою нуќраро кашф намуд, акнун чизњои зебу зинат аз тилло ва 
нуќра сохта мешуданд, ки сабаби пайдо шудани соњаи дигари 
њунармандї – заргарї гардид. 

Дар ин аср гузаштагони мо чорвои калон – аспу шутур ва гов-
ро ром намуда, соњибони галлаю рамањои зиёд шуданд, ки дар 
сањроњои сибир ва љануби русия ва ќазоќистон њаёти кўчї дош-
танд. онњо дар асри мису биринљї аробаи дучархаро ихтироъ 
намуданд ва бар он аспонро баста, дастањои љанговаронро таш-
кил намуданд. одамон дар болои аробаи дучархаю чорчарха на 
танњо бор, балки хонаю љой сохта, аз як љо ба љойи дигар њаракат 
менамуданд.

асри биринљї боз як хусусияти дигар њам дошт. ин давраи 
њаракати халќњо буд. Чорводорон барои нигоњдории ѓаллаю 
рамањояшон, ки дар њудуди аљдодии он намеѓунљиданд, ба та-

Расми 18 – 19. Зарфњои асри биринљї аз хонањои ёдгории Тоголок-21.
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сарруфи љойњои нав даромаданд. Пайдо шудани аспи саворї ва 
фойтун ба мардум имконият дод, ки ба масофањои дур њаракат 
намоянд.

асри биринљї асри пайдо шудани синфњо, нобаробарињои 
иљтимої ва давлатњои бузург ба шумор меравад. аз тарафи 
давлатњои бузург забт намудани давлатњои хурд ва ѓулом карда-
ни ањолии он ба кори маъмулї табдил меёбад. Дар асри биринљї 
номи этникии гузаштагони мо «ориёї» пайдо мешавад.њамин 
тавр, асри биринљї  асри дигаргунињои бузург дар њаёти одамо-
ни ќадим буд.

асри биринљї дар ориёно даврањои гуногунро дар бар ме-
гирад. Дар ориёнои Ѓарбї барваќттар ва дар ориёнои шарќї 
дертар ба вуљуд омадааст. асри биринљї дар ориёнои шарќї то 
њазораи дуюм ва дар баъзе мавзеъњои он то њазораи якум давом 
мекунад.

асри биринљї дар ориёнои Ѓарбї њазорањои 4 – 2 - умро фаро 
мегирад ва ба 3 давра таќсим мешавад. Давраи якум аз њазораи 4 
то 3-юм ва давраи дуюм њазораи дуюмро ташкил менамояд. Дав-
раи сеюм аз њазораи якум то ташаккули давлати њахоманишён 
давом мекунад.

Дар Тўронтеппа биноњои истиќоматї, динї, ќабристон ёфт 
шуданд, ки аз онњо ашёи тилло, нуќра ва сангњои гаонбањо ба 
даст омаданд ва аз пайдоиши аввалин шањрњо, давлатмандон, 
тараќќиёти њунармандї ва робитањои тиљоратї гувоњї медињанд.

 Љомеа ба табаќањо људо шуда буд. Занњои давлатманд бо са-
рулибоси гаронбањо гўронда мешуданд.

Дар систон аввалин маданияти шањрї дар водии њилманд 
дар шањри сўхта пайдо мешавад. шањри сўхта масоњати 80 га 
дошт. Хонањо аз 6–10 њуљра иборатанд, ќасаба ба кўчањо таќсим 
мешавад. Маданияти шањри сўхта ба монанди маданияти њисо-
ри Хуросон мебошад. Дар ин давра истењсоли афзорњои биринљї 
меафзояд, зарфњо дар чарх сохта мешаванд.

Дар охири њазораи 3 ва 2-юм давлатњои синфї пайдо меша-
ванд. бостоншиносон дар ноњияњои гуногун ќабристонњои ода-
мони давлатмандро тањќиќ кардаанд. 

асри биринљї дар ориёнои Ѓарбї. Маданияти Сиёлка. ба дав-
раи биринљї ќабатњои сиёлкаи III дохил мешавад. Маданияти бо-
шандагони сиёлкаи III ба њазораи 4 нисбат дошта, давоми зиндагии 
сиёлкаи I–II мебошад, аммо хусусиятњои хоси худро дорад. Якум, 
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зарфњо дар чархи кулолї сохта шуда, бо акси њайвонњо, аз љумла 
паланги холдор, гавазн, бузи кўњї, мор, одамон, шутурмурѓњо, 
чархи оббарорї, наќшњои мављї, тўморча ва ѓайра њунармандона 
оро ёфтаанд. Ханљарњои дар ќолаб рехта, ранда, каланд, муњрњои 
сангин ва ѓайра низ пайдо шудаанд.

Хонањои сиёлка бисёрњуљра буда, аз хишти хом сохта шуда-
анд. Хонањоро аз якдигар кўчањои танг људо месозанд. Деворњои 
даруни баъзе хонањо бо ранги сурх ранг карда шудаанд. Дар баъ-
зе хонањо занон бо кўдакону мардони аз зарби девори афтида 
мурда ёфт шуданд, ки шояд дар натиљаи заминљунбї њалок шуда 
бошанд (расми 16).

сиёлкагиён зарфњои гуногун, аз љумла љом, коса ва ќадањњои 
баландпояро бо санъати баланд сохтаанд. Дар соњаи мисгарї низ 
њунари косибон мушоњида мешавад. агар дар давраи мису санг 
афзорњо дар натиљаи кўфтани усто сохта  мешуданд, дар  ин дав-
ра онњо дар ќолабњо рехта шудаанд. њунармандї ба пешаи асосї 
табдил меёбад.

Пайдо шудани муњрњо нишонаи истењсоли зиёди ѓалла ва ба 
бозор баровардани он ва дигар мањсулот мебошад. Яке аз чунин 
муњрњо дар ќабри одаме ёфт шуд, ки нишони моликияти шахсї ва 
дорандагии ў мебошад.

Кишоварзии обї дар водии рўдњои Корун ва Карх тараќќї 
карда буд ва ба ин бозёфтњои шуш шањодат медињанд. Дар ин 
љо зиёда аз 100 дења кашф шудаанд. бузургтаринашон аподон ва 
акропол мебошанд, ки масоњати онњо якчанд га заминро ташкил 
менамуд. Як ќисми дења дар болои тањкурсии 9 метр баландидош-
та сохта шудааст. Маркази тањкурсї теппаи табиї буда, атрофи   
онро девор намуда,  майдон сохта, дар болои он биноро бараф-
рохтаанд, ки шояд иќоматгоњи пешво будааст.

ќабристон дар гўшаи дења љой дошт. Мурдаи одамони 
сарватмандро бо зарфњо ва ашёи маъданї гўронидаанд, ки аз 
мављудияти нобаробарии иљтимої гувоњї медињад. Тањќиќи 
ёдгорињои Хузистон нишон медињад, ки бошандагони онњо бо 
њамсоягони худ шумерињо ва урукњо робитаи фарњангї дошта-
анд ва баъзе чизњоро аз онњо ќабул кардаанд. умуман, тамадду-
ни кишоварзї дар њазораи 4 дар бисёр ноњияњои Эрони кунунї 
тараќќї карда буд.

Дар баъзе муњрњо акси сохтмони биноњои боњашамати сеќа-
бата, задухўрд дар назди ќаср кашида шудаанд, ки аз њунари 
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баланди меъморї ва пайдо шудани нобаробарињои иљтимої ва 
саравлодњо, аввалин шоњон ва давлатњо шањодат медињанд. Дар 
аксњо баъзе одамон луч, баъзењо бо либос ва бо њаљми калон тас-
вир шудани коњин бо найза ва арѓамчин аз ба вуљуд омадани 
ѓуломон гувоњї медињад.

баъзе муњрњо аз пайдо шудани аломатњои њисоб ва пайдоиши 
хат хабар медињанд. 

Дар шимолу шарќи Эрон ёдгорињои Теппаи њисор тањќиќ 
шудааст, ки  бо зарфњои хокистарангаш оњиста-оњиста зарфњои 
пурнаќши намуди сиёлкаро танг карда мебароранд.

Дар давраи зарфњои хокистарранг осори биринљї, аз ќабили 
зебу зинати занона: шаддањо, марљон бо садафњои нуќрагин пайдо 

расми 20. Осори асри мису сангии Ориёнои Ѓарбї аз Тали Бакун.
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мешаванд, ки он аз пайдо шудани сармоядорон гувоњї медињанд.
 Дар осори њисори III, дар њазори дувум  дар зарфњои хокис-

тарранг наќшу нигори хос пайдо мешавад. Зарфњои гуногуншак-
ли љумакдор, гўшаи лабаш новашакл ва амсоли инњо ба вуљуд ме-
оянд ва ин бешубња, аз тараќќиёти кулолї ва пайдо шудани чархи 
кулолї ва кулолгарї њамчун касб шањодат медињад.

Маданияти њисори III оњиста-оњиста дар ноњияњои Хуросон 
пањн шуда, то ба кўњистони Туркманистон мерасад.

асри биринљї дар ориёнои Шарќї. аз боби неолит – асри сан-
ги нав огоњї доред, ки аввалин дењањо дар ориёнои шарќї дар 
њазораи 6-уми пеш аз милод пайдо шуда буданд. онњо дар ин муд-
дат љойњои зиндагибоби водии рўдњои ому, Зарафшон, сир, Марѓоб, 
Таљан ва њилмандро азхуд намуда, дења ва шањрчањо бунёд карда бу-
данд. бинобар ин, асри мису биринљї давоми зиндагї ва ободонии 
асри неолит, аммо дар сатњи баландтар мебошад. ориёнои шарќї 
ба вилоятњои Марѓиён, суѓд, Хоразм, бохтар, систон, Зобул, Кобул, 
фарѓона ва Тўрон таќсим гардида буд.

Марѓиён, Марѓуш поёноби рўдњои Марѓоб ва Таљанро фаро 
мегирифт. њоло бахше аз ин вилояти ќадим ба афѓонистон ва 
бахше ба Туркманистон дохил мешавад. Дар ин љо дар асри мису 
биринљ дар доманаи кўњњои Копетдоѓ дењањои кишоварзон пайдо 
мешаванд ва равнаќ меёбанд. Тамаддуни ин давра дар ёдгори ол-
тинтеппа хуб омўхта шудааст.

Дар аввали асри биринљї чархи кулолї ихтироъ мешавад, ки 
зарфњои дар он сохташуда нисбат ба зарфњои дастї зеботар, на-
фистар ва арзонтар буданд. наќшњо ва рангубори зарфњо бењтар 
шуда, шакл ва сохти онњо такмил меёбад.

Дар ин давра коса, табаќ, љом, хурма, пиёлањои гуногунњаљм 
ва гуногуншакл пайдо мешаванд. ба љойи кўрањои якќабата ба-
рои зарфпазї хумдонњои дуќабата пайдо  шудаанд,  ки аз зиёд 
шудани зарфсозї гувоњї медињанд. Мањаллањои алоњидаи куло-
лон ба вуљуд меоянд ва кулолгарї касби доимии як гурўњи мар-
дон мешавад.

Зироаткорї дар асоси заминњои обї равнаќ ёфта, аз худ наму-
дани заминњои обї зиёд мегардад. Заминњои обї њосили дучанд ва 
сечанд медоданд. Дар ин давра чорводории чарогоњї хеле равнаќ 
ёфта, чорводорон аз зироаткорон људо мешаванд. Махсусан, чор-
вои шохдори калон ва асппарварї меафзояд.
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Яке аз ихтироъњои асри биринљї аробаи чорчарха ва дучарха 
буд. одамон дар ароба гов, хар ва баъдњо аспонро баста, аз як љо 
ба љойи дигар њаракат менамуданд. баъдњо аробаи дучархаи дар 
аспон баста дар љангњо истифода мешуд, ва онро яке аз ќуввањои 
маѓлубнашаванда мењисобиданд. њуљуми фойтунсаворон барои 
бисёр одамони ќадим дањшатовар буд.

Дигар хусусияти асри биринљї он буд, ки муњрњои бо тамѓањои 
чиликгул, чорчилик, салибї ва бо акси њайвонњои асотирї пайдо 
мешаванд. ин муњрњо аз гил ва санг ва баъдан мису нуќра сохта 
шудаанд.

расми 21. Осори ибтидои асри биринљии Олтинтеппа.
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Пайдо шудани муњрњо ба он далолат мекунад, ки мардум до-
ротар шудаанд, моли зиёдатї ба даст овардаанд ва онро фурўхта 
ва ё ќарз дода метавонистанд. Дар ин бора ва умуман дар бораи 
дахлу харљи рўзгори худ хуљљатњо тартиб медодаанд.

Дар њазораи дуюми пеш аз милод дар ориёнзамин давлатњо 
пайдо шуданд.

Яке аз ёдгорињои њазораи дуюм Гонур дар водии Марѓоб ме-
бошад. Гонур шањри ташаккулёфта буда, масоњати 20 гектарро 
ташкил намуда,  маркази давлати Марѓуш буд. Дар атрофии мар-
каз боз 30 дењаи дигар вуљуд доштанд. 

расми 22. Ёдгорињои ќабатњои мадании Намозгоњ I-VI.
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берун аз ќасри шоњро шањристон ташкил менамуд ва дар 
он маъбадњои оташ, об ва ќурбонињо сохта шудаанд. Тамоми 
биноњои шањр бо наќшаи пешакї ва бо санъати баланд сохта 
шудаанд. Маъбад, бешубња, ба оини зардуштї тааллуќ дорад ва 
дар Марѓуш ибодатгоњи бузург ба њисоб мерафт. 

 Гонур шањри калон буда, бо маъбадњои оини зардуштї 
ва саѓонањои зеризаминии шоњон тањќиќ шудааст. Гонур ба 
аввали њазораи сеюм ва дуюми пеш аз милод мансуб аст. ур-
фияти дар саѓона, яъне хонаи зеризаминї бо чизу чораи зиёд 
гўронидани шоњон дар ориёзамин бори аввал пайдо шудааст. 
саѓонањо аз як то чор њуљра доранд. баъзе саѓонањо ба монан-
ди хонаи истиќоматї рангубор карда шудаанд. Дар њуљрањои 
алоњида тобутњо ва чизу чора, фойтун ва аспону канизонашон 
гўр карда шудаанд.  бозёфтаи Гонур аз он шањодат медињад, ки 
ориёзамин ба монанди Миср, байнаннањрайн ва њиндустон яке 
аз марказњои тамаддуни љањонї будааст (расми 24,2). Марѓуш 
дар ин давра бахши давлати Каёниён мењисобид.

расми 23. Муњрњо аз Maрѓиён.
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Дигар ёдгории њазораи дуюми пеш аз милод дар бохтари 
шимолї бо номи Љарќўтан маълум аст. ин ёдгорї дар наздики 
шерободи вилояти сурхонрўд воќеъ аст. шањр аз ќалъае, ки дар 
он шоњ мезист, хонањои истиќоматї, маркази динї – ибодатгоњи 
зардуштї ва ќабристон иборат мебошад. бостоншиносон кохи 
шоњ, маъбад ва якчанд мањалларо кофта пайдо карданд. шањр 
наќшаи чоркунља дошт ва атрофашро девори њимоявї ињота ме-
намуд. Масоњати шањр 100 га заминро ишѓол мекард.

Дар Љарќўтан маъбади оташе ёфт шуд, ки дар мењробаш дои-
ман оташи муќаддас фурўзон будааст. ин аввалин маъбади оташ 
мебошад, ки дар асоси ќоида ва ќонунњои оини Маздаясно сохта 
шудааст ва ќадимтарин маъбад дар љањони ориёно мебошад (рас-
ми 24,4). ин љо бахши ориёнами авестої буд.

суѓд яке аз марказњои ќадими ориёинишин буд ва дар «авес-
то» кишвари сеюмест, ки ањурамаздо барои ориёињо офарида-
аст. аммо дар бахшњои поён ва марказии водии суѓд ёдгорињои 
кишоварзї ва чорводории даврањои неолит ва энеолиту биринљї 
кашф нашудаанд. шояд барои он бошад, ки ёдгорињои он 
даврањо дар марња лањои баъдина дар натиљаи шањрсозї ва ё киш-
ти майдонњо аз байн рафтаанд.

Ёдгории замони энеолит ва биринљї, ки дар ќисмати болоо-
би рўди суѓд, дар ноњияи Панљакат кашф шуд, бо номи саразм 
маъруф аст. Маънои калима «саразм» – сари замин аст, зеро дар 
ин љо рўди Зарафшон аз тангии кўњњо баромада, сўйи водии васеи 
суѓд равон мешавад.

Дењаи саразм дар замони мису санг дар њазораи 4-и пеш аз 
милод пайдо мешавад ва давоми маданиятњои мезолит ва неолити 
ин диёр мебошад. Маданияти саразм дар натиљаи аз вилоятњои 
Марѓуш омадани одамон ба вуљуд омадааст. аз алоќањои мада-
нии бошандагони саразм бо Марѓуш сохтмони манзилгоњњо ва 
ибодатгоњњо шањодат медињанд. Замони саразм I ба њазораи чо-
руми мису санг мансуб буда, бошандагони он аслан ба истењсоли 
мис аз кўњ машѓул буданд, кишоварзї ва чорводорї барои онњо 
дуюмдараља  њисоб меёфт ва бо кишоварзони њамзамони худ дар 
љануби афѓонистон балуљистон, систон, Хузистон, Тењрон (си-
ёлка) ва Хуросон робита доштанд. 

саразмиён дар хонањои хиштї мезистанд. Дар саразм бинои 
ибодатї – маъбад бо оташгоњаш вуљуд дошт.
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саразмиён усули хуби мисгари-
ро медонистанд. Дар байни бозёфтњо 
табар, дос, найза, корд, дарафш, 
сўзан, чангак, мех, табарњои сангї, 
табарзоѓнўл хеле бисёр мебошанд. 
Дар саразм коркарди маъданњои 
тилло, нуќра, сангњои ќиматбањо, 
њунарњои кулолї ва бофандагї низ 
тараќќї карда буд.саразм аз љониби 
бостоншиноси тољик, доктори илми 
таърих абдуллољон исњоќов  кашфу 
тањќиќ шудааст.(расми 26)

Дар фарѓона, дар Чуст ёдгорие 
бо номи Далварзинтеппа кашф шу-
дааст. Хонањо аз хишт сохта шуда-
анд, дар онњо оташдон ва ханбањои 
нигоњдории ѓалла вуљуд доранд. 
Зарфњо бо ранги сурх сайќал дода 

шуда, бештар дастисохт мебошанд. Таљњизоти бофандагї хеле 
бис ёранд. Чустиён технологияи истењсоли афзорњои биринљиро 
хуб азхуд карда буданд. Касби асосї кишоварзї буд. Дар 
бошишгоњ дос, дастос, њован ва њовандаста мављуданд. аз чор-
вои хонагї гов, гўсфанду буз, хар, асп ва хукро мепарвариданд 
(расми 27).

Дар водии синд (ќандањор) бошишгоњњои кишоварзон дар 
ёдгории Мундигак пайдо шудааст. 
ќабатњои кадимтарини он ба замо-
ни мису санг ва минбаъд ба биринљї 
тааллуќ доранд. Дар њазораи сеюм 
ва аввали дуюм дар ин љо шањр пай-
до шудааст.

Дар марказ ќасри шоњнишини 
хеле боњашамат ёфт шудааст. Дар яке 
аз биноњо боќимондаи маъбад кашф 
шуд. Зарфњо дар чархи кулолї сохта 
шудаанд. бозёфти муњрњои биринљї 
ва сангї аз давлатмандї ва вусъати 
муомилот огоњї медињанд.

расми 24. Меъмории Бохтар 
ва Марѓиён.

расми 25. Бозёфтњо аз Саразм.



61

њайкалчањои занон бо мўйњои ба занљир монанд бофташуда 
ва кулоњњои боњашамат нишони маќоми баланди зан дар љомеаи 
мундигакиён мебошанд.

сарулибоси мундигакиён ба бошандагони њараппии њинд 
шабоњат доранд. њамин тавр, дар њазораи 3-2 пеш аз милод дар 
њамаи љойњои зиндагонибоби ориёнои Ѓарбї ва ориёнои  шарќї 
дењањо ва дар маркази вилоятњо шањрњо пайдо шуда буданд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Асри биринљї дар зиндагии мардуми он давра кадом 
дигаргунињоро ба вуљуд овард?
2. Таќсимоти мењнат чист ва чаро ба он зарурат пайдо шуд?
3. Хусусиятњои асри биринљии Ориёнои Ѓарбї ва Ориёнои 
Шарќиро номбар карда метавонед? Умумияту фарќњояшонро 
шарњ дињед.

§ 17-18. ОРИЁИЊОИ САЊРОНАВАРД (ТЎРОНО)

Дар адабиёти таърихї аќидае њаст, ки ориёињо дар асл 
сањронавард буданд ва дар олтой, сибири Ѓарбї ва њавзањои рўди 
урал мезистанд ва дар њазораи II пеш аз милод ба осиёи Миёна: 
бохтар, суѓд, фарѓона ва Эрону њиндустон меоянд ва мардуми 

расми 26. 1). 3арфи биринљї аз дењаи Фатмев. 2). Табари биринљї аз 
Саразм(водии Зарафшон).
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мањаллиро тобеи худ мекунанд ва расму оини худро љорї мена-
моянд. ин ќабилањои чорводор дар адабиёти таърихї бо ду ном 
– андроновоињо ва срубњо маъруф мебошанд.

Маданияти мардуми Сруб. ин мардум дар ќисми сањроњои 
шимоли бањри охшиён (сиёњ), шимоли ќафќоз ва поёноби 
рўдњои ра (волга), Дану (Дон) ва Данука (Днепр) зиндагонї 
мекарданд. Дар ин љойњо ќабристонњои бисёр боќї мондаанд, 
ки онњо ба њазораи 3-2 пеш аз милод нисбат доранд. ќисми 
ќабристонњо бо номи «Яма»-и  ќадим, катакомбањо ва срубњо 
машњуранд. ќабрњо чандон чуќур нестанд, мурдањоро бо пушт 
ё бо пањлу, зонуњоро ба сари дил, як дастро дар таги cap ва да-
сти дигарро дар рў монда, дар ќабрњо гўрондаанд. бошанда-
гони ќабрњои «Яма» заминро модари дуюм мењисобиданд ва 
мурдаро тавре ки тифл дар батни  модар мехобад, ба њамон 
тартиб дар гўр мегузоштанд.

ба фарши ќабр оњак ва ё ранг мепошиданд. болои мурдаро низ 
ранг мепошиданд. Дар ќабр њамроњи мурда зарфњои тухмшакл, 
пайконњои чахмоќї, корд ва табар мегузоштанд. Маданияти Яма 
давоми маданияти неолит мебошад. Касби мардум моњигирї ва 
шикор буд. онњо чорвои шохдори калон, буз, гўсфанд ва хукро 
хонагї карда буданд. 

Дар аввали њазораи 2-и пеш аз милод ќабрњои Ямаро ќабрњои 
ширдондор (катакомба) иваз мекунад. Ёдгорию ќабрњои ширдон-
дор аз рўди Данука то ра ва дар шимол то Курск ва дар љануб то 
Кимерия (ќрим) пањн шудаанд. Дар фарши ќабр ранг мепошиданд 
ё най меандохтанд. Мурда якпањлу ба монанди ќабрњои ямагї ме-
хобад. њамроњи мурда афзору зарфњо мегузоштаанд. ќисми поёни 
зарфњо њамвор буда, деворњояшон наќшин аст. бошишгоњњои он 
мардум аз хонањои нимзеризаминии бо бўрёи бофта девор гириф-
та иборат буда, аз берун бо гил андова шудаанд. онњо аз биринљї 
тоба, корд, сўзан  ва дигар  афзорњо сохтаанд  ва  ба  зироаткорї  ва  
чорводорї  машѓул буданд.

Гурўњи дигари ќабрњо ба срубињо тааллуќ доранд. барои он 
онњоро чунин ном нињодаанд, ки мурдањои худро дар ќабрњои 
аз ѓўлачўб («сруб»-и русї) сохташуда гўр мекарданд. онњо аз 
рўди Данук то урал ва аз рўди охшиён то соњилњои рўди Кама 
пањн мешаванд. срубињо баъзан ќабрро бо чўб мепўшонданд. 
срубињо ба чорводорї ва зироаткорї машѓул буданд. Дењањои 
онњо дар соњили рўдњои начандон бузургу хурд љой доштанд.
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Хонањои срубињо њам нимзеризаминї буданд. баъзе хонањо 
15–20 м дарозї ва 3 м пањно доштанд. Дар маркази хона оташ-
дон вуљуд дошт. Давродаври деворњо сутунњо устувор буданд. 
Хонањои одамон аксаран аз ѓўлачўбњо сохта шуда, пўшиши 
махрутї ва њамвори чўбу тахтагин доштанд.

срубињо ду навъи зарф месохтанд: яке ба шакли банка ва ди-
гаре пасттару шикамбадор буд.

расми 27. Осори асри биринљии Фарѓона (Чуст). 1. Наќшаи Дилварзин. 
2-14. Зарфњо. 15-20. Олоти биринљї. 21-22. Ќолаби гўшвор. 23. Паймонаи 

сангин. 24. Гурзи сангї. 25-31. Табарњои сангї.
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аз биринљї ханљар, корд, дос, табар ва оњани сипор месох-
танд. Зироаткорї, чорводорї ва њунармандї, кулолгарї, мисгарї, 
бофандагї ва чармгарї низ тараќќї карда буд.

Дар охири замони срубињо нобаробарињои иљтимої ба вуљуд 
омаданд, ки ба ин яке аз ќабрњои бузург дар назди шањри стено 
шањодат медињад. ќабр 15 метр баландї дорад, ки дар сохтани он 
мењнати зиёд сарф шудааст. бошандагони дењањои срубї мардуми 
ориёї буданд ва баъдан дар адабиёти таърихї бо номи «скифњо» 
машњур гардиданд.

Маданияти андроново. Маданияти бостоншиносии давраи 
биринљї. ин маданият таќрибан нимаи дуюми њазораи 2-и то ми-
лод вуљуд дошт. номаш аз дењаи андроновои назди ачинск ги-
рифта шудааст. Маданияти андроново дар њудуди ќазоќистон, 
сибири Ѓарбї ва Љанубї, назди урал пањн шуда буд. аввалин 
ќабрњои ин маданиятро дар сибири Ѓарбї дар назди дењаи 
анд роново кашф кардаанд. баъдан њамаи ёдгорињое, ки осо-
ри моддии онњо ба бозёфтњои андроновоињо монанд њастанд,  
ба номи ин маданият нисбат дода шудаанд. аз андроновоињо 
бошишгоњњо ва ќабристонњои бисёр боќї мондаанд.

ќабрњо бештар гунбазшакл буда, атрофи баъзеи онњо бо та-
вораи сангї ињота шудаанд. 

андроновоињо ба кишоварзї, чорводорї ва коркарди маъ-
дан машѓул буданд. Дар бошишгоњ ва ќабрњои онњо тири пайко-
ни биринљї, найза, табар, зоѓнўл, теша, оњани сипор, дос ва ѓайра 
пайдо шудаанд. Кулолгарии дастї равнаќ доштааст ва зарфњои гу-
ногуни наќшин ва бенаќшро месохтаанд.

онњо чорвои шохдори калон ва майда нигоњ дошта, аз зироат-
њо љаву гандум мепарвариданд. андроновоињо махсусан ба асппар-
варї машѓул буданд. онњо ромкунандаи асп ва ихтироъгари гарду-
наи дучарха (ароба) будаанд. Хонањои нимзеризаминї аз чўб сох-
та шудаанд. андроновоињо ба нажоди аврупої нисбат доштанд 
ва ориёї буданд.

Дар осиёи Миёна бошишгоњ ва ќабристонњои андронової 
дар ќайроќќум, водии Зарафшон, Хоразм, фарѓона, водии њисор, 
Кўлоб, вахш ва бадахшон ёфт шудаанд. андроновоињо бо кишо-
варзони водињо њама ваќт робитањои фарњангї доштанд.

Дар баъзе мањалњо онњо зиндагии бумї доштанд ва зими-
стон молу говро дар оѓил нигоњ медоштаанд ва тобистон ба дев-
лох (айлоќ) мебурданд. Мурдањои худро якпањлу ба монанди 
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срубињо ва дар ќабрњои лањаддор 
мегўронданд. умуман, тањќиќоти 
замони энеолит ва асри биринљї 
гувоњї медињанд, ки аз кўли бай-
кал cap карда то рўди Дунай 
ва њавзаи рўди ранха то Oсиёи 
Марказї ќабилањои њамнажоду 
њамтамаддун зиндагонї дошта-
анд. осори онњоро бостоншино-
сон бо номњо ва маданиятњои гу-
ногун пешнињод кардаанд, аммо 
дар амал як халќу як нажод бо 
урфиятњои ба њам наз дик ме-
зистанд. онњо мардумони ори-
ёинажод буданд. ба ин осори 
боќимондаи онњо, мусавварањои 
болои харсангњо ва махсусан, рас-

ми гўронидани якхела шањодат медињанд.
Маросими дафн дар асри биринљї. Марг дар замонњои ќадим 

барои одамон як њодисаи муаммои номаълум буд. Дафнкунии 
мурдањо њанўз аз давраи палеолит (таќрибан 40-50 њазор сол 
пеш) cap шудааст. аввалњо мурдањоро дар худи бошишгоњњо 
мегўронданд. Минбаъд дахмаю1 новусњоро2 барои дафни мурдањо 
дар суѓд, истравшан, фарѓона, Чоч ва бохтар васеъ истифода 
мекардаанд.

Дар даврањои ќадим мурдањоро дар ќабристонњои авлодї, 
оилавї ва шањрї дафн мекардаанд. Дар шањрњои Тахористон 
мурдањоро бе устадон3 ва дар дењот бошад, дар устадонњо ва хумњо 
мегўронидаанд. баъди дар осиёи Марказї љорї шудани дини ис-
лом ду навъи ќабр (гўр) маъмул гардид: лањаддор ва шомї.

ќадимтарин ќабрњои ёфтшуда ба замони неолит (7–6 њазор 
сол пеш) тааллуќ доранд, вале на њамаи ќабрњои замони неолит, 
энеолит ва асри биринљї то замони мо расидаанд. аз ќабрњое, 

1. Дахма – бинои дар баландї дур аз шањрсохта, ё дар кўњ канда барои љасади 
мурдаро гузоштан аст. Зардуштиён љасадро дар дахмањои сангин мегузоштанд, 
то ки замин касиф нашавад. 

2. Новус – бино барои љасадро гузоштан.
3. Устадон – навъи тобути сандуќмонанд барои нигоњдошти мурда. Њамчунин 

зарфе барои устухонгузорї.

расми 28. Осори тамаддунњои 
срубї ва гўрхонањои ширдондор 
(катакомбавї). 1. Табари сангї. 
2. Табари биринљї, 3. 3арф аз 

ќабри ширдондор (лањаддор). 
4-7. Осори маданияти срубї.
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ки дар минтаќањои намнок љой доштанд, осоре боќї намонда-
аст. Танњо ќабрњои дар љойњои хушк ва камборишбуда то замо-
ни мо расидаанд.

Маросими дафн дар ориёнои Ѓарбї. Дар водии Дењи Лурони 
Хузистон одамон дар тўли 4 њазор сол зистаанд ва мурдањои ху-
дро дар дохили дења гўрондаанд. Дар ёдгории алиќўша мурдањо 
якљоя дар зери фарши хона гўронида шудаанд, ки ба њазорањои 
8–7 пеш аз милод мансубанд. Тахмин аст, ки устухонњои мурда-
ро аз гўшташон људо карда гўронидаанд. Дар њазорањои 7–6 баъ-
зе љасадњоро дар бўрё печонда зери фарш гўрондаанд.

Дар ќабристони њисори Хуросон одамон бо пањлуи рост, як 
даст дар зери cap ва дасти дигар дар болои рўй, пойњо ќатшуда 
хобидаанд. њамроњи мурдањо косаву табаќ ва дар ќабрњои занон, 
марљон ва чизњои ороишї вуљуд доранд. њисорињо кўшидаанд, 
ки рўяшон ба сўйи баромадгоњи офтоб бошад, саљда ба офтоб 
яке аз урфиятњои ќадими ориёї аст. 

Маросими гўронидан дар ориёнои Шарќї. Маросими 
гўронидан дар вилоятњои ориёнои шарќї хуб омўхта шуда-
аст. Дар ин давра одатан одамон бо сарулибос, косаю табаќ ва 
афзорњои шахсии онњо – корд, табар, камон, найза, занњо бо са-
рулибос ва ашёи зебу зинаташон гўронида шудаанд. Дар он дав-
ра одамон гумон доштанд, ки сарулибос, зарфњо ва дигар афзору 
анљоми индунёї дар охират низ лозим мешаванд. аз њамин са-
баб ваќте давлатманде вафот мекард, аспони саворї, канизон ва 
ѓуломони ўро кушта, њамроњаш мегўронданд.

Маросими гўронидан дар замони неолит, энеолит  ва њатто 
асри биринљї дар тамоми ориён ба њамдигар монанд аст. Маса-
лан, дар Марѓуш (дењањои замони Љайтун, њазораи 6-ум) ќабрњо 
дар њавлию дар назди девори хона љой дошта, мурдањо якпањлу 
хобонда шудаанд. сари мурдагон ба шимол, шарќ ва ѓарб гар-
донда шудааст, яъне то он ваќт ба тарафи муайян гузоштани 
мурдањо њанўз ба њукми одат надаромада буд. 

Дар анов (маданияти давраи неолит, биринљї ва оњан, ки 
дар наздикии ашќобод (ашкобод)-и Туркманистон кашф шу-
дааст), мурдањои кўдаконро дар зери фарш ва калонсолонро дар 
дењањои харобшуда дар саѓонањои хиштї гўронда, баъзан љасади 
мурдањоро бо бўрё печондаанд. аз рўйи чизњои дохили ќабр 
камбаѓалї, миёнањолї ё давлатмандии мурдаро муайян кардан 
мумкин аст.
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Дар баъзе ќабрњо афзору анљом њаст, аммо ќолаби устухон 
(скелет) нест. Чунин ќабрњо ќабрњои ёдбудї ном доранд, яъне 
соњибони онњо шояд дар љанг ё ягон њодисае дур аз ватан мур-
даанд ё ѓарќ шуда бошанд, ки имкони љасадро ёфтан ё овардан 
нашудааст. барои њамин навъи одамон ќабри ёдбуд меканданд ва 
дар он ашёи шахсии ўро мегузоштанд, то ки рўњаш аз он ашё ис-
тифода намояд. ќабрњои ёдбуд одатан дар ќабристонњои ќадим 
вомехўранд. Дар ќабристони Кангурти ноњияи Данѓара ќабрњои 
бељасад хеле бисёр пайдо шуданд. Дар ќабрњо зарфњо гузошта шу-
даанд, лекин устухони одамон вуљуд надорад. шояд њангоми дар 
дахма гузоштани љасад устухонњояшро уќобон рабуда бошанд. ин 
расму одат ба ориёињо нисбат дорад. Дар баъзе ќабрњо ба љойи 
одамон њайкалчањо гузоштаанд. њайкал симои фариштаи њамин 
одами фавтида аст, ки дар зинда буданаш мепарастид. ин фа-
ришта бояд ўро ба бињишт рафтан ёрї медод.

Дар баъзе ќабрњо гўсфанд ё саг гўрондаанд. Тавре ки маъ-
лум аст, ориёињо саг ва гўсфандро бузург медонистанд. баъдњо 
гўронидан дар љойи алоњидаи мањалла расм мешавад. баъди 
зуњури дини зардуштї мурдањоро дар дахма ва ё харобањои шањру 
дењот дур аз обу оташ мегўрониданд. азбаски дар ќабрњои одамо-
ни давлатманд чизњои ќиматбањо мегузоштанд, бисёр ќабрњоро 
дуздон ѓорат кардаанд.

расми 29. Маданияти андроновоии сањроњои Осиё. 
1.Симои тахминии зани андронової;  2. Зарф ва афзорњои андроновоињо.
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Дар асри биринљї ва даврањои минбаъд њам ќабристонњо дар 
дохили дења ва шањр вуљуд доштанд. Дар љойњои сердарахт болои 
ќабрњоро бо ѓўлачўб мепўшонданд. Дар сари ќабр санги калон ме-
монданд. Дар атрофи ќабрњо ба ёдбуди мурда оташ меафрўхтанд.

Дар яке аз ќабристонњои ноњияи бешканд, ки бо номи Тўлхор 
машњур аст, мурдањоро сўзонида, боќимондаи устухонњоро дар 
як чуќурии гўшаи ќабр љой додаанд. Чунин одат ба як гурўњи бо-
шандагони андронової хос будааст. Дар баъзе ќабрњо зану мард 
якљоя рў ба рў хобидаанд. Дар ќабрњо оташдон вуљуд дорад, ки 
пеш аз мурдањоро ба ќабр гузоштан оташ афрўхтаанд. њоло дар 
урфияти тољикон чанд навъи ќабрњо вуљуд доранд. Дар љойњое, ки 
замин хокї аст, ќабри лањаддор, дар баъзе љойњо ќабри росткунља, 
яъне шомї бо пўшиши чўбу санг маъмул аст. Дар љойњои беза-
мин саѓонањои оилавї мављуданд. аз њамин лињоз хелњои гуногу-
ни ќабрњо на њамеша хусусияти этникї доранд, балки ба шароити 
мањал низ вобаста мебошанд.

СаВолЊо

1. Дар бораи маданияти срубињо ва андроновоињо чињо медонед?
2. Бозёфтњои ќабрњо барои барќарор кардани таърихи куњан 
чї мадад мерасонанд?
3. Оё тарзи гўрондан барои нажодшиносї ёрї дода метаво-
над?

§ 19-20. ОЃОЗИ ТАМАДДУНИ ШАЊРСОЗї

Нахустшањрњо. Пайдо шудани шањр зарурати таърихї ва 
мањсули фаъолияти дурударози инсоният дар роњи тараќќиёти 
љомеа ва фарњанг мебошад. шањрро равнаќи иќтисодї, сиёсї, 
иљтимої ва фарњангии љомеа ба миён меоварад. шањр давоми 
тараќќиёти дењањои кишоварзон бошад њам, шарту шароити худ-
ро дорад. Пайдо шудани шањрњо дар њазорањои сеюм ва дуюм 
яке аз воќеањои муњими фарњангї дар њаёти одамон ба шумор 
меравад. Тамаддуни инсоният аз пайдо шудани шањрњо оѓоз ме-
ёбад. он дењањое, ки дар љойњои муњими кишоварзї, тиљоратї, 
њунармандї ва маъмурї воќеъ гашта буданд, вусъат гирифта, ба 
шањр табдил ёфтанд.

ањолии шањр урфу одат, ќоидаву ќонунњо, хулќу атвори ба 
худ хос дорад. Дар шањр њар кас ба касбу кори худ устод аст. 
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шањрї бо дониш, љањонбинї, аќлу хирад ва русуму одоб аз бо-
шандагони дењот фарќ мекунад. шањр маркази њунармандон, 
савдогарон ва донишмандон мебошад. шањр маркази муомило-
ти молї ва пулї буда, дар он њама аз њисоби музди кори худ рўз 
мегузаронанд. шањр биноњои маъмурї, давлатї, фарњангї, динї, 
таълимї ва истиќоматгоњњо дорад. Ѓайр аз ин, дар шањр бозорњо 
њам вуљуд доштанд.

шањр маркази ихтироъњои илмї, аз љумла хат мебошад. шањр 
маркази равнаќу ривољи њунарњои гуногун гардид. Мо дар дарсњои 
гузашта борњо дар бораи расми њайвонњои шикоркардаи одамони 
ќадим ва наќшунигори болои зарфњо сухан гуфта будем.

шањр маркази тиљорат низ буд. савдогарон моли шањри ху-
дро ба шањрњову мамлакатњои њамсоя ва дур мебурданд ва аз он 
љойњо чизњои талаботи мардумони мањалро меоварданд. њанўз 
дар асри биринљї тиљорати байналмилалї пайдо мешавад. Мо 
лољварди бадахшонро дар ороиши ќасрњои байнаннањрайн ва 
фиръавнњои Миср мебинем.

њамин тавр, роњњои бузурги тиљорати байни шањрњо ва 
мамлакатњо дар замонњои ќадим ба вуљуд омада буданд ва 
шањрњое, ки дар роњи савдои байналмилалї љой доштанд, умри 
дароз дида, равнаќу ривољ ёфтанд.

Дар шањрњои ќадим биноњои боњашаматтаринро маъбадњо 
ташкил медоданд, зеро аввалин шоњњо–кайњо сарварони дин бу-
данд. аз ин лињоз биноњои динї бузургтару зеботар сохта ме-
шуданд. Масалан, маъбади динии бошандагони олтинтеппа 
дар ноњияи Марѓуш бузургтарин бино дар шањр буд. он ба саб-
ки биноњои динии байнаннањрайн сохта шуда, шакли сезинадор 
дошт. Дар маъбад њар гуна маросимњои динї ва давлатї баргу-
зор мегардиданд. ибодатхонаи мазкур ба бузургдошти оташ бах-
шида шудааст. Мењроби оташ дар болои курсии махсус сохта шу-
дааст. Дар назди мењроб зарфњо барои маросим, сутунчањои аз сан-
ги сиёњ ва сари гургу сари гови аз тилло сохташуда пайдо шудаанд 
(ниг. расми 22).

ибодатгоњ ба бузургдошти оташ нисбат дорад ва ба эътиќоди 
зардуштиён гов рамзи зўрї, тавоної ва яке аз унсурњои ќувваи 
некї ба муќобили бадї мебошад. ориёињо говро муќаддас медо-
нистанд ва гурзи говсар имрўз њам дар ибодатгоњњои онон нигоњ 
дошта мешавад. аз њамин љињат ибодатгоњи олтинтеппа макони 
муќаддаси ориёињо буд.
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Яке аз омилњои шинохтаи шањр девори атрофи он ба њисоб 
меравад. шањрњои он давра њама дарвозањои устувори њимоявї 
бо бурљњои тирандозї доранд. Ѓайр аз ин, давродаври девор 
роњрави тирандозї ва дар деворњо якчанд ќабат тиркашњо сохта 
мешуданд, ки дар ваќтњои муњосира шањрвандон дар болои девор 
истода, ба воситаи ин тиркашњо ба душман тир мепаронданд.

шањрњои марказї аз ду ќисм – диж (љойи шоњнишин) ва 
шањристон (љойи зисти шањрвандон) иборат буданд.

Дар шањрњои ќадим масоњат ањамият надошт. шањрњое 
њастанд, ки масоњати онњо аз 5 гектар зиёд нест. нишонаи асосии 
шањр касбу кори шањрвандон, яъне маркази истењсолї, фарњангї, 
таълимї, њунармандї, маъмурї, тиљоратї ќуввањои низомию динї 
њисоб мешавад. Миќдори ањолї низ ба эътибор гирифта мешавад. 
шањр бояд аз 5–10 њазор беш ањолї дошта бошад.

Дар њазорањои сеюм ва дуюм дар ориёнои шарќї дањњо шањрњо, 
ба монанди Гонур, олтинтеппа, Тоѓолок дар Марѓуш, Љарќутан, са-
палитеппа, Дашлї дар бохтар, Дилварзин дар фарѓона (Парака-
наи авестої), саразм дар суѓд ва шањри сўхта дар систон, Теп-
паи њисор дар Гургони Хуросон пайдо мешаванд.

шањри сўхта дар њазораи сеюм бино ёфта дар муддати 500 
сол ба маркази бузурги маъмурї, тиљоратї ва динии ноњияи 
систон табдил меёбад. шањр ва музофоти атрофи он давлатро 

расми 30. Ибодатгоњи Олтинтеппа.



71

ташкил менамуд. агар мо шањр–давлат гўем, хато намекунем. 
Дар ориёнои Ѓарбї гурўњи шањрњо дар манотиќи Загрос бо 
шањри марказии шуш, дар фалоти марказї сиёлка, дар љануб 
дар Хузистон, Кирмон ва Мозандарон ва дигар љойњо шањрњо 
ба вуљуд меоянд ва ба маркази аввалин давлатњои мањаллї таб-
дил меёбанд.

Меъморї ва сохтори шањрњо. биноњои шањрњои он давра аз 
гил ва хишт сохта мешуданд. Яке aз шањрњон ќадим олтинтеп-
па дар води Марѓоби Туркманистон мебошад. номи аслии шањр 
олтинтеппа нест. Мардум аз харобањои он ашёњои тиллої ёфта, 
онро олтинтеппа (олтин–тилло) ном нињодаанд. Дар ќадим номи 
шањр дигар будааст. ваќте ки шањр рў ба харобї менињад ва мар-
дум онро тарк мекунад, ба мурури замон номи аслиаш фаромўш 
мешавад. шањр аз биноњои истиќоматї таркиб ёфта, атрофи 
баъзе мањаллањо девор дорад. ин нишонаи он аст, ки дар ибти-
до он мањаллањо аз якдигар дур ва њатто дењаи алоњида будаанд. 
ваќте ки шањр калон мешавад, дењањо бо њам мепайванданд ва 
бахше аз шањрро ташкил медињанд. Чунин њодисањо дар таърихи 
шањрњои тољик хеле бисёранд. ваќте ки олтинтеппа ба маркази 
бузурги маъмурии давлат табдил меёбад, дар он мањаллањои дав-
латмандон, рўњониён (дар атрофии маъбад), њунармандон, зарга-
рон, кулолон, мисгарон, чармгарон, савдогарон, миёнањолон ва 
камбаѓалон пайдо мешаванд, ки аз таќсимоти иљтимоии љомеа 
маълумот медињанд. Мањаллањои њунармандон ва камбаѓалон 
бо њуљрањои танг, кўчањои каљу килеб ва бозёфтњои ночиз аз 
мањаллаи давлатмандон фарќ мекунанд. Давлатмандон дар  
биноњои боњашамат ва дуќабата мезистанд, ки мењмонхонаи 
алоњида, ошхона, анбор ва дањњо хонањои хољагї ва зиндаги-
ро ташкил медоданд. аз хона ва гўрхонаи одамони давлатманд 
чизњои гаронбањои тиллої, нуќрагї ва мисї ёфт шудаанд, ки 
дараљаи зиндагии онњо аз дигар табаќањои љамъиятї фарќ дошт.

Чунончи, дар олтинтеппа бинои аз њама боњашаматтар маъ-
бади оташи сеќабата буд, ки 55 метр пањно ва 12 метр баландї 
дошт. вай дањњо хонањои алоњида барои маросимњои динї, хази-
на ва хонањои истиќоматї дошт. Дар як бахши маъбад рўњониёни 
бузург ва шояд сарварони олимаќоми шањрро гўронидаанд. Ка-
поли онњо дар тоќчањои махсуси девори ибодатгоњ нигоњ дошта 
мешуд. Гўронидани чунин одамон дар девори маъбад бо мароси-
ми хеле мураккаб сурат мегирифт.
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шањрњои ин давра дар асоси наќшаи ќаблї сохта шудаанд. 
баъзеи онњо аз рўйи наќшаи чоркунљаи баробарпањлу ба чањор 
самт шимолу љануб ва шарќу ѓарб пањн шудаанд. атрофи шањрњо 
бо девори њимоявии тиркашдор ињота шудаанд. баъзе шањрњо 
ду девори њимоявї доранд. Микдори ками шањрњо бо наќшаи 
чоркунљаи дарозрўя бино ёфтаанд.

шањри Даштлиро дар бохтари шимолї мувофиќи наќшаи 
гирд сохтаанд. Дар маркази  шањр маъбади оташ сохта шудааст, 
ки бари он 40 метрро ташкил медињад. Маъбад дањњо хонањои 
маросимї, хољагї, хазина ва истиќоматї дорад. вайро ду девори 
њимоявї ињота мекунанд. Масофаи байни деворњои њимоявї чан-
дон дур нест. Дар девори берунї 9 бурљи тирандозї бо тиркашњо 
сохта шудаанд. Маъбад ду дарвоза дошт, ки яке аз онњо барои фи-
реби бегонагон одамро ба роњи печ дар печ мебурд. агар шахс бо 
нияти бад вориди ибодатгоњ шуда бошад, аз љониби нигоњбонњо 
ба ќатл мерасид (расми 24).

Мањаллањои шањрро низ ду девори гирд ињота мекунанд. 
Гирдогирди шањрро боз як девори чоркунљаи бузург печонда-
аст. Деворњои зиёди муњофизатї нишон медињанд, ки хатарњои 
беруна зиёд будаанд ва одамон онњоро барои амнияти худ сох-
таанд ва кўшидаанд, ки душманро бо њар восита дар роњравњои 
деворњои њимоявї роњгум занонанд. Деворњои муњофизатии 
шањрњои ќадим бо дониши баланди њарбї сохта шудаанд.

Дар шањри Даштлї–3 ќасрест, ки дар пањлуи маъбади оташ 
љой гирифта, 88 метр дарозї ва 84 метр пањно дорад. ќаср зиёда аз 
70 хонаи гуногунњаљм дорад. баъзе толорњо бо гулњои барљаста, 
расми говњо ва ѓайра ороиш ёфтаанд. баъзе њуљрањо бо рангњо 
оро ёфтаанд. ќасрро ду девори њимоявї ињота менамояд ва байни 
девори берунї ва дарунї роњрав сохтаанд. аз роњрав дар чањор 
тарафи девори њимоявї хонањои гуногун сохта шудаанд. Дар ин 
хонањо посбонњо мезистанд (расми 24,1).

њамин тавр, ибодатгоњ ва дижи шоњї дар дохили шањристон 
бо девори њимоявии алоњида-алоњида сохта шуда буданд ва њар 
кадом љойи зисту зиндагонї, хўрду хўрок, дабистон ва дигар ша-
роити зиндагиро дошт.

Масолењи сохтмонї асосан хишти хом буд. њамаи деворњо 
аз хишт бо лой девор шудаанд. берун ва даруни деворњо, фарш 
бо коњгил андова шудаанд. Хонањои истиќоматї оташдони дар 
деворњо сохташуда (камин) доранд. Дуд ба воситаи дудбарои 
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дар дохили деворбуда ба болои бом мебаромад. Дар ошхона 
танўру дегдони алоњида вуљуд дошт ва дар онњо нон ва хўрок 
мепухтанд. бештари шањриён дар биноњои духонаву сехона ме-
зистанд. Хонањо аксаран њавлї доранд. Хонањои якњуљраи ка-
лон низ бисёранд. Пўшиши хонањо аз чўб ва бомашон њамвор 
буд.

Њунармандї. Зарфњо дар шањрњо дар чархи кулолї бо санъати 
баланди њунармандї сохта, дар кўрањои дуќабата моњирона пух-
та шудаанд. сохти зарфњои ин давра нафису нозук буда хелњои 
гуногуни коса, нимкоса, косача, аз љумла шоњкоса, љомњои ба-
ландпошнаи гуногунњаљм, кўза, кўзачањои гуногунњаљм, хурма, 
нимхурма ва хурмачањои љумакдору бељумак, хум, нимхум, хумча 
пайдо шудаанд. Зарфњои асри биринљї даста надоштаанд. беш-
тари зарфњо ранги сафеду хокистарї доранд. Кулолї пешаи асо-
сии мардон буд ва аз насл ба насл мегузашт. Дар ин давра танњо 
зарфњои хўрокпазї, аз ќабили дег, дастї сохта мешуданд.

Мисгарї. Дар ин давра одамон аз мис ва сурб (ќўрѓошим) 
маъдани биринљиро ихтироъ мекунанд ва аксари асбобу анљоми 
рўзѓор – корд, сўзан, дарафш, табар, теша, зоѓнўл; силоњњо – най-
за, пайкон, ханљар, табарњои гуногуншакли љангї, гурз; муњрњо, 
ашёи зинатї – марљон, садаф, тугма, сурмадон, гўшвор, дастпона, 
поймона, оинањо, чароѓдонњо ва њайкалчањои њар гуна њайвонњои 
муќаддасро аз ин маъдани биринљї месозанд.

истифода бурдани маъданњои тилло, нуќра ва сангњои 
ќиматбањо заргариро равнаќ медињад. Дар асри биринљї одамо-
ни давлатманд чизњои зинатї аз ќабили гўшвор, дастпона, бо-
зубанд, гарданбанд, пешонибанд ва амсоли инњоро аз тилло ва 
нуќра месохтанд ва бо сангњои фирўза, лољвард, аќиќ оро медо-
данд. Заргарї хеле равнаќ меёбад.

СаВолЊо

1. Сабабњои пайдо шудани шањрњоро номбар карда метаво-
нед?
2. Ањамияти пайдошавии шањрњоро медонед? 
3. Тиљорат ва њунармандї дар тараќќии шањрњо чї ањамият 
доранд?
4. Кадом хусусияти шањрро медонед.5. Одами шањр аз дења 
фарќ мекунад?
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БОБИ III
КАЁНИЁН. СУЛОЛАИ ТАЪРИХї

§ 21. ДАВЛАТИ КАЁНИЁН. КОВИЊО

кайќубод. Мо дар дарсњои гузашта дар бораи пайдо шуда-
ни аввалин давлат – шањрњо маълумот дода будем. ривоятњои 
авестої дар бораи ковињо тахминан ба замони шањр – давлатњо 
рост меоянд. ривояти Эраљро куштани бародаронаш Тўр ва 
салм садое аз љангњои ориёињои чорводору кишоварз мебошад. 
аз љониби Манучењр лашкар кашидан ва салму Тўрро куштан, 
њуљуми љавобии кишоварзон ба муќобили сањронавардон буд. 
њуљумњои сањронавардони тўр ориёињои кишоварзро маљбур 
сохт, ки муттањид шаванд ва сарвари умумї ориёињои буми-
ро интихоб намоянд. Манучењр аввалин подшоњи ориёињои 
бумї ва афросиёб нахустин сарвари Тўрониёни чорводор бу-
данд. баъди вафоти охирин подшоњи сулолаи Пешдодиён–Гар-
шосп ориёно бе подшоњ мемонад. шоњони вилоятњо байни худ 
мељангиданд ва мамлакатро хароб менамуданд. аз нооромињо ва 
набудани сарвари умумї дар ориёншањр афросиёб боз ба тохту-
тоз ва ѓорати шањру дењањои ориёињои бумї мепардозад. бино-
бар ин, шоњон (дањюпатњои вилоятњо) бо сарварии дањюпати Зо-
булистон – Зол баъди маслињат ба хулоса омаданд, ки шоњи бох-
тар (балх) ќубодро ба сарварии умумии ориёно даъват намо-
янд. ќубод аз авлоди Манучењр ва кайи1 бохтар буд. Мувофиќи 
ривояти авестої, ў аз кайњои ориёно лашкаре љамъ мекунад, ки 
ба дастаи Зобулистон Зол, ба дастаи Кобул Мењроб, ба дастањои 
дигар Густањам, Кашвод, ќоран ва ѓайра сарварї менамуданд. 
Лашкари ќубод ба муќобили афросиёб мељангад ва ѓолиб ме-
ояд. Дар ин љанг бори аввал рустам бо рахшаш далерї нишон 
медињад ва дар дили тўрониён ва подшоњашон афросиёб ларза 
меафканад. Муњориба бо ѓалабаи лашкари ќубод ба анљом ме-
расад ва тўрониён сулњ мехоњанд. Дар сулњнома гуфта мешуд, ки 
мо, тўрониён ва ориёињо њама аз як нажоду авлод њастем ва дубо-
ра ба љангњои бародаркушї даст намезанем. баъди ин Кайќубод 

1. кай – маънои луѓавии кай подшоњ аст. Кай ба маънои сулола (Каёниён) низ 
омадааст. Дар имлои забони тољикї  бо љузъи ном пайваста навиштану гуфтани 
шоњони каёнї расм шудааст: Кайќубод, Кайковус, Кайхусрав ва амсоли инњо. 
Љузъи кай асосан пеш аз ном меояд, аммо дар гузашта гоње онро баъди ном низ 
меоваранд, чун Ковуси  Кай.
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ва авлоди ў дар тўли сад соли подшоњияшон љанг намекунанд, дар 
ориёнои шарќї оромиву амонї њукм меронад ва шањру дењот рў 
ба тараќќї менињанд.

кайковус. Яке аз подшоњони машњури силсилаи Каёниён 
аст, ки гўё 150 сол њукмронї кардааст. номаш дар осори њинди 
ќадим «ведањо», «Мањабњарата» ва китоби муќаддаси динию 
адабии ниёгони халќи тољик «авесто» ба назар мерасад. воќеият 
ин аст, ки авлоди ў 150 сол њукм рондаанд ва дар таърих њамаи 
давраи  подшоњии онњо бо номи саравлодашон Кайковус мансуб 
шудааст. Падар ба Ковус хазина ва моли фаровон мерос гузошта 
буд. Ковус ба айшу ишрат дода шуд ва дар  вилоятњои  ориёно 
нооромињо ба вуљуд омаданд. Ковус ба Мозандарон ба муќобили 
душманњои људоандоз лашкар кашид ва дар љанг асир афтод. Ўро 
рустам озод кард.

Ковус ба водии синду Мукрон лашкар мекашад ва кайњои 
он љоро адаб дода, аз он љо ба балх бармегардад. баъд ба сўйи 
њомоварон, водии њисори кунунї меояд ва ба духтари шоњи ин 
љо судоба ошиќ мешавад. фирдавсї дар «шоњнома»-аш чунин 
навиштааст: 

Биљунбонд Ковусро дил зи љой,
Чунин дод посух, ки нек аст рой.
Ман ўро кунам аз падар хостгор, 
Ки зебад ба мушкўйи1  мо он нигор.

Ковус судобаро ба расму оини замон ба занї мегирад. Дар 
замони подшоњии Ковус афросиёб боз ба ориёишањр њуљум ме-
кунад ва харобињо меоварад. Дар ин љангњо њама ваќт рустам 
ориёињоро ба пирўзї мерасонад.

Дар бораи Ковус дар адабиёти авестої наќлу ривоятњои 
афсонавї бисёранд. Мувофиќи маълумоти «авесто» ва осори 
пањлавї Кайковус шоњи пуриќтидор ва фармонфармои девњо аст. 
Ў дар болои кўњи албурз њафт ќаср дорад, ки пири фартут ба онњо 
даромада, ба сурати љавони понздањсола мебаромад.

Дар «шоњнома»-и фирдавсї Кайковус шоњи зўру тавоно ме-
бошад. рустам ўро борњо аз марг наљот медињад, вале Кайковус 
дар мавриди зарурї ба ў некї намекунад; нўшдору намедињад ва 
писари рустам – суњроб њалок мешавад. њамчунин Кайковус нис-
бат ба писари худ сиёвуш, ки аз духтари Гарсеваз – бародари аф-

1. Мушкў – кўшк, ќаср.
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росиёб буд, номењрубонињои бисёре карда, ўро маљбур мекунад, 
дар ѓарибї умр ба cap барад.

Замони аввалин Каёниён ба аввали њазораи II пеш аз милод 
рост меояд.

кайхусрав. Кайхусрав яке аз подшоњони машњури суло-
лаи Каёниён мебошад, ки дар достонњову ривоятњои ќадима ва 
њамосањои ќањрамонї подшоњии ў зикру таъриф шудааст.

Дар ќисмњои китоби «авесто», махсусан «Яштњо» номи ў ба 
шакли Кавї – Хаусравањ ба сифати пайвандкунандаи кишварњо 
ва падидоварандаи шањриёрї вомехўрад.

Мувофиќи ривоятњои «авесто» Кайхусрав шахси муќаддасе 
њаст, ки аз бемориву марг озод аст, марди пурзўру пурќувват, та-
воно ва шикастнопазир мебошад.

аз рўйи наќли фирдавсї дар «шоњнома» Кайхусрав писари 
сиёвуш аз духтари афросиёб – фарангис мебошад. баъди куш-
та шудани падараш сиёвуш Кайхусрав њанўз дар батни мода-
раш дар Тўронзамин буд. Пас аз таваллуд шуданаш афросиёб 
аз Кайхусрав хавф бурд ва ба Пирон фармон дод ўро бикушанд, 
вале пањлавон Пирон ўро накушт ва ваќте ки афросиёб аз зинда 
монданаш огоњ шуд, фармуд тифлро ба чарогоњи дурдаст назди 
чўпонон баранд. бо онњо зиндагї кунад, хулќу атвори чўпонї ги-
рад ва гўлу нодон калон шавад, то ба сиёсату давлатдорї сарфањм 
наравад. њамин тавр, Кайхусрав шабу рўз дар назди чўпонон буд 
ва калон мешуд. Пас аз њафт сол афросиёб Пиронро даъват кар-
да барои овардани Кайхусрав фиристод, то ўро имтињон куна-
ду ба бефањмию нодониву камаќлии ў боварї њосил кунад. Пи-
рон дар роњ ба Кайхусрав омўхт, ки бобоят афросиёб  ќасди љони 
туро мекунад, агар худро нодону аблањ вонамуд накунї. Кайхус-
рав ваќти имтињони бобояш афросиёб худро нодон нишон дод ва 
бобояш њам ба аблањии ў  боварї њосил карда фармуд ўро ба мо-
дараш дињанд ва њар дуро ба сиёвушгирд (ё Гангдижи сиёвуш) 
баранд.

Чун Ковус мурд ва вориси ў сиёвуш низ кушта шуда буд, 
рустам дар чустуљўйи Кайхусрав ба Тўрон лашкар кашид, вале 
ўро пайдо карда натавонист. ориёно бе шоњ монд. сипас Кай-
хусравро пањлавони ориён Гев аз Тўрон оварда ба тахти ори-
ён нишонд. Кайхусрав шоњи одил, хирадманд ва ботадбир буд. 
вай кишварро саросар гашта, аз њолу ањволи зиндагии мардум 
огоњ шуд ва барои бењбудии зиндагонии мардум кўшишњо кард. 
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Яке аз сабабњои харобии кишвар ва камбаѓалии мардуми он 
њуљумњову ѓоратгарињои афросиёб буданд. Кайхусрав њамроњи 
пањлавонон чандин маротиба ба муќобили афросиёб љанг кард. 
оќибат дар дашти омул Кайхусрав бар афросиёб ѓалаба меку-
над. афросиёб мегурезад ва охирон њамроњи бародараш Гарсе-
ваз асир афтода, ба ќатл расонида мешавад. 

ба њамин тариќ, душмани асосии ориёињои бумї – афро-
сиёб нест карда шуд ва дар ориёну Тўрон сулњу оромї пойдор 
гардид.

Мувофиќи ривояти авестої Кайхусрав шахси љовидонї ва на-
миранда аст. њамин ривоят дар «шоњнома» њам оварда шудааст. 
Кайхусрав дар охири салтанаташ бо њамроњии гурўњи пањлавонон 
ба кўње равона шудаанд ва дар он љо дар тўфони барф нопадид 
мешавад. Кайхусрав подшоње буд, ки хислатњои мардонагї, 
адолатхоњї ва халќпарвариро дошт. Чунин подшоњ орзуи тамоми 
халќиятњои дунё мебошад.

СУПориШ Ва СаВолЊо

1. Асосгузори давлати Каёниён кї ва аз куљо буд?
2. Кайковус кї буд? Агар кинофилми «Сиёвуш»-ро тамошо 
карда бошед, ўро чї тавр пазируфтед?
3. Мувофиќи маълумоти «Авесто» Кайхусрав чї гуна подшоњ 
буд?
4. Дар хусуси хешовандони ориёињо ва тўрониён чињо медо-
нед?

§ 22-24. ДАВЛАТИ МАРКАЗОНИДАИ ОРИЁИЊО 
ДАР ЗАМОНИ ГУШТОСП

Гуштосп ва зуњури Зардушт. Дар замони подшоњии Луњросп 
падари Гуштосп ориёшањри шарќї ором буд ва љангњои беру-
на набуданд. Луњроспро Кайхусрав љонишини худ интихоб карда 
буд, аммо дарбориёну бузургони ориёно ба шоњ шудани ў розї на-
буданд, аммо Кайхусрав гуфт, ки «Луњросп аз насли Кайќубод аст 
ва аз тухмаи шоњони ориёно». Пас њама розї шуданд. Луњросп пас 
аз Кайхусрав ба тахти шоњї нишаст. Подшоњи одил ва халќпарвар 
буд. Дар маркази ориёно – балх барои бузургдошти оташ маъ-
баде бунёд намуд бо номи озарбарзин. ориёншањр равнаќ ги-
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рифт: шањрњо васеъ ва дењањо обод мешуданд, кишоварзї ва 
њунармандї рў ба тараќќї менињанд. Муносибатњои тиљоратї 
бо мамлакатњои њинду Чин ва Ѓарб вусъат меёбанд. Луњросп 
њангоми зинда буданаш Гуштоспро ба љойи худ ба тахт ни-
шонд ва худ ба ибодат машѓул гардид. Гуштосп яке аз шоњони 
машњури ориёист, ки номаш дар «авесто», осори пањлавї – «Ёд-
гори Зарирон», «Гуштоспнома» ва дигар адабиёти ќадима бисёр 
вохўрда, аксаран ба шакли виштосп омадааст. Ў шоњи ориён, 
њомї ва пањнкунандаи дину таълимоти Зардушт буд.

Дар сиюмин соли салтанат  ва  панљоњумин  соли умри  Гуштосп 
пайѓамбаре бо номи Зардушт омад ва дини худро ба ў ошкор сохт:

Ба Гуштосп гуфт: Эй љањонкадхудой,
Расулам ба наздики ту аз Худой.

Мувофиќи маълумоти «авесто» зани Гуштосп – Хутосп ва 
худи ў аз хонадони шоњ нузаранд. Дар «авесто» Гуштоспро 
виштосп навиштаанд, ки маънояш дорандаи аспи ноором мебо-
шад. Зардушт аз Худованди бузург ањурамаздо илтиљо менамо-
яд, ки Гуштоспро дар ин дунё нигоњбон бошад ва дар он дунё дар 
бињишт љой дињад. Гуштосп дар «авесто» чун дўсти пайѓамбар 
ва њомии ў тасвир ёфтааст. Дар бораи фаъолияти Гуштосп ва 
љангњои ў бо кайњои замони худ дар «Готњо» ва «Яштњо» маълу-
моти зиёде њаст, ки Гуштосп барои фариштаи чорпоён Дарвасп 
– дорандаи аспи дуруст ва фариштаи об ардвисура ќурбонї на-
муда, аз онњо металабад, то ўро бар душманонаш Тасриёвант, 
Пишна, ашт, аюрвант, Даршиника ва дигарон ѓолиб гардо-
нанд.

ваќте Зардушт ба дарбори Гуштосп меояд ва дини худро 
пешнињод мекунад, аввал хонадони шоњ ва вазири ў Љомосп ба ин 
дин мегараванд, аммо мубадон – рўњониён ва дигарон муќобил 
мебароянд. шоњ дар дарбор мубоњиса ташкил менамояд ва Зар-
душт дар ин имтињон ѓолиб меояд ва њама пайѓамбарии ўро эъ-
тироф мекунанд. бисёр вилоятњои ориёншањр аз ќабули дини 
зардуштї cap печиданд ва бо Гуштосп љанг эълон карданд. Дар 
ин ваќт ориён ба Тўрон хирољ медод ва шоњи он арљосп ба Гуш-
тосп нома навишта, ўро даъват мекунад, ки дини Зардуштро 
ќабул накунад ва вайро аз дарбор биронад. ба ивази ин арљосп 
ваъда дод, ки бољи ориёншањрро ба ў мебахшад, агар Гуштосп 
ин суханро напазирад, арљосп бо лашкари бисёр ба ориёншањр 
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њуљум оварда, онро хароб ва мардумашро куштаву ѓулом меку-
над. Зардушт муќобили бољ додани ориёно ба Тўрон мебарояд 
ва ба Гуштосп мегўяд, ки мо набояд ба сањронавардон хирољ 
дињем. агар онњо ба љанг оянд, мо ѓолиб мешавем:

  
Ба шоњи љањон гуфт Зардушти пир,
Ки дар дини мо ин набошад њаљир.
Ки ту бољ бидњї ба солори Чин (Тўрон),
На андархўр ояд ба оину дин. 
Набошам бар ин низ њамдостон,
Ки шоњони мо дар гањи бостон. 
Ба туркон надодаст кас бољу сов,
Ба Эрон набудшон њама туту тов1.
                                                    (Фирдавсї)

Гуфтањои пайѓамбар Гуштоспро водор месозанд, ки аз арљосп 
талаб кунад, ки ў дини бењиро, яъне оини зардуштиро бипазирад, 
вагарна нобуд хоњад шуд. арљосп баъди номаи љавобї гирифтан 
ба бародаронаш Кўњрам ва андирамон фармон дод, ки лашкарро 
омода созанд ва Гургсорро сарфармондењ таъин кард ва сад њазор 
пиёда ва савораро ба сўйи ориёно фиристод. Хабари омадани лаш-
кари Тўрон ба гўши Гуштосп расид ва ў ба гўшаву канори ориёно 
нома навишт ва сарбозонро ба муќобили лашкари арљосп даъват 
кард. сарлашкари ориёињо Гуразм писари Гуштосп буд. Дар љанг 
писарони Гуштосп: ардашер, шерў, шедасп ва писарони Љомосп: 
Гиромї ва невзор сарварии дастањои лашкарро ба уњда доштанд.

њар ду сипоњ ба љангидан cap карданд ва аз гурўњи ориёї 
писарони Гуштосп: ардашер, шерў ва шедасп кушта шуданд. 
сарлашкари тўронї Кўњрам низ кушта шуд.

рўзи дигар писари вазир Гиромї ба майдон омад ва њариф 
талабид, аммо љанги умумї шурўъ шуд ва дар ќатори дигарон 
аз сарварони ориёї Гиромї писари Љомосп ва невзор низ њалок 
шуданд. Љанг чандин рўз давом дошт ва Тўрониён бештар тала-
фот доданд. 

1. Азбаски Фирдавсї «Шоњнома»-ро дар замони мављудият ва нуфузи туркон 
навиш тааст, онњо ба монанди тўрониён зиндагии кўчї доштаанд ва ба сарзамини 
ориёињо тох тутоз менамуданд, аз њамин сабаб шоир образи тўрониёнро ба 
туркон иваз намудааст. Дар асл дар он замонњои дуродур дар Осиёи Марказї 
туркон набуданд, дар он ваќт танњо тўрњои ориёинажод зиндагї мекарданд.
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Дар рўзи якуми њафтаи сеюм сипањбад пањлавон Зарир писа-
ри Луњросп бародари Гуштосп ба майдон баромад, вале оќибат 
ба дасти пањлавон бедирафш њалок гардид. бедирафш сарулибоси 
шоњзода Зарирро бо дирафши Ковиён гирифта, назди арљосп бурд 
ва тўрониён аз ин ѓолибият шодмонї карданд, вале ориёињо ба мо-
тами сипањбади худ нишастанд.

Гуштосп писари худ исфандиёрро даъват намуд ва ба љанги 
арљосп фиристод. Гўё Худованд исфандиёрро чунин офарида 
буд, ки дар ваќти љанг танаш ба пўлод табдил меёфт ва њељ силоње 
ба ў кора намекард. аз ин сабаб, ўро рўйинтан (яъне оњанинтан) 
мегуфтанд. Ў њамроњи писари Зарир – настур ба лашкари Тўрон 
њуљум оварда одами бисёр кушт. бедирафшро дастгир намуда 
њалок карданд ва аспи Зарирро, ки накуранг ном дошт, бо ди-
рафши Ковиён бозпас гирифтанд. арљосп аз љанги исфандиёр 
њаросида, пинњонї роњи гурезро пеш мегирад. исфандиёр аска-
ри худро ба се бахш таќсим карда, аз се тараф ба тўрониён њамла 
овард ва ба душман талафоти калон дод. сипоњи тўронї аз гурех-
тани шоњи худ огоњї ёфта, таслим шуданд.

исфандиёр дар ин љанг хеле машњур мешавад, ў асирони 
тўрониро озод менамояд. Дар ин љанг пайѓамбари ориёињо ба 
сифати табиб ширкат дошт. шоњаншоњ Гуштосп ѓалабаи лаш-
кари худро ќайд менамояд. Ў ба настур фармон медињад, ки 
табли шодї зананд ва ба пойтахт баргарданд.

Гуштосп ваќте ки ба балх омада бар тахт нишаст, настурро 
сипањбад таъйин намуда, ба ў лашкар дода ва барои хунбањои па-
дарашро гирифтан ба сўйи Тўрон равона мекунад.

Фиристодани Гуштосп исфандиёрро ба кишварњои ориёно ва 
пањн намудани дини зардуштї. То замони Гуштосп ориёно дар 
байни кайњои алоњида таќсим буд. онњо бо якдигар љангида, мам-
лакатро хароб мекарданд. Мамлакат баъди вафоти Кайхусрав 
шоњи умумиориёї надошт, шоњони вилоятњо мустаќил буданд.

Љањмро Кайхусрав подшоњи Тўрон таъйин карда буд, вале 
арљосп бародарзодаи афросиёб ўро ќатл карда, худаш подшоњи 
Тўрон мешавад ва ба ориёно њуљум оварда онро ба бољу хирољ 
додан маљбур месозад. ваќте ки Зардушт ба назди Гуштосп омад, 
ориёно ба Тўрон хирољ медод. 

Мамлакат дар њолати парокандагї буд ва баъди омада-
ни Зардушт баъзе кайњои марказгурез бо бањонаи он ки мо аз 
дину оини аљдодиамон даст намекашем,  ба  муќобили  њукумати 
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марказї љанг эълон намуданд. Гуштосп баъди ба аќидањои ди-
нии Зардушт шинос шудан фањмид, ки барои давлати бузургро 
сохтан ѓояи бузург ва дини умумиориёї  лозим  аст,  ки мардум-
ро муттањид созад. ин корро танњо дини зардуштї карда мета-
вонист.

аз  «Готњо» маълум мешавад, ки дар оѓоз Зардушт худаш 
танњо ба ташвиќу тарѓиби ѓояњои умумиориёї машѓул буда-
аст, вале ба мушкилињо дучор мешавад. ба ў монеъ мешаван-
ду ўро таъќиб мекунанд. Пас ба хулоса меояд, ки ин корро бе 
ќувваи бузург иљро кардан мумкин нест. Пеши шоњ Гуштосп ме-
ояд ва зарурати дини умумиориёї ва ташаккули давлати бузур-
гро мефањмонад. Танњо ѓояи умумиориёї метавонад мардумро 
муттањид намояд ва давлати бузургро ба вуљуд орад. Давлати бу-
зург гарави амонї ва тараќќиёти миллат мебошад.

Гуштосп ва вазираш Љомосп инро хуб фањмиданд ва ис-
фандиёрро ба кишварњои ориёно фиристоданд. исфандиёр бут-
кадањоро месўзонд ва ба љойи онњо оташкадањо месозонд ва дини 
зардуштиро тарѓиб мекард:

Њама нома карданд зї шањриёр,
Ки мо дин гирифтем аз Исфандиёр. 
Ки мо рост гаштему њам динпараст, 
Кунун Занду Зардушт зї мо фираст.
     (Фирдавсї)

ориёшањр њама пайравони оини яктопарастї шуданд ва ба 
пайѓамбар Зардушт ва Худованди яккаю ягона имон оварданд. 
Дар мамлакат сулњу ва амонї њукмфармо шуд ва давлат рў ба 
тараќќї нињод.

Касеро ба чиз аз касе бим не, 
Ба гетї касе бе зару сим не. 
Фурўзанда гетї ба сони бињишт, 
Љањон гашта ободу њар љой кишт.
Саворон љањонро њамедоштанд.
Ва варзигарон варз мекоштанд.
    (Фирдавсї)

аз ѓалабањои исфандиёр бародараш – Гуразм ва падараш – 
Гуштосп њасад мебурданд ва ўро ваќти бозгашт дар балх ба дижи 



82

Гунбадон мањбус намуда, занљирпеч карданд. Гуштосп барои ди-
дан ба систон рафт ва балх бесипоњу сарвар монд.

Њуљуми арљосп ба ориёно. арљосп аз ин њодиса огоњ шуда, ба 
ориёно лашкар кашид ва балхро ба муњосира гирифт. Луњроспи 
пир, ки дар маъбад ба тоат машѓул буд, берун омад, мусаллањ 
шуд ва љанг кард, аммо ўро ињота карда куштанду вориди маъбад 
шуданд. Чандин нафар мубадон1 ва њирбадро2 cap заданд. «аве-
сто» ва «Занд»-ро сўзонда оташи муќаддасро хомўш сохтанд. 
Мувофиќи ривояте Зардушт дар байни мубадон буд ва ўро низ 
ба ќатл расонданд. Кушандаи Зардушт яке аз лашкариёни тўронї 
бо номи Турбаротур будааст. ин њодиса дар рўзи хурдод ва моњи 
урдибињишт рух медињад. Дар ин ваќт Зардушт 77 - сола будааст.

В-аз он љо ба Нушозар андар шуданд, 
Раду3 њирбадонро њама cap заданд.

Пас дастаи арљосп ба ќасри шоњ омад ва онро низ оташ зад 
ва авлоди шоњро кушт. њутасп дар либоси ношинос бо роњи 
пинњонї аз шањр берун рафт ва роњи систонро пеш гирифт ва ба 
назди Гуштосп расид ва њодисаро наќл кард. вай бо лашкараш 
ба сўйи балх омад ва сипањсолориро ба писараш фаршедвар ва 
писари Зарир – настур дод ва худ дар ќалъа љой гирифт. Љанг се 
шабонарўз давом кард. фаршедвар бо бародарони худ њалок шуд. 
Гуштосп дар ќалъаи кўњї пинњон мешавад. арљосп роњи ќалъаро 
меёбад ва онро муњосира мекунад. Гуштосп аз вазир Љомосп чора 
мепурсад ва Љомосп халосиро дар омадани исфандиёр меби-
над. Љомосп бо либоси тўронї ба назди исфандиёр мерасад ва 
ўро аз банд озод намуда, ба майдони љанг меорад. исфандиёр бо 
тўрониён мељангад ва онњоро шикаст медињад ва барои озод на-
мудани хоњарони худ ба рўйиндижи арљосп рањсипор мешавад. Ў 
дар либоси тољирї ба рўйиндиж ворид мегардад. Дар он љо маро-
сими љашни оташро ташкил мекунад, ки ин мувофиќи маслињати 
пешакї бо лашкараш нишони дари рўйиндижро кушодан буд. 
Лашкари исфандиёр вориди шањр шуд. арљосп бо сарлашкаро-
наш кушта шуданд. исфандиёр њоњаронаш њумой ва офаридро 
аз асирї озод намуда, ба ватан бармегардад.

1. Мубад – рўњонии зардуштиён; донишманди дини зардуштї.
2. Њирбад – рўњонии зардуштиён, ки ба мартаба аз мубад поинтар бувад.
3. рад – доно,олим, хирадманд, роњбар, сардор.
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Зардушт ва дини ў. ба вуљуд омадани шахсиятњои бузурги 
маънавї дар таърихи инсоният зарурати замон аст. онњо дар за-
моне пайдо мешаванд, ки дар љомеа беадолатї, љангу хунрезињои 
тўлонї ва љањолат хукмфармо бошад. Дар китоби «авесто» бах-
ши «Ясно – 29» гуфта мешавад, ки «равони љањони зинда ба фа-
риштаи пиндори нек вањумана шикоят намуда, барои халосї аз 
бедодгарињои дунё мадад мепурсад. вањумана мегўяд, ки мададро 
аз Худованди холиќ талаб намоед. «равони офариниш» ба арш 
ба даргоњи Худованд меравад ва аз ў ёрї мепурсад. ањурамаздо 
ба рўњи Зардушт ишора карда мегўяд: вай ба дунё меравад ва 
пуштибони шумо хоњад шуд».

Зардушт дар «авесто» ба шакли Заратуштра ёд шуда, 
пайѓамбар, ислоњгари дини ќадимии халќњои ориёинажод, асос-
гузори дини зардуштї мебошад. Маънои номи Зардушт «доран-
даи шутури зард» аст.

номи ќабила, авлоди Зардушт спитама – испитамон буд. 
Мувофиќи гуфтаи китоби авестої  – «вандидод» падари Зардушт 
– Прушасп аз дењаи Дурољ ва модараш Дуѓдуѓа аз роѓи бадах-
шон буданд ва дар асрњои XV–XIV пеш аз милод  зиставу фаъо-
лият намудаанд.

Зардушт хоњари фрашаоштра – вазири Гуштасп њвовиро 
ба занї гирифта соњиби се писар – исатвастр, урватнар ва 
њваречитра – Хуршедчењр ва ce духтар – фаренї, Трити, По-
уручиста мешавад. њангоми яке аз љангњои байни ориёнињову 
тўрониён Зардушт ба дасти яке аз лашкариёни тўронї Турбаро-
тур њалок мешавад.

Таълимоти Зардушт дар ибтидо њамранги тамоми динњои 
машњури дунё ба мушкиливу монеaњo дучор шуда буд, вале дар 
замони њукмронии Гуштаст, бањман ва њуман  дини давлати 
Каёниён ва пасон  дини давлатии њахоманишиён гардид.

«Готњо» – паёмњои Худовандро худи Зардушт тартиб до-
дааст, дар ибтидо таълимоти ўро аксари мардум ва њатто 
њамќабилањояш ќабул накарданд, ў маљбур шуд барояш парас-
торе, њомие љустуљў намояд. њомии Зардушт барои ташвиќ ва 
таблиѓ намудани дини нави ў Гуштосп гардид, ки дар ин бора 
шумо аз дарсњои гузашта маълумот доред. Зардушт ба пайра-
вони худ бо суханони хуш, мавзуну манзум ва равону фањмо 
мурољиат кардааст, то ки таъсири таълимоташ бештару муас-
сиртар бошад.
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њамчунин Зардушт дар таълимоташ ба динњои дигари 
мављуда ва боварњову кешњои мањаллї (фолбинї, парастиши 
ќуввањо ва чизњои табиї ба мисли сангњои суфта – остонњо, да-
рахтони ќадимаи азимљусса, чашмањо ва амсоли инњо, ки дар 
Эрон, осиёи Марказї ва дар Тољикистони мо њам њанўз ба онњо 
эътиќоду эътимод доранд) муборизаи беамон мебурд.

ислоњоти аввалинаш ин буд, ки Зардушт парастиши даева-
њоро њамчун худоёни дурўѓин инкор кард, њарчанд парастиши 
њайвонот, аз љумла гов дар боварњои ориёиён ва њам њиндуён 
боќї монд. Зардушт дини дорои маънавиёти баландро эљод кард, 
некиро ситоиш ва бадиро сарзаниш мекард, вале таълимоти ў аз 
њаёти воќеї ва иљтимоии давраш канда набуд.

Дар даврони зиндагии Зардушт ќабилањои кўчманчї ба 
киштзору чарогоњњои дењќонон тохтутоз карда, киштзорро харо-
бу поймол ва чорворо ба ѓорат мебурданд. Зардушт ба муќобили 
ин ѓоратгарони кўчманчї бархост ва ањамияти муќимнишинї, 
чорвопарварї ва дењќониро ташвиќ мекард. Ў њамчунин ба 
муќобили њукмронони бадкирдору золим баромада, ѓояи шоњи 
одилу накўкорро таблиѓ кардааст. Таълимоти ахлоќии Зардушт 
дар замонаш ањамияти бузург дошт ва њатто баъзе нуктањои таъ-
лимоти ў имрўз њам арзиши худро гум накардаанд. Таълимоти 
Зардушт бар се нуктаи муњим – пиндори нек, гуфтори нек ва кир-
дори нек асос ёфта буд.

Гуноњи бадтарин барои мардум дурўѓ гуфтан буд. њамчунин 
Зардушт мардумро даъват мекард, ки аз њасудї, бахилї, рашк, 
хашм, бадгўйї, ѓайбат, фиребу найранг ва дигар хислатњои бад, 
ки дар шакли дев ё ягон офариниши бадкирдори дигар мардумро 
гумроњ мекунанд, бар канор бошанд ва аз онњо дурї љўянд. Тамоми 
некињоро барои мардум Худои бузург – ањурамаздо арзонї медо-
рад. ба ин нисбат дар «Готњо»-и «авесто» омада, ки «ањурамаздо 
Худованди љону хирад, Худои донишу биниш аст. Ў донотарин 
аст, неку аст, тавоно аст, огоњтарин аст, бењамтост, ягона аст, 
сароѓоз аст, саранљом аст, бахшоянда аст, афзоянда аст, мењрубон 
аст, пуштупаноњ аст. Ў сазовори ситоиш аст. Ў парастиданист».

ба эътибори чунин аќидаи пурарзиш ва ањамияти умумибашарї 
доштанаш таълимоти Зардушт дар байни мардум интишор ёфт ва 
пас аз маргаш шахси  муќаддас ва муъљизаофарин дониста шуд. 
ин буд, ки аз таълимоти Зардушт файласуфони Юнони ќадим 
њам бањра бардоштаанд.
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Пайравони Зардушт њоло њам дар бисёр мамлакатњои авру-
по зиндагї мекунанд. Таълимоти Зардушт дар мамлакатњои шарќ 
бештар дар њиндустон машњур аст. бисёр назарияњои дини ў, ба 
монанди панљ ваќт намоз, дўзах, бињишт, пули чинвод (сирот), рўзи 
растохез, рўњ, љон, фариштагони њафтгона, накиру Мункар, олами 
рўњї, иблис (ањриман), тўфони љањонї ва ѓайра бо динњои яњудї, 
насронї ва ислом низ ворид шудаанд. Зардушт динашро Маздаяс-
но – ситоиши Худованди якаву ягона номидааст.

§ 25–27. «АВЕСТО»

Китоби «авесто» яке аз ќадимтарин осори адабї ва ди-
нии халќњои ориёинажод мебошад. он боќимондаи сурудњо, 
достонњо, ривоятњо ва гуфтањову фармудањои Худои бузург ме-
бошад, ки таърихи бисёрњазорсолаи ориёињоро таљассум мена-
мояд. ин китоб маљмўаи маълумоти динї, фолклорї, географї, 
астрономї, биологї, ботаникї, табиатшиносї, тиббї, фалсафї, 
адабї, шеърї ва таърихист. Маънои калимаи «авесто» чан-
дон равшан нест. Дар «адабиёти таърихї» номи ин асар «аве-
сто»,  «авасто» «абисто», «асто», «усто», «апастак», «вистак» 
ва ѓайра навишта шуда авестошиносон онро китоб, илм, дониш 
маънидод кардаанд. 

Китоби «авесто» барои мо, тољикону эрониён муќаддас 
аст, на барои он ки китоби динист, балки барои он ки осори 
ќадимтарини хаттии гузаштагони мо ба њисоб меравад. агар му-
раттабкунандаи наски (китоби) аввали он Зардушт бошад, пас 
муаллифони китобњои дигар шогирдони ў, халќ ва дигар бузур-
гони мо будаанд.

Мазмуну мундариљаи «авесто» хеле ѓанї ва гуногун аст. 
«авесто» донишномаест, ки дар он зиндагї ва омолу кирдор, тар-
зи њолати мардуми ќадими ориёинажод, донишњои андўхтаи онњо 
дар соњањои гуногуни илм инъикос ёфтааст. Дар «авесто» маълу-
моти нињоят фоидаоваре оид ба таърих, фарњанг ва маънавиёти 
ниёгони мо – ориёињо мављуд аст.

њељ миллате дар љањон чунин асари гаронбањои таърихї на-
дорад. Mo аз ин мефахрем ва бояд њамеша аз панду андарзњои 
он бањравар бошем, зеро маънавиёти миллати мо аз он ибтидо 
гирифтааст. Матни пурраи «авесто» дар замони забткорињои 
искандари Маќдунї сўхта шуд. «авесто» дар ду нусха дар 12 
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њазор пўсти гов бо оби тилло навишта шуда буд ва яке дар ха-
зинаи шоњї дар Тахти Љамшед (Персеполис) ва дигаре дар маъ-
баде нигоњ дошта мешудааст. Маќдунињо ќасри шоњро ѓорат 
карда, оташ заданд ва «авесто»-ро њам сўзондаанд. нусхаи ду-
юмро ба Юнон бурданд ва он љо нобуд гашт. Мувофиќи на-
виштаи таърихнигори юнонї Плиний «авесто»-и Зардушт ки-
тоби бузургтарин дар љањон ва аз 2 миллион байт иборат буд. 
Плиний ин маълумотро аз Гермипп, ки дар асри 3 то милод 
умр ба cap бурдааст, гирифтааст. шояд Гермипп ин маълумо-
тро аз рўйи нусхаи ба Юнон бурдашуда гирифта бошад. баъ-
ди юнонињоро аз ориёншањр пеш намудани ашкониён ба гирд 
овардани «авесто» пардохтанд. ба њар њол «авесто» дар за-
мони сосониён аз нав мураттаб мешавад, аммо сосониён аз 
1200 боб танњо 347 бобро барќарор намудаанд. Матни пур-
раи «авесто»-ро дигар барќарор кардан муяссар нагардид. аз-
баски «авесто» бо лањљаи мардуми бохтари шарќї навишта 
шуда буд, барои фањмидани вай луѓати тафсирие тартиб дода 
шуд, ки он «Занд» ном дошт. Дар замони сосониён мубадон 
«авесто»-ро мувофиќи шарњи «Занд» мефањмиданд. Тафсири 
пањлавии «Занд» аз 2094200 калима иборат буд. 

«авесто»-ро бори дуюм арабњо сўзониданд. ривояте њаст, ки 
дар замони халифа Маъмун, ки модараш аз тољикони балх буд, 
мубоњисае дар бораи кадом дин њаќ аст, байни диндорони мусал-

расми 31. Матни авестої аз ривояти Љамшед.
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мон, зардуштиён, насрониён ва калимиён (яњудиён) ташкил кар-
да шуд, ки дар он мубади зардуштї бо номи озарфаранбаѓ шир-
кат дошт. Дар ин мубоњиса  озарфаранбаѓ  нисбат ба њамаи намо-
яндагони динњои дигар дастболо шуд ва халифа ба ў иљозат дод, 
ки дар бораи «авесто» ва оини Зардушт китобе мураттаб кунад. 
озарфаранбаѓ ба навиштани китобе бо номи «Динкард» cap ме-
кунад, лекин онро тамом карда наметавонад, зеро ўро мутаасси-
бон  ба ќатл мерасонанд. навиштани «Динкард»-ро мубад озар-
бод давом дода, ба охир мерасонад. «Динкард» мухтасаран дар бо-
раи бахшњои «авесто», аз љумла 21 китоби (наск) замони сосони-
ён маълумот медињад. Дар њамин давра якчанд китобњои дигар, ба 
монанди «ардавирофнома», «Минўи хирад», «бундањишн» ва ди-
гар адабиёти пањлавї навишта шудаанд.

ќарнњои VIII–Х давраи бедории халќњои ориёинажод буд. 
Мубадон, донишмандони тољик њанўз забони пањлавиро медо-
нистанд ва кўшиши зиёд намуданд, ки асарњои хаттии гузашта-
гонро аз забони пањлавї ба арабї тарљума кунанд ва бартарии 
фарњанги аљамро бар араб исбот намоянд. аммо ин кўшишњо 
баъди аз байн рафтани давлати сомониён боз хомўш шуданд ва 
таассуби исломї дастболо шуда китобњои оини зардуштї боз но-
буд ва соњибонашон таъќиб шуданд. њатто низомулмулк барин 
донишманд ва сиёсатмадори тољик, вазири салчуќиён мутаассиб 
буд, зардуштиёнро таъќиб кард ва баъзеи  онњо  маљбур шуданд 
дар асри X–ХI ба њиндустон кўчида раванд. њамин тавр, зардуш-
тиён ва китоби муќаддаси онњо «авесто» лаќаби тањќиромези 
«Китоби маљусї»-ро мегирад ва оњиста-оњиста аз истифода дур 
мешавад. 

солњои 1500–1700 дар Париж, берлин ва Лондон якчанд acap 
дар бораи оини ориёињои ќадим чоп мешаванд. соли 1754 як сав-
догари аврупої аз њиндустон якчанд сањифаи хаттии «авесто»-
ро меорад. олими фаронсавї ин дастхатњоро дида, соли 1759 ба   
њиндустон ба назди зардуштиёне, ки дар замони истилои араб ба 
он љо фироpї шуда буданд, меравад. ин олим анкетил Дю Перон 
ном дошт ва забони форсии дариро медонист. анкетил Дю Перон 
дар муддати ду сол дар байни зардуштиёни њиндустон зиста, бо 
урфу одатњои онњо шинос мешавад. Зардуштиёни њиндустонро 
порсњо меноманд, зеро дар ваќте ки онњо ба њиндустон гурех-
танд, сарзамини Эрони кунунї Порс ном дошт ва онњо худро бо-
шандаи сарзамини Порс номидаанд.    
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соли 1761 Aнкетил Дю Перон ба Париж меояд ва китобе бо 
номи «Занд авесто» (дар ду љилд) нашр менамояд. Дар муддати 
сад сол «Занд авесто»-и Дю Перон дар аврупо ягона китоб дар 
бораи «авесто» буд, аммо китоби мазкур ба «авесто»-и аслї му-
носибате надошт, зеро устоди Дю Перон мубад Дороб ба ў дарс 
аз «Занд авесто» дода буд. бинобар ин, гузоришњои Дю Перон аз 
«Занд авесто» буданд. бо вуљуди ин, асари Дю Перон таваљљуњи 
олимонро ба «авесто» љалб намуд ва аз асри XIX авестошиносии 
њаќиќї шурўъ мешавад. соли 1852 авестошинос н.вестергорд 
дар Копенгаген «авесто»-ро тарљума намуда, ба табъ мерасонад. 
солњои 1859–1863 ф. шпигел дар вена «авесто»-ро дар се љилд 
тарљума карда чоп менамояд. солњои 1885–1889 авестошинос 
К.Гелднер «авесто»-ро ба забони олмонї тарљума ва чоп меку-
над. њамин тавр, дар охири асри XIX «авесто» ба забонњои асо-
сии аврупої–олмонї, фаронсавї ва англисї чоп шуд. 

Дар Эрони кунунї як зумра авестошиносон ба вуљуд ома-
данд, ки онњо «авесто»-ро ба хати арабї ва забони форсї 
тарљума намуданд. Машњуртарини онњо Пури Довуд, Мењрдоди 
Мењрин, њошими розї, Муњаммад Муин, М.навбодї, ќ.Љомосп, 
ф. Љунайдї,  Љ. Дўстхоњ, а. Љаъфарї мебошанд. соли 2001 
«авесто»-и ба хатти арабии забони форсї тарљуманамудаи Љ. 
Дўстхоњ ба хатти кириллї ва забони тољикї аз љониби авестоши-
нос М. Диловаров баргардонда шуд.

бори аввал донишманди тољик б. бобохонов «Хурд авесто» 
ва як фаргарди «видеват»-ро ба забони тољикї аз забони авестої 
тарљума кард. «авесто» бо хати диндабира, ки дорои 44 њарф ме-
бошад, навишта шудааст. олимон чунин аќида доранд, ки алиф-
бои авестої комилтарин алифбо дар љањон мебошад ва дар вай 
ифодаи  њамаи  овозњои  забонњо мављуданд.

Мо ќаблан ишора кардем, ки «авесто» аз 21 наск (боб) иборат 
буд. наскњо мувофиќи мазмун ва мундариља ба се бахш таќсим 
мешуданд. њар бахш 7 китобро дар бар дошт. номи китобњо ва 
бахшњо дар китоби «Динкард» оварда шудаанд, аммо аз «аве-
сто» то ба замони мо њамагї 5 китоб боќї мондааст. аз ин 5 ки-
тоб танњо яктои он «вандидод» комил аст, боќимондаи онњо 
«Ясно», «Яштњо», Хурд «авесто» ва «виспарад» пурра ба дасти 
мо нарасидаанд. «авесто» дap замони истилои арабњо сўзонида 
мешавад. арабњои биёбонгард мехостанд аз осори хаттї ва ди-
нии тољикон–эрониён чизе боќї намонад. Масалан, дар хонаи пи-
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сари шоњи истаравшан афшин њайдар соли 841 китобе ёфтанд, 
ки муќоваи он бо матои ќиматбањо ва љавоњироту тилло оро-
иш дошт. Китоб, бешубња, «авесто» буд. арабњо њайдарро ко-
фир эълон намуда, ўро куштанд ва китобро нобуд сохтанд. Дар 
ибодатгоњи самарќанд китобњои динї мављуд буданд ва онњоро 
низ сўзонданд. бинобар ин, он чизе, ки боќї мондааст, дастра-
си мо нашудааст. ба шарофати дар њиндустон зистани як бахши 
ками зардуштиён баъзе ќисматњои ин осор то ба замони мо раси-
даанд.

«Ясно – Готњо». Яке аз бахшњои «авесто» буда, маънояш си-
тоиш, парастиш мебошад. аз 72 боб (онњоро дар забони авестої 
«њот» мегўянд) иборат аст. Дар бобњои 1–8-и «Ясно» дуоњо, 
ниёишњо, порањои ситоишї дар бораи ањурамаздо ва дигар фа-
риштагони зардуштия оварда шудаанд. Дар бобњои 9–11 руста-
нии муќаддас – њаома ситоиш  шудааст. ин бобњо аз љињати  маз-
мун ба «Яштњо» ќаробату наздикї доранд. Дар боби 12-ум ќонуну 
ќоидањои зардуштия таъйин гардида, се меъёри асосии он – пин-
дори нек, гуфтори нек ва кирдори нек сутуда шудаанд. бобњои 
баъдина (13–27) низ дуову ниёишњои гуногунро, ки зардуштиён 
њангоми адои намоз ба љо меоварданд, дар бар мегиранд. аз њоти 
28 «Гот»-њо шурўъ мешаванд.

«Готњо» ќадимтарин ќисмати «авесто» мебошанд, ки 
тахминан асрњои XV-XIV то милод аз тарафи худи Зардушт 
эљод шудаанд ва як ќисми таркибии Яснои «авесто» (16 боби 
онро ташкил мекунанд) мебошанд. азбаски «Готњо» ќисми 
ќадимтарини «авесто» мебошанд, бинобар ин, забони онњо 
њарчанд авестої бошад њам, бо вуљуди ин аз дигар ќисмњо бо 
калимаву иборањои худ ба куллї фарќ мекунад. Забони онњо 
ба забони осори санскрит1 – ведањо (ригведа, самаведа ва ѓ.) 
наздикї дорад.

«Готњо» аз калимаи авестої буда, маънояш суруд, суруди 
тантанавї аст. рафта-рафта калимаи «Гот» дар забони тољикї-
форсї бо каме таѓйири шакл њамчун «гоњ» дар номгузории 
сурудњои «шашмаќом» (Дугоњ, сегоњ) боќї мондааст.

«Готњо» сурудњо ва манзумањое мебошанд, ки ба вазни њиљої 
навишта шудаанд. Дар баъзе порањои «Готњо» шаклњои ќофия ба 
назар мерасанд.

1. Санскрит – забони ќадимии њиндї.
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«Готњо» аз љињати мазмуну мундариља аз дигар ќисматњои 
«авесто» фарќ мекунанд.

Тавре ки дар дарсњои гузашта зикр карда будем, дар даврае, ки 
«Готњо» эљод шуда  буданд, баъзе ќабилањои мардуми ориёинажод 
муќимнишин ва баъзењо бодиянишин буданд. Муќимнишинон ба 
киштукору дењќонї ва чорводорї машѓул буданд. бодиянишинњо 
ба онњо њуљум мекарданд, дењањову хонањои онњоро хароб мекар-
данд, молу мулкашонро ѓорат мекарданд, њайвоноташонро каши-
да гирифта, бо худ мебурданд. Дар «Готњо» ба муќобили њамин 
гуна ѓорату одамозориву куштор эътироз карда шудааст.

Дар яке аз бандњои «Готњо» Зардушт Йимаро (Љамшед) барои 
ба мардум омўхтани куштани чорпоён ва хўрдани гўшти онон ма-
заммат мекунад.

Зардушт дар «Готњо» тарѓибкунандаи ободонии кишвар, 
ривољ додани кишту кор мебошад. Ў тарафдори он буд, ки мардум 
њамеша ба коре машѓул бошанд, гову гўсфанд парвариш кунанд, 
муќимнишин бошанд ва зиндагии худро рўз ба рўз бењтар намоянд.

њамчунин дар «Гот»-њо ѓояи шоњи одил, шањриёри хуб, 
њукмроне, ки барои ободии кишвар њамеша кўшиш мекунад ва 
мардуми худро аз роњзанону ѓоратгарон муњофизат менамояд, 
хеле равшан ифода ёфтааст.

намунаи њамин гуна подшоњ Гуштосп аст, ки номаш чан-
дин маротиба дар «Готњо» зикр мешавад. ба ёд оваред ин њамон 
подшоњ Гуштосп аст, ки дар аввали пайѓамбарии Зардушт њомии 
ў буд. њукмрони ќабилањои ѓоратгар – душман, љодугар буда, 
насињатгарон ва роњнишондињандагони онњо девњои бадкирдо-
ранд, ки мардумро ба роњи бад меандозанд. 

Зардушт дини худро дини ростин номида мардумро ба худ-
шиносии оќилонаву хирадмандона ва интихоби озодона даъват 
менамояд. Дар њот–готи 45 мегўяд: «њама аз рўйи андеша ва хи-
рад роњи худро интихоб намоед ва нагузоред, ки омўзандагони 
бад зиндагиатонро вайрон намоянд. Дар љањон ду гавњар вуљуд 
доранд, яке нек (Худо) ва дигаре бад (ањриман), ки њеч гоњ бо 
њамдигар сулњу созиш намекунанд. онњое, ки роњи бадро инти-
хоб кардаанд, бисёр зарар хоњанд дид, ба инсонњо зиёнњо мео-
ранд ва бо онњо мубориза бояд бурд».

Зардушт аз тарафи олимони машњури љањон бањои баланд ги-
рифтааст. Зардушт таблиѓгари фаъоли љомеаи ягонаи ориёињои 
кишоварз, шањриён, яъне давлати ягонаи пурзўр ва мубори-



91

зи зидди њама гуна харобињо ва беадолатињо буд. Танњо давлати 
пуриќтидор метавонад оромиро дар ориёно љорї, рушду камоли 
љомеа ва сатњи баланди зиндагиро таъмин намояд. аз њамин љињат 
Зардушт на танњо асосгузори аввалин дини яктопарастї дар љањон, 
балки асосгузори ѓояњои давлати бузурги ориёињо низ будааст. 
Дар асоси  ѓояњои ў давлати бузурги  ориёно дар осиёи Марказї  
ба вуљуд омад, ки сарвари он Гуштосп шуд. Зардушт дар ташкил 
намудани давлати бузурги ориёињо бевосита иштирок кардааст. 
Дар асоси ќоидањои давлатдории Зардушт дар ориёшањр як силси-
ла давлатњои бузург, ба монанди Каёниён, Модњо, аввалин импе-
рияи љањонии њахоманишиён, баъд ашкониён, Кўшониён ва со-
сониён арзи вуљуд кардаанд. То он даме, ки мардуми тољик аз маъ-
навияти давлатдории Зардушт бањраманд буданд, бар душманон 
ѓолиб меомаданд. њамин ки дар ин ќавм таассуби динї ва кайфу 
сафои бепарвої љойгир шуд, шаъну шарафи ориёии худро гум кар-
да, сари итоат ба сањронавардони бадавї додаанд ва мамлакат аз 
тахти каёнии худ бенасиб гардид.

«Яштњо». ин китоби дуюми «авесто» мебошад, ки боќї 
мондааст. Oн боќимондаи достонњо дар бораи Худованд ва фа-
риштагон, подшоњон, пањлавонон, порсоён ва дигар унсурони 
муќаддаси гузаштагони мо – ориёињо мебошад, ки ба њазорањои 
IV–II пеш аз милод мансуб аст. суруду достонњои «Яшт»-њо ёд-
гори таърихи гузаштагони бо ору номус ва ватанпарвару покси-
ришти мо мебошанд. Калимаи «Яшт» бо «Ясно» њаммаъност ва 
мазмуни ситоиш ва ниёишро дорад. агар дар «Ясно» ситоиш ба 
тарзи умумї сурат гирад, дар «Яшт» ба тарзи мушаххас фариш-
тае ё Худованди бузург сутуда мешавад. 

«Яштњо» аз 21 яшт фароњам омадаанд, ки номашон бо номи 
эзидони 30 рўзи солшумории зардуштї мутобиќанд.  1) «њурмузд-
яшт»; 2) «њафт амшаспанд-яшт»; 3) «урдибињишт-яшт»; 4) 
«Хурдод-яшт»; 5) «обон-яшт»; 6) «Хуршед-яшт»; 7) «Моњ-яшт»; 
8) «Тир-яшт»; 9) «Дрвасп-яшт»; 10) «Мењр-яшт»; 11) «сурўш-
яшт»; 12) «рашн-яшт»; 13) «фарвардин-яшт»; 14) «бањром-яшт»;                      
15) «ром-яшт»; 16) «Дин-яшт»; 17) «ард-яшт»; 18) «аштод-яшт»; 
19) «Зомиёд-яшт»; 20) «њаома-яшт»; 21) «вананд-яшт». «Яштњо» 
дар ќадим ба яке аз китобњои азбайнрафтаи «авесто», ки «баѓон-
яшт» (ситоиши худоњо) ном дошт, дохил мешуданд. «Яштњо» 
аз «Готњо» баъдтар навишта шудаанд, вале аз љињати мазмуну 
мундариља ва мавзўъ ќадимтаранд.
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«Яштњо» бештар сурудњои фолклории халќї мебошанд, ки 
дар даврањои хеле ќадим дар њаќќи бузургон сароида шуда, давр 
ба давр ва замон ба замон аз дањон ба дањон гузашта, сайќал ёфта-
анд. ин сурудњоро Зардушт медонист ва фариштагони ин сурудњо 
бузургони оини Маздаясно њастанд.

«Яштњо» дар ќадим хеле зиёд буданд, аммо онњо то ба замо-
ни мо омада нарасидаанд. њоло 21 достон аз «Яштњо» ба мо ме-
рос мондааст, аммо на њамаи онњо пурраанд.

«Яштњо» бори аввал аз љониби авестошиноси олмонї 
и.Гелднер дар охири асри XIX тарљума шуда буданд. Мо дарси 
худро аз рўйи тарљумаи устод Пури Довуд тартиб додаем. «Яшт- 
њо»  ба бузург ва хурд таќсим мешаванд.

«Яштњо» манбаъњои таќвимианд, чунки дар солшумории 
тољикї-эронї њар рўзи њафта ва моњ ба як фаришта муваккал  бу-
дааст. бинобар ин, номи рўз ё њафта номи фариштаи муваккали1 
он мебошад. Масалан, дар «Яштњо» номњои рўзњои њафта ин тавр 
буданд.

1. Мањзамон – душанбе 
2. бањромзамон – сешанбе
3. Тирзамон – чоршанбе 
4. њурмуззамон – панљшанбе
5. Кайвонзамон – шанбе
6. Мењрзамон – якшанбе

рўзи истироњат ба фариштаи бузургтарини оини Маздаясно 
Митра (Мењр) бахшида шудааст. Митра – Худованди сулњу салоњ 
ва ањду паймонњо ба шумор мерафт. Дар ин рўз њамаи шартномањои 
расмї, аз љумла ањдномаи занушавњарї баста мешуданд.

Дар таќвими зардуштиён на танњо рўзњои њафта, балки 
рўзњои моњ низ номи фариштагонро доштанд, ки иборатанд аз: 1. 
њурмузрўз. 2. бањманрўз. З. урдибињиштрўз. 4. шањриваррўз. 5. 
спандармузрўз. 6. Хурдодрўз. 7. Мурдодрўз. 8. Дин ба оташрўз. 
9. оташрўз. 10. обонрўз. 11. Хуршедрўз. 12. Моњрўз. 13. Тиррўз. 
14. Гўштрўз. 15. Дай ба Мењррўз. 16. Мењррўз. 17. сурўшрўз. 18. 
рашанрўз. 19. фарвардинрўз. 20. бањромрўз.  21. ромрўз. 22. вою 
(бод) рўз. 23. Дай ба Динрўз. 24. Динрўз. 25. артрўз. 26. аштодрўз. 
27. осмонрўз. 28. Зомиёдрўз. 29. Мењроспандрўз. 30. аниронрўз. 

1. Муваккал – гумошта, таъинкардашуда, кассе, ки иљрои коре ба вай 
супурда шудааст.
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Дар охири сол ориёињо панљ рўзи иловагї њамроњ намуда, солро 
ба 365 рўз мерасониданд.

Мундариљаи «Яштњо» гуногун аст. Масалан, «Яштњои хурд» 
њар кадом як бахши намозњои берун аз «авесто»-ро дар бар ги-
рифтаанд. «Яштњои бузург» њар кадом алоњида ва ба тарзи му-
шаххас суруда шудаанд ва маънояшон ба худ хос мебошад. Дар 
гузашта њар як «Яшт» барои худ тафсир дошт. Танњо тафси-
ри баъзе «Яштњо» то ба замони мо омада расидаанд. Тафсири 
аз њама бузург њурмузяшт аст, ки 2 њазор калима дорад. њурмуз 
ё ањурамаздо номи парвардигори бузург мебошад. Юнониён, 
ваќте ки ориёншањрро гирифтанд, њурмузро Зевс ва римиён ўро 
Юпитер номидаанд. Мартабаи њурмуз нисбат ба њамаи худоёни 
бузурги дигари динњо Яњвои яњудон, Зевси юнониён, Юпитери 
румиён, буддои њиндувон болотар аст. њурмуз ба монанди аллоњ 
дар дини ислом холиќ ва офаридгори њамаи мављудот мебошад. 
Ў њамеша буд ва мебошад, аз њама чиз огоњї дорад.

«Яштњо» манбаи таърихї низ мебошанд. Масалан, дар обо-
няшт дар бораи подшоњони силсилаи Пешдодиён: – њушанг, 
Љамшед, Зањњок, фаридун, Гаршосп ва афросиёб сухан меравад. 
Дар њамин Яшт дар бораи Каёниён – Кайковус, Тўс, Љомосп ва 
Кайхусраву рўди оранг маълумот пайдо кардан мумкин аст. Дар 
бахшњои људогонаи «Яштњо» мо дар бораи Тўрон ва тўрониён, 
шоњони Тўрон, љангњои онњо бо ориёињо, Каюмарс, Гуштосп ва пи-
сарони ў,  аз љумла корномањои исфандиёр, бањман, Манучењр ва 
дигар подшоњони ориёї маълумот пайдо карда метавонем.

Яке аз яштњои муњим барои таърихи географияи тољикону 
эрониён ин Зомиёдяшт мебошад. Яшт агарчи номи фариштаи За-
мин–Замро дошта бошад њам, аммо дар дохил аз фарри Каёни-
ён суњбат мекунад. Тавре ки медонед, дар урфияти тољикону эро-
ниёни ќадим чор унсури табиат хок, об, оташ ва њаворо муќаддас 
мењисобиданд ва дар «авесто» њар чањор фариштаи муътабар бо 
ин номњо ситоиш  мешаванд. 

Дар њафт банди аввали Зомиёд-яшт аз 53 кўњ ёд мешавад ва 
баъди ин дар бораи фарри Каёниён сухан меравад. бинобар ин, 
шинохтан ва муайян кардани кўњњо, рўдњо, кўлњои дар «авес-
то» зикршуда ањамияти бузурге барои таърихи мо дорад. ба-
рои макони кўњњо, рўдњо ва дигар љойњои географии дар «авес-
то» зикршударо пайдо кардан, шумо бояд географияи ватани 
худ – Тољикистонро хуб омўзед ва донед. шояд баъзе номњо дар 
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мањалњо айнан ба њамон шаклу мазмуни дар «авесто» овардашу-
да вуљуд дошта бошанд.

Вандидод. Яке аз ќисмњои «авесто» мебошад, ки шакли 
тањриршудаи «видеват» аст. Маънои ин калима «ќонун зидди 
девњо» аст. вандидод 22 фаргард (боб)-и гуногунмавзўъро дар бар 
гирифта, гуфтугўйи (саволу љавоб) байни Зардушт ва ањурамаздо 
аст. боби 1 гўё достони географї буда дар он сухан дар бораи 16 
кишвари офаридаи ањурамаздо меравад. нахустин кишвар ариа-
на ваейља аст, ки дар он ќабилањои ориёї – ниёгони халќњои ори-
ёинажод, аз љумла аљдоди халќи тољик мезистанд. инчунин дигар 
кишварњои ориёї: суѓд, Марв, бохтар, Кобул, Тўс, њирот, нисо 
низ номбар шудаанд. ањурамаздо дар ин кишварњо тухми некї ме-
кошт ва ањриман бошад, хунукї, боду боронњои харобиовар, мору 
њашароти газанда, хушксоливу гуруснагї пањн мекард.

боби 2-юм дар бораи Йима (Љамшед) аст. ањурамаздо Зар-
душтро огоњ менамояд, ки дар замони подшоњии Љамшед хуну-
киву гармї ва беморию марг вуљуд надошт. одамону чорпоён рўз 
ба рўз зиёд мешуданд. Замин барояшон тангї мекард. бинобар 
ин, Љамшед ба ањурамаздо мурољиат мекунад ва ў ба Йима асои 
тиллої – аштаро ва суваро – нигин мебахшад.

Йима бо ёрии ин асову нигин (суваро) Заминро пас аз њар 
300 сол се себаробарї васеъ кард, то тамоми инсонњо, њайвоноту 
парандањо ва дигар махлуќот зиндагии хушу хуррам дошта бо-
шанд. Дар ќисматњои дигари ин боб дар бораи варњо–сохта-
ни  биноњои наљотї  ва мардумону тамоми мављудоти зиндаро 
аз боду борону обхезиву хунукї наљот додани Йима сухан мера-
вад. ин њодисаи табиї ба Тўфони нўњи ќиссаи калимї, насронї 
ва исломї монанд аст.

Дар фаргарди 3-юм Замин, дењќонї ва фоида гирифтан 
аз кор кардан дар Замин ситоиш шудааст. Љое, ки кишоварзї 
ва чорводорї мављуд аст, мардуми он љой орому осуда ва серу 
пур зиндагї ба сар мебаранд. Касе, ки ба киштукор машѓул аст, 
бењтарин корро иљро мекунад. Дар фаргардњои баъдина доир ба   
масъалањои њуќуќ ва тарзи гўрондани мурдањо сухан меравад. 
њамчунин доир ба масъалањои бењдоштї (гигиена), тоза нигоњ 
дош тани бадан, нигоњубини мўйи сар, гирифтани нохун, пешгирии 
беморињо, табобати беморињо ва амсоли инњо маълумоти фарово-
ни фоидаовар дорад. вандидод њамчунин масъалањои таърихї, 
этнографї ва ахлоќиро низ дар бар мегирад.
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Виспарад. Китоби чоруми боќимондаи «авесто» мебошад. 
Маљмўаи дуоњо дар ситоиши эзидони зардуштия аст. ин бахши 
кўтоњ дар шеваи нигориш ба «Ясно» монандии бисёре дорад ва 
шомили сурудњои кўтоњ дар ситоиши покон ва порсоён ва њамаи 
падидањои нек аст. Калимаи «виспарад» аз ду вожаи авестої – 
«вист» ва «рату» сохта шуда, маънояш њама родон – далерон, 
роњбарон, бохирадон аст. Дар «виспарад» бештар сухан дар бо-
раи ситоиш ва офариниши некии ањурамаздост.

Дар «виспарад» шаш љашни «Гоњонбор», ки ба шаш бори 
офариниш бахшида шудаанд, тараннум мешаванд. њар љашн 
панљ рўз аст, ки њар рўз бояд яке аз бахшњои панљгонаи гоњон 
хонда шавад. «виспарад» аз 24 ё 23, 27 пора ё боб иборат буда, 
онњо «фаргард» ном доранд.

«хурд-авесто». Маљмўи порчањои интихобшуда аз «аве-
сто», матни дуо ва ниёишњо, ки пайравони зардуштия онњоро дар 
адои намоз, иљрои ќонуну ќоидањои динї, њангоми тўй (сур) ва 
маросимњои мотам мехонданд.

Тартибдињандаву муаллифи он озарбоди Мењроспандон ме-
бошад. аксари ќисмњои ин асар бо ќисматњои дигари «авесто» 
якљоя омадаанд, ки барои њамин онро љузъи панљуми «авесто» 
донистаанд. номгўйи ќисмњои «Хурд-авесто» чунин аст: 1.сар-
сухан; 2. Дуоњои муќаддаси зардуштия (ин дуоњоро пеш аз оѓози 
корашон мехонданд); 3. ниранги (ќоида) куштї бастан (порчаест, 
ки дар он ќонуну ќоидањои бастани миёнбанди муќаддаси зардуш-
тия – куштї шарњ ёфтааст). ин миёнбандро писарони зардуштиён 
баъди ба балоѓат расидан (яъне дар синни 15 - солагї) мебастанд; 
4. сурўш ё ниранги (ќоида) дастшўйї; 5.Хушбом (порчае дар бо-
раи бомдод); 6. ниёишњо; 7. Гоњон (панљ суруд ва тавсифи ваќти 
шабонарўз). шабонарўзро Зардуштиён ба 5 ваќт таќсим карда 
намоз мехонданд: а) Ховангоњ – аз тулўи Хуршед то нимрўз; б) 
рапитвингоњ – аз нимарўз то аср; в) узайарингоњ – аз аср то фурў 
нишастани офтоб; г) ависрутримгоњ – аз шом то ними шаб; д) 
ушангоњ – аз ними шаб то тулўи офтоб. номи њар як њангоми 
шаборўз инчунин фариштаи нигањбони њамон  ваќт буд (масалан, 
њован фариштаи бомдод). 8. Яштњо; 9. сирўза (ќитъањо дар си-
тоиши рўзњои моњ); 10. офарингон (ситоишњо барои маросимњои 
динї).
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намозњои зардуштиён ба њамин гоњон иртибот дошта 
панљваќта буданд ва намози якум ушањингоњ ном дошта, субњдам 
баргузор мегардид ва он ба фаровонї, баракату фурўѓи хона, на-
мози дуюм – ховангоњ пеш аз ними рўз ба суду ободии русто, на-
мози сеюм – рапитвингоњ дар ними рўз барои суду ободии киш-
вар, намози чањорум – азирингоњ баъди нисфи рўз хонда мешуд 
ва онро барои фаровонии мардумони неку далер мебахшиданд. 
намози панљумро шаб (шом) мехонанд ва он барои фаровонии 
њамаи чизњои хуб, зиндагонии хуб ва пешрафти корњои роњбари 
динии љањон бахшида мешуд.

Занд. «Занд» – калимаи авестої буда, маънояш дониш, дони-
стан мебошад ва он тарљума ва тафсири «авесто» ба забони фор-
сии миёна (пањлавї) аст. Тарљума ва шарњи «авесто» ба забони 
пањлавї замоне сурат гирифта буд, ки забони «авесто» забони 
фаромушт (аз истифода монда) буд ва донишмандон дар шарњу 
эзоњи аксари калимаву иборањо душворї мекашиданд. Забони 
«Готњо», ки забони Зардушт аст, ба лањљаи бохтариёни шарќї 
буд ва на њамаи ориёињои вилоятњои дигар онро мефањмиданд. 
аз ин рў, ба тарљума ва тафсири матнњои авестої зарурат бавуљуд 
омад. аз дастнависњое, ки то замони мо боќї мондаанд, бармео-
яд, ки тарљумаи матнњои авестої тањтуллафзї ва тафсираш чунин 
буд: аввал дар як сатр матни авестої, сипас дар поёни он тафси-
ру тарљума ба забони форсии миёна омадааст. шарњи калимањои 
алоњида пас аз тарљумаву тафсири љумла меояд. Дар даврони 
њахоманишиён «авесто» «Занд» дошт ва дар замони искандари 
Макдунї «Занд» њам сўзонда шуд. Дар ањди ашкониён (давраи 
шоњ билош) «Занд»-ро ба забони портї (пањлавї) тартиб доданд 
ва дар замони сосониён ба лањљаи порсиён навишта шуд.

«Позанд». ин асар тафсири Занд буда, овонавишти (транс-
крипсия) матнњои пањлавї (форсии миёна) бо хатти авестої (бо 
истифода аз њарфњои иловагї) ва алифбои арабиасоси тољикї 
мебошад. «Позанд» дар асрњои 8–9 бар ивази хатти душвори 
забони пањлавї омада, дар ибтидои ба вуљуд омаданаш забо-
ни форсии нав (форсии дарї) арзи њастї кардааст. њангоми ба 
«Позанд» баргардонидани матнњои пањлавї бо нусхаи форсиа-
шон иваз карда мешуданд.

Дар он забони форсии дарї ва лањљањои зардуштиёни эронї 
мушоњида мешавад. умуман, «Позанд» ганљинаест аз вожањои за-
бони миллии мо.
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Хулоса, «авесто» яке аз бузургтарину баландтарин ќуллањои 
афкори инсонист ва барои рушду башарият нигаронида шудаанд. 
ин аст, ки машњуртарин олимони дунё ба ин манбаи хулќу атвори 
неки инсонї бањои сазовору баланд додаанд. 

Як олими машњур ба номи Љексон навиштааст: «Камтар кито-
би муќаддасе чунин тасаввури ахлоќї ва вазифа дорад, ки дар ки-
тоби муќаддаси зардуштї зикр гардида, камтар кеш вуљуд дорад, 
ки ба ин ќувват лузуми покї барои љисм ва рўњ талќин бинмояд».

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. «Авесто» чї гуна китоб аст? Чаро сўзонда шуд?
2. Чанд китоби «Авесто» то замони мо расидаанд?
3. «Гот»-њоро кї эљод кардааст? Ба кадом давра тааллуќ до-
ранд ва дар бораи чї маълумот медињанд?
4. «Яштњо» чї гуна китоб аст ва ањамияти таърихиву гео-
графии он дар чист?
5. «Занд»-у «Позанд» аз њамдигар чї фарќ доранд?

§ 28-30. ДИНИ ЗАРДУШТї ВА РУСУМИ ОРИЁї

оини зардуштї. Зардушт аввалин пайѓамбари љањон – дини 
худро парастандаи Худои яккаю ягона ањурамаздо ба ќалам до-
дааст. вожаи «ањурамаздо» низ аз ду бахш: «ањура» ба маънои 
њастї ва «Маздо» ба маънои маниши нек, ростї, хирад, доно, 
дониш, Худо, яъне Худои њастибахш, сарвари доно ва дова-
ри њастї таркиб ёфтааст. Aњypамаздо дар сарчашмањои форсї-
тољикї њурмуз номида мешавад. Дар оини зардуштї њурмуз ё 
ањурамаздо Худованди офарандаи Замину замон ва тамоми 
њаёти рўйи Замин мебошад. Дар оини зардуштї ду гавњари азалї 
њастанд, ки яке аз онњо ањурамаздо – Худованди офаридгори за-
мину замон, некињо, судмандињо, њаёт, рўшної ва он чи барои ин-
сон судманд аст, дигаре ањриман, ки ба офаридањои ањурамаздо 
олудагињои зарароварро њамроњ менамояд.

Мувофиќи ривояти китоби муќаддаси дини зардуштї, 
ањурамаздо дар давоми як сол, вале дар шаш бор Замину осмон ва 
он чи дар болои ўст: кўњ, об, инсон, њайвонот, наботот ва ѓайраро 
меофарад. ањриман аз ин кори ањурамаздо бехабар буд, зеро пе-
шомадро намедонист. ваќте ки ў офаридањои ањурамаздоро ме-
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бинад, ба ѓазаб омада, њамаи ќуввањои бадиро равона месозад, ки 
офаридањои судмандро биолоянд, то ки нест шаванд. Масалан, 
ањриман ба муќобили њаёт маргро, ба муќобили некї бадиро, ба 
муќобили рўз шабро, хулоса ба муќобили хамаи чизњои судманд 
чизњои зарарнокро ташкил мекунад. аммо ќувваи ањриман абадї 
нест, вай то рўзи растохез аст. рўзи растохез ањриман нест ме-
шавад ва ањурамаздо љањони бемаргї ва покиро аз нав фароњам 
меорад. То рўзи растохез бояд инсонњои покдоман ба муќобили 
бадї мубориза баранд.

ањурамаздо шаш фариштаи бузургро ёвар буд, ки њар кадом 
як хислати ўро ифодагаранд: – вањумон, бањром – фариштаи 
пиндори нек, ашавањишта – урдибињишт – ростї, Хушатра-
вайра шањривар – давлату дорої, спентаормат, снадормиз – 
замини афзоишгар, Хурват, Хурдод – покї ва амрдат, амрдод 
– бемаргї. Дар оини зардуштї эзидњо (фариштагон) бисёранд, 
ки њар кадоме дар дунёи минўї ва хокї ба  коре муваккал ме-
бошанд. Масалан, рўзњои њафта ва моњ номи Худованди бузург 
ва фариштагонро дошта, пуштибони он рўзњо ва одамони дар он 
рўзњо таваллудшуда ба њисоб мераванд. њамаи фариштагон ба-
рои бењтарии рўзњо, инсонњо ва табиат бо унсурњои ањриманї му-
бориза мебаранд.

Мувофиќи оини зардуштї Худованди некї (ањурамаздо) вa фа-
риштагонаш бо худованди бадї (ањриман) ва девонаш, ки рамзи 
дурўѓ ва љоду мебошанд, њама ваќт дар муборизаанд. ба муќобили 
девон, љодувон ва ќуввањои бадї њамаи офаринишњои ањурамаздо, 
аз љумла одамон мубориза мебаранд. Мубориза бо роњи покї, 
ростї, намоз, корњои нек ва судманд; девњо аз кори хуб, гапи рост, 
поккорї, фоидарасонї мегурезанд ва нест мешаванд.

инсон дар давоми зиндагї бо фариштањои некї ва бадї 
њамнафас мебошад. Деви бадї (шайтон) кўшиш мекунад, ки 
одамро ба корњои бад шарик созад. фариштаи некї инсон-
ро ба корњои рост, судманд, мењнати њалол, худошиносї ва 
поквиљдонї њидоят менамояд. фариштаи некї корњои некро 
ва фариштаи бадї корњои бадро менависанд ва баъди марг дар 
сари Пули Чинвод (сирот) онњоро дар тарозуи аъмол мегузо-
ранд. агар бегуноњ бошад, ба бињишт ва агар гунањгор бошад, 
ба дўзах мебаранд.

Дар оини зардуштї намози панљваќта вуљуд дорад, ки хон-
дани он ба њамаи пайравони дин шарт аст. Тариќи гузоридани 
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намоз дар китоби «Хурд-авесто», ки баргузидае аз «авестои бу-
зург» барои намоз ва ниёиш мебошад, нигошта шудааст.

Пайравони зардуштия пеш аз намоз худро мешўянд ва либос 
мепўшанд, ки номаш садра аст ва аз болои он камарбанде мебан-
данд, ки куштї ном дорад. Калимаи «куштї» решаи њиндуориёї 
дош та, маънояш камарбанд аст, ки дар дарсњои гузашта дар бо-
раи он маълумот дода будем. вайро аз 72 нахи пашми сафеди 
гўсфанд ё уштур, ё бузи ангорї мубаде мересаду мебофад. шу-
мораи 72 ифодаи 72 бахши китоби «Ясно» буда, ба 6 бахш, ки 
маънои шаш бори офаринишро дорад ва ба 12 ќисм људо меша-
вад. раќами 12 таљассуми 12 моњи сол аст. Куштиро се давра гир-
ди миён мебанданд ва њар давр маънои маниши нек ва  гуфтори 
некро дорад. Дар ду давр ду гирењ дар пеш ва дар давраи охир 
ду гирењ аз пушт меоянд. ваќти гирењи аввалро бастан мегўянд: 
«Гувоњї медињам ба њастии Худованди яккаву ягона», дар гирењи 
дуюм мегўянд: «Гувоњї медињам, ки дини зардуштї барњаќ аст ва 
Зардушт фирис тодаи Худованд аст». Дар гирењи сеюм гуфта ме-
шавад: «Гувоњї медињам ба пайѓамбар Зардушти спитамон», дар 
гирењи чањорум мегўянд: «Гувоњї медињам ба паёми Зардушт – 
гуфтори нек, кирдори нек ва рафтори нек».

Куштї бастан яке аз одатњои куњан аст ва гўё онро Љамшед 
љорї карда бошад. Дар гузашта куштї бастан дар синни 
15-солагї баргузор мегардид. Куштї бастан ва садра пўшиданро 
яке аз љашнњои бошукўњ мењисобиданд ва то имрўз зардуштиён 
онро ќайд мекунанд. ин љашни камолот њисоб мешуд ва баъд 
аз он духтар ба шавњар мебаромад ва писар зан мегирифт ва 
њамчун узви комилњуќуќи љомеа ба шумор мерафт. баъди љашни 
садрапўшон љавонон бояд намоз хонанд ва русуми диниро ба љо 
биёранд.  

ќаблан зикр карда будем, ки зардуштиён панљ ваќт намоз ме-
гузоранд. намози якум ушањингоњ ном дорад ва он субњидам бар-
гузор  мешавад. Дар он аз љумла омадааст: «ба њангоми ушањин, 
намози поки сапедадам, намози ростї ва дурустї, ман худро ба-
рои арљгузорї, дўстї, хушнудї ва ситоиши офаридагору офаран-
дагонаш омода месозам. ин намозро, ки барои фаровонї ва бара-
кату фурўѓи хона аст, мебахшам».

Дар њамаи намозњо дар оѓоз ва анљом сурањои «ба хушну-
дии Худо, ростї бењтарин некист, хурсандист. Хурсандї барои 
касе, ки ростиро барои бењтарин ростї бихоњад», хонда мешавад. 
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ќиблаи зардуштиён оташ аст. Дар намози нисфирўзї ба офтоб 
ва агар офтоб набошад, дар маъбад рўй ба оташ оварда, ниёиш 
мекунанд. оташ рамзи нури илоњї, худовандї ва зиндагї мебо-
шад. баъзе одамони камфарњанг зардуштиёнро оташпараст гуф-
та тањќир мекунанд, ки ин аломати љоњилист. фирдавсии бузург 
барњаќ мегўяд: 

  Мапиндор, к-оташпарастон буданд,
Парастандаи поки Яздон буданд.

Гуноњњо дар оини зардуштї инњоянд: хасисї, худхоњї – та-
маъ, рибохорї (судхўрї), њасад, ноњаќшиносї, ѓурур, худбинї, 
дурўѓгўйї (шоњи гуноњон), љодугарї, паймоншиканї, савганди 
дурўѓ, бадхоњї, туњмат, бутпарастї, бевафої, хиёнат, худкушї, 
нопокизагї, бењаёї, суханчинї ва коњилї.

ибодатгоњњо ва идњо. Тавре ки аз дарсњои гузашта медо-
нед, дини тољикон пеш аз ислом зардуштия буд ва маъбадњои 
(ибодатгоњ) худро дошт, ки мардум дар он љо намоз мехонданд. 
аммо зардуштиён ба монанди мусалмонон њар рўз дар масљидњо 
гирд омада намоз намегузоштанд. онњо њафтае як бор љињати бу-
зургдошти оташи муќаддас ба маъбад мерафтанд ва дигар њама 
ваќт намозро дар хона мехонданд.

Маъбадњо дар мањаллањо љойгир буданд. Маъбади бузург 
дар маркази шањр, дар љойи намоён сохта мешуд. Мувофиќи ода-
ти ин оин се навъ оташи муќаддас буд, ки онњо вобаста ба мавќеи 
иљтимоии мардумон дар мањаллањо ва шањрњо сохта мешуданд. 
Маъбади оташи њамагон Мењрбарзин ном дошт ва дар дењаву 
мањаллањои кишоварзон, њунармандон, савдогарон амал мекард 
ва гўрўњњои номбурда ба он љо ба намозу зиёрат мерафтанд. ба-
рои мубадон (рўњониён) маъбади оташи фаранбаѓ хизмат мена-
муд. шоњон маъбади худро доштанд, ки вай варањран – бањром 
ном дошт. оташи бањром аз дигар оташњо маќоми баландтар 
дошт ва њамаи оташњои дигар аз он бањра мегирифтанд, яъне 
онњоро дар муддати як сол як бор дар он оварда тоза менамуданд.

Дар ойни зардуштї ду навъи маъбадњо вуљуд доштанд: 1. 
бурљњои оташ дар баландињо, дар њавои кушод. ин бурљњоро 
ќадимтарин ибодатгоњ мењи собиданд. оташ дар ин бурљ њо дар 
њавои кушод, дар балан дињо месўхт. Чунин бурљњо дар саман-
гон ва Карон – пойтахти шоњони Дар воз кашфу тањќиќ шудаанд. 
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бурљи оташи Карон мураббаъ 
(квадратї) буда, аз сангу гил 
сохта шуда 12,5 м ба 12,5 м ва 
15-20 м баландї дошт. (расми 
33) бурљи самангон аз кўњпора 
яклухт тарошида шуда, 12 
м баландиаш ва ќутраш 22 
м мебошад.(расми). намуди 
маъмули маъбадњои оташ 
бинои болопўш мебошанд 
ва оташ дар онњо дар дохили 
бино месўзад.наќшаи њамаи ин 
навъи маъ бад њои оташ якхела 
буда, дар марказ хонаи аз њама 
бузург, бо тарњи салибї љойгир 
аст ва дар миёнаи он миљмари1 
оташи доимо фурўзон меистад. 
Дар атрофи ин хона роњрав ва 

панљарањо њастанд, ки ба воситаи онњо намозхонон ба оташи 
муќаддас аз дур намоз мегузоранд ва дуруд мегўянд. Маъбадњои 
оташ дар асоси наќшаи суннатии оинї сохта мешуданд. одамони 
давлатманд дар хонањои худ њуљраи махсус бо мењроби оташ 
доштанд ва он љо намоз мехонданд. ќиблаи зардуштиён оташ буд 
ва онњо ба вай ниёиш менамуданд.

оташ дар оини Маздаясно рамзи нури илоњї, покї, рўшної, 
офтоб, зиндагї ва њаёт њисоб меёбад.

Дар ориёншањри шарќї – бохтар, суѓд, њирот, Зобулу 
Кобул, систон, Марв, Хоразм, фарѓона, Чоч ва ѓайра ѓайри 
ибодатгоњњои оташ боз хонаи худоён вуљуд доштанд, ки дар 
онњо њайкалони худоён ва фариштагон меистоданд. њайкалон 
аз тилло, нуќра, мис, чўб, санг ва гил сохта шуда, ба монанди 
одамон бо сарулибоси гаронбањо ва зеварњо оро дода мешуданд. 
ин њайкалњо њайкалони фаришта ва эзидњои гуногуни авестої 
буданд, ки ба дини зардуштиёни осиёи Марказї нисбат доштанд. 
ибодатгоњи хонаи худоёни бохтар дар шањри ќадими баѓлон 
(афѓонистон) ёфт шудааст. ибодатгоњњои оташ ва хонаи худоён, 
ки дайвадан ё баѓонгоњ ном доштанд, аз тарафи бостоншиносон 
ёфт  шудаанд.

1. Миљмар – зарфест, ки дар он оташ меафрўзанд.

Расми32. Маъбади оташ дар ёдгории 
Тиллотеппа ба њазораи II-1 п.м. 
нисбат дорад (Бохтар).
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идњо. оини зардуштия то андозае оини дунёшиносї ва 
кайњоншиносї, яъне дини астрономї мебошад. Замин, об, оташ 
ва њаво, ки асоси њастиро ташкил медињанд, бузургу муќаддас 
дониста мешаванд ва њар кадоми онњо фариштае доранд. бар 
хилофи динњои дигар, Маздаясно зиндагонии хуб ва пуршукўњро 
талќин мекунад. Љањон ва он чї дар он аст, муќаддас аст. Хушї 
ва хуррамї аз барои банї башар мебошад ва аз онњо набояд 
каноргирї кард.

Наврўз. наврўз яке аз идњои ќадимтарини мардуми ориёист. 
баъдтар дар байни дигар халќњои ѓайриориёї низ расм шуда, 
љањонї мешавад. он ба рўзи аввали солшумории шамсї 1-уми 
фарвардин (аввали моњи њамал) ё 21-уми моњи марти солшумо-
рии милодї рост меояд. ривоят аст, ки ин љашнро Љамшед асос 
гузоштааст. ин љашн дар моњи аввали бањор, ки фарвардин ном 
дорад, баргузор мешавад. Дар ин рўз офтоб ба хати истиво (эк-
ватор) меояд ва шабу рўз баробар мешаванд. рўзи якуми фар-
вардинро рўзи якуми бањор, саршавии кишту кор, бедоршавии 
табиат, олами наботот, такмили дунёи нав медонистанд. аз ин 
лињоз, наврўз иди даромадани бањор, саршавии киштукор мебо-
шад. Тољикон дар ин рўз хонањои худро сафед мекунанд; њамаи 
касифињои соли гузаштаро берун мекунанд; сарулибоси нав 
мепўшанд ва орзуи бењбудии зиндагиро менамоянд.

Дар ќадим олимон аз донањои зироат сабзањо тайёр ме-
карданд ва ба воситаи онњо њосилнокии зироатњои соли навро 
пешгўйї менамуданд. Дастархони наврўзї ѓанитарин дастархони 
идњо буд. раќами 7 дар урфияти гузаштагон соњибшаън буд ва ба 
ин хотир дастархоне меоростанд, ки номи неъматњои он бо 7 шин 
ё 7 мим ва 7 син оѓоз меёфт, аз ќабили себ, санљид, суманак, сир-
ко, сир, сабза, сабзї ишора ба њафт амшосипандон-фариштагони 
бузург аст.

Панљ рўзи аввали наврўз ба арвоњи фурўњарњо1 бахшида ме-
шавад. Дар ин рўзњо ќабристонњоро пок мекарданд, дар онњо 
ќурбонињо менамуданд. ривоят аст, ки дар ин рўзњо арвоњи гу-
заштагон аз осмон ба Замин меоянд, аз кору бори авлоди худ огоњ 
мешаванд ва барои он, ки онњоро фаромўш накардаанд, изњори 
ќаноат менамоянд ва ба онњо кўмак мекунанд.

1. Фурўњар – калимаи «Авесто»-ист, равони гузаштагон (фавтидагон), ки 
дар рўзи Наврўз зуњур мекунад.
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Панљ рўзи дигари наврўзро мардуми шањру дењот бо тўю та-
мошо ва мусобиќањои гуногуни варзишї мегузаронданд. Панљ 
рўзи сеюмро мардум дар дарбори шоњњо бо тантана љашн меги-
рифтанд ва боќимонда 15 рўзи дар сањро ба сайри наврўзї меба-
ромаданд.аз соли 2010 бо ќарори созмони Миллали Муттањид 
наврўз иди љањонї эълон шуда, дар мамлакатњои зиёд онро љашн 
мегиранд.

Мењргон. баъди наврўз ин дуюмин иди бузурги миллии 
ориёињо буд, ки ба бозгашти офтоб ва дуюминбора ба хати ис-
тиво омадани он ва боз баробар шудани шабу рўз бахшида шуда-
аст. Мувофиќи солшумории ќадим рўзи аввали наврўзро 1 моњи  
фарвардин љашн мегирифтанд, ки ба 16 март рост меомад. баъди 
санљидани тарозуи офтоб идро ба 21 март оварданд ва рўзи ав-
вали фарвардин низ пеш бурда шуд. аммо дар љашни Мењргон 
ин њисоб бетаѓйир монд, зеро рўзи 16 моњи мењргон рўзи фариш-
таи Мењр аст ва мутобиќ ба 16 сентябр мебошад. Дар гузашта 
ориёињо даромади наврўзро ба тобистон нисбат медоданд ва то-
бистон аз 6 моњ иборат буд. аз 16 мењрмоњ саршавии зимистонро 
њисоб мекарданд ва он низ 6 моњ буд, яъне сол ба ду бахш – тоби-
стон ва зимистон таќсим шуда буд.

баъд фаслњои солро ба чањор бахш – бањор, тобистон, тирамоњ 
ва зимистон људо намуданд ва оѓози солро бањор номиданд. 
Тањлили маъхазњо ва манбаъњои таърихї ба он далолат мекунад, 
ки наврўз саршавии бањор ва оѓози киштукор буда, Мењргон бо-
шад, оѓози тирамоњ ва љамъоварии њосил аст. Љашни Мењргон 
6 рўз – аз 16-ум шурўъ мешавад ва то рўзи 21, ки ром ном до-
рад, давом мекунад. рўзи оѓозро Мењргони омма ва рўзи анљомро 
Мењргони хосса меноманд.

Љашни Мењргон дар дарбори империяи њахоманишиён хеле 
пуршукўњ ва бо хурсандї мегузашт. шоњони њахоманишї, ки аз 
мастї худдорї менамуданд, дар иди Мењргон либоси арѓувонї 
пўшида сархуш мешуданд.

Дар рўзи љашни Мењргон дастархони њама аз неъматњои 
мављуда – нонњои њархела, себ, нок, ангури сафед, анљир, асал, 
лимў, шакар, гули нилуфар пур мешуд ва мардум базм меорост. 

Подшоњон дар ин рўз тоље ба шакли хуршеди шуълаафган бар 
сар менињоданд. Худованд дар рўзи наврўз ёќут ва дар Мењргон 
забарљадро барои зинат офарид. Мењргон то истилои муѓул дар 
саросари ориёно љашн гирифта мешуд.
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Сада. сада яке аз љашнњои бостонии мардуми ориёинажод  
аст, ки рўзи дањуми моњи ёздањуми солшумории шамсї – бањман 
барпо мегардид. азбаски аз дањуми бањман то љашни наврўз 
панљоњ шабонарўз аст, ин рўзро сада ном нињодаанд, зеро ниёго-
ни мо шабу рўзро алоњида њисоб мекарданд.

Мувофиќи ривояти «шоњнома» њушанг ин љашнро асос гу-
зоштааст. Гўё ў њамроњи дарбориёнаш дар сањро ба море дучор 
меояд. њушанг сўйи мор санг меандозад. санг бар санги дигаре 
бархўрда аз он оташак мељањад ва ба њамин васила оташ кашф ме-
гардад. Минбаъд одамон ба њамин муносибат оташ афрўхта, ба 
он саљда мекарданд.

Сада љашни мулуки номдор аст,
Зи Афридуну аз Љам ёдгор аст.
                                             Унсурї

Пешгузаштагони мо дар ин рўз љашн ороста, тамоми шаб 
гулхан меафрўхтанд ва дар гирди он раќс мекарданду суруд ме-
хонданд. сада то асрњои XII љашн гирифта мешуд, лекин баъдњо 
аз байн рафт, вале нишонањои он – гулхан афрўхтан, дар гирди он 
базм оростан њанўз њам дар байни мардуми мо ба назар мерасад.

Тиргон. ин љашн низ яке аз љашнњои хеле ќадим мебошад. 
Љашни Тиргон яке аз љашнњои фасли сол буда ба фарорасии 
тобистон – ба 21-22 моњи июн рост меояд. Дар ин рўз офтоб ба 
ќуллаи баландтарини худ мерасад ва рўзњои 21-24 рўзњои дароз-
тарини сол њисоб мешаванд. олами сабзи бањор тира мешавад, 
гармињои тобистон cap мешаванд. Дар ин рўзњо љав, гандум ва 
ангури пешпазак њосил медињанд. Тут, гелос, зардолу мепазад ва 
мардум њосили соли навро мехўранд ва шукронаи Худовандро ба 
љо меоранд. Љашни Тиргон низ дар замонњои ќадим бо шукўњу 
шањомат љашн гирифта мешуд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Асоси дини зардуштиро чї ташкил медињад?
2. Кадом русуми пайравони зардуштиро медонед?
3. Ибодатгоњњои зардуштиёнро номбар карда метавонед?
4. Идњои миллиро номбар кунед ва дар бораашон маълумот 
дињед.
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БОБИ IV
ЌАБИЛАЊОИ ОРИЁї 
ДАР АСРИ ОЊАН

§ 31. КИМЕРИЊО

Љустуљўњои археологї дар ќисми аврупои шарќї ва осиёи 
Марказї нишон медињанд, ки дар ин минтаќањо ориёињо аз кўли 
байкал то рўди Дунай, аз њавзањои Дону волга то осиёи саѓир 
аз замонњои хеле ќадим – њазораи IV–III пеш аз милод то асрњои 
миёнаи милод зистаанд ва баъдњо бо дигар халќњо омезиш ёф-
таанд.

Дар адабиёти авестої, аз љумла дар «фарвардин–яшт», ки яке 
аз бахшњои ќадимтарини «авесто» мебошад, аз панљ мањаллаи 
ориёињо: арианаваейља, Тўрон, Дињї, сайрам ва сайинї ёд шуда, 
ба мардон ва занони покдини ин кишварњо дуруди худовандї фи-
ристода мешавад.

насли имрўзаи тољикон бояд донанд, ки дар гузаштањои дур 
аљдоди мо мамлакати пањноварро дар ихтиёр доштанд ва халќи 
сершумори бузурге дар он зиндагї мекард.

Дар бораи баъзе ќабилањои ориёї мо аз манбаъњои юнонї 
маълумот гирифтаем. Масалан, дар адабиёти авестої дар бораи 
кимерињо, сарматњо ва скифњо маълумот нест. Дар манбаъњои 
авестої аслан дар бораи ориёињо ва раќиби онњо тўрњои њаюнї 
сухан меравад.

Дар катибањои њахоманишинї њамаи чорводорони ориёиро 
сакої гуфтаанд ва олимон тахмин менамоянд, ки сакоињо њамон 
тўрњои авестої њастанд.

номи кимерињо танњо дар манбаъњои юнонї вомехўрад ва 
онњо ќавми ориёизабон будаанд ва дар њазораи якуми пеш аз ми-
лод дар сањроњои байни рўдњои Дунай, Дану (Дон) ва соњилњои 
бањри охшиён (сиёњ) мезистаанд.

Кимерињо аввалин ободкунандагони шањру дењањо дар 
њудуди украина ва сањроњои љанубии русияи кунунї буданд. 
Кимерињо давомдињандаи тамаддуни асри биринљии ин диёр 
буда, аз асрњои XV то VIII пеш аз милод дар ин замин зиндагонї 
кардаанд.
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аз ривоятњои юнонї ва ошурї бармеояд, ки кимерињо халќи 
бузург ва љанговарони далеру фотењ доштаанд. 

Географи юнонї страбон навиштааст, ки кимерињо ба Элла-
да ва ионий пеш аз рафтани Гомер дар бораи саёњати Oдисceй 
наќл карда мегўянд, ки онњо ба соњилњои бањри охшиён (Понт) 
омаданд ва шањру дењањои дар уфуќ љойгирифтаи кимерињоро ди-
даанд. њеродот, ки ба соњилњои бањри охшиён омада буд, мегўяд, 
ки то асрњои VIII-VII пеш аз милод дар шимолии бањри охшиён 
кимерињо мезистанд. Дар асри VII пеш аз милод як ќисми онњо 
дар зери фишори скифњо ба осиёи саѓир рафтанд ва бахши дигар 
бо скифњои омада омезиш ёфтанд. Дар он замон ватани кимерињо 
Кимерия ном дошт ва аз он ном танњо ќрим боќї мондааст.

ба Кимерияи он давра њавзаи рўдњои Дунай, Днестр, Днепр, 
ќрим, Кубан ва Дон дохил мешуданд. Кимерињо баъд аз 1000 
соли мављудияти худ осори зиёде аз худ боќї мондаанд.

ќабристонњои кимерињо аз скифњо фарќ мекунанд: дар 
ќабрњои кимерињо чизњои оњанї нест, зеро онњо дар ибтидо 
оњанро намедонистанд. Кимерињо, дар ќабр њамроњи мурдагон 
зарфњо, чизњои аз мис ва устухон сохташударо мемондаанд. онњо 
дар тўли 1000 сол бо халќњои осиёи Хурду наздик робитањои 
фарњангї доштанд ва пањнкунандаи фарњанги пешќадами осиёї 
дар аврупо буданд. Кимерињо аввал ќабрро чоркунља чуќур 
кофта, баъд чор тарафи онро бо ѓўлачўбњо девор менамуданд 
ва фаршро низ тахтагї мекарданд ва болояшро бо ѓўлачўбњо 
мепўшониданд (расми 34).

баъзан ќабрњои гирд вомехўранд. болои турбатро бо санг 
мепўшониданд. Гоње дар атрофи турбат санг мечиданд. одамон бо 
либос гўронида мешуданд. аз ќабри одамони давлатманд пешони-
банди тилло, бозубандњо, нигинњои тилло ва нуќра ёфт шудаанд. 
Кимерињо аспбоз буданд ва њамроњи онњо афзори асп, тиру камон, 
чизњои зинатї мондаанд. Кимерињо њамроњи давлатмандони фавти-
да аспњояшонро кушта бо афзорњояшон гўр мекарданд. Дар сари 
ќабр сангњои ёдбуд мегузоштанд. баъзе сангњо одамони мурдаро 
ифода мекунанд.

Кимерињо ба зироаткорї ва бахше аз онњо ба чорводорї 
машѓул буданд. онњо шањру дењањо доштанд. Маданияти 
кимерињои бумї нисбат ба чорводорони кўчї баланд буд.

силоњи кимерињо аз шамшери дудамаи нўгтез, ханљар ва 
найза иборат буд. бештари пайконњо аз биринљї сохта шудаанд. 
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Зарфњои кимерињо аксар дастї сохта шудаанд ва дар китфашон 
наќшњои туморї, яъне секунља доранд. Зарфњо аз хурма, коса, 
кўза ва ѓайра иборатанд. аз афзори асп,чизњои зинатии биринљї, 
тилло ва нуќра маълум мешавад, ки кимерињо дорои санъати ба-
ланди њунармандї будаанд.

ќуввањои якљояи кимерињо борњо ба осиёи саѓир њуљум овар-
да, бо ѓанимат баргаштаанд, аммо якдилона ба муќобили скифњо 
баромада натавонистанд ва маѓлуб шуданд.

Расми 33. Гўрхонањои кимерињо.
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Мувофиќи маълумоти њеродот, ваќте скифњо ба сарзамини 
кимерињо њуљум оварданд, онњо ба шоњони худ итоат накарда гу-
рехтанд. байни шоњон низ якдилї пайдо нашуд ва ба љойи он ки му-
ташаккилона ба муќобили скифњо љанганд, худ ба худ љангиданд. 
ќабри шоњони ба муќобили скифњо љангида ва њалокшударо дар 
соњили рўди Тирас њеродот дидааст.

Кимерињо дар асрњои IX-VII дар осиёи саѓир давлати худ ро 
доштанд. Лашкари онњо се бор ба давлати ошурињо њуљум овар-
дааст. шоњи аввалини кимерињо Туѓдам, дуюмаш Теушпа ва сею-
минаш шандокшатр буд. Давлати онњо дар љанубии бањри охши-
ён, дар ноњияи Гомирра љой дошт. њеродот маълумот медињад, ки 
ба осиёи Хурд як ќисми хеле ками кимерињо омада буданд, аммо 
аз сабаби он ки онњо мардуми далеру љангпеша буданду фойтунњо 
доштанд, ањволи давлатњои пуриќтидори осиёи Хурд ва назди-
кро хеле танг намуда буданд. Кимерињо бо њуљумњои худ ќувваи 
давлати ошурро суст карда, нињоят онро аз байн бурданд. номи 
кимерињо то асри XII пеш аз милод дар таърихномањо вомехўрад, 
аммо баъди асри VII дигар зикр намешавад. олимон тахмин мена-
моянд, ки азбаски кимерињо бо скифњо аз як нажод буданд ва урфу 
одати онњо як хел буд, осори онњо бо скифњо махлут мешавад.

Кимерињо аввалин чорводорон ва ободкунандагони дењоту 
шањрњо дар љануби аврупои шарќї буданд ва асосгузорони та-

расми 34. Силоњ ва дањонаю зинат-
њои лаљом аз гўрхонањои кимерињо.

расми 35. Зарфњои замони кимерињо.
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маддуни шањрї дар аврупо мебошанд. Кимерињо бо скифњо оме-
зиш ёфта, баъдњо њамчун скиф ёд мешаванд.

СаВолЊо

1. Кимерињо дар кадом њазорсолањо дар љанубу шарќи Авру-
по зистаанд?    
2. Касбу кори онњо чї буд?
3. Номи онњо дар кадом ноњияњо боќї мондааст?
4. Њиссаи онњо дар бунёди фарњанги Аврупои Шарќї аз чї 
иборат аст?

§ 32-33. СКИФЊО–САКОИЊО

Маълумоти умумї. номи скифњо ба воситаи ашёи тиллої ва 
нуќрагини аз гўрхонањои шоњї бадастомада машњури љањон гар-
дидааст. онњо бо санъати баланди тасвирї, заргарї ва мазмуну 
мундариљаи ѓанї худ ифтихори таърих мебошанд. имрўз дар та-
моми музейњои бузурги дунё осори скифњо мављуд аст. бозёфтњои 
скифї – сакої асос ва фахри осорхонањои украина, Молдова, 
ќафќоз ва русия мебошанд.

скифњо-сакоињои ориёинажод њамзабон ва њамфарњанги гу-
заштагони мо – тўрњо буданд. онњо дар аврупои шарќї аз рўди 
Дунай то Дану (Дон), соњилњои бањри охшиён, Кимерия зиёда аз 
1000 сол баъди кимерињо зиндагонї карда, аз худ осори гаронбањо 
боќї гузоштаанд, ки ба ганљинаи таърихи љањонї дохил меша-
ванд. скифњо бо мурури замону амри таърих ба халќњои ќафќоз, 
Молдова, украина, русия ва њамчунин турку муѓулнажодњо 
мањлут  шудаанд. скифњо баъди кимерињо пањнкунандаи фарњанги 
шарќ, осиёи наздик ва Миср дар аврупои шарќї ва Марказї 
буданд. азбаски скифњо гузаштагони дури мо мебошанд, таърихи 
онњо ќисми таърихи ќадими халќи тољик – ориёї буда, донистани 
он шарт ва зарур аст. Дар бораи скифњо садњо китоб ва њазорњо 
маќола навишта шудааст. њоло дар  русия ва украина олимон ба 
омўзиши осору фарњанги скифњо љиддан машѓуланд.

Таърихдонњо ва бостоншиносон (археологњо) таърихи пай-
до шудани скифњоро дар ноњияњои љануби русия ва украина ба 
асрњои VII-III пеш аз милод нисбат медињанд. 
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Скифњо дар ќафќоз.  олимон чунин аќида доранд, ки скифњо ба 
Кимерия аз осиёи саѓир ба воситаи ќафќоз омадаанд. Кимерињо 
баъди шикасти худ ба љойи скифњо ба осиёи саѓир меоянд. осиёи 
саѓир – ноњияи Копетдоѓ аз ќадим макони ориёињо будааст, зеро 
дар ин љо њайкалони Митро,  индра ва дигар худоёни њиндуориёии 
асрњои XVI-XIV пеш аз милодро ёфтаанд. њоло олимон чунин 

расми 36. Намудњои гўрхонањои скифњо.
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аќида доранд, ки дар њайати давлати Хетњо ориёињо будаанд. 
скифњо баъди омаданашон ба мамлакати кимерињо робитаи худро 
бо ориёињои ин сарзамин наканда, дар торумор кардани давлати 
урарту ва ошур мададгори модњо будаанд.

нависандаи асрњои VI-V пеш аз милоди юнонї Эсхилл 
ќафќозро роњи скифњо номида буд. баъди 2500 сол исбот шуд, ки 
скифњо ва осори тамаддуни онњо дар бештари ноњияњои ќафќоз 
вомехўрад ва таърихи дунёи скифиро бе пайвандњои мадании 
мардуми ќафќоз комил шуморидан мумкин нест.

њамин тавр, ќабрњо ва осори тамаддуни скифї дар ноњияњои 
Черкас, Чечену ингуш, Доѓистон, Гурљистон, арманистону 
озарбойљон, батумиву сухуми ва ѓайра кашф шудаанд ва таъси-
ри осори скифњо ба тамаддуни мардумони ин вилоятњо назаррас 
мебошад.

Тирњои скифњои асри VII пеш аз милод дар ошур, бобул 
ва љойњои гуногуни Эрон, аз љумла Луристон ёфт шуданд, ки 
аз иштироки камонкашони скифї дар муњорибањои осиёи на-
здик ё аз истифодаи пайконњои онњо дар ин љангњо шањодат 
медињанд. Тиру камони скифњо хеле машњур буд ва шояд ди-
гар халќњо аз онњо истифода кардаанд. ќолабњои тиррезии 
скифї имкон медоданд, ки дар як њафта то 10 њазор тир тай-
ёр кунанд.

Дар дењаи Зиви Курдистони Эрон ќабри шоњи скифњо пай-
до шудааст, ки ба асри VIII пеш аз милод нисбат дорад. ќабрро 
одамон тасодуфан ёфта, чизњои тиллоии онро таќсим кардаанд. 
баъзе аз онњо ба мyзейи Тењрон оварда шудаанд. ориёинажодњо 
ба сарзамини осиёи наздик дар њазорањои III-II пеш аз милод 
омада, бумї шуда буданд. бинобар ин скифњо бахше аз ориёињои 
дар даврањои минбаъд омада мебошанд. 

Гўрхонањои давраи аввали скиф-шоњї (асри VII пеш аз милод) 
дар њавзаи рўди Кубан, ставропол, Краснодар кашф шудаанд. аз 
бештари онњо ашё, силоњ, чизњои зинатии тиллою нуќра пайдо 
шудаанд. Масалан, аз гўристони назди Кубан акси барљастаи аз 
тилло сохтаи паланг, ки болои сипарро оро медод, ханљари бо 
дастаю ѓилофи тиллої, пешонабанди тиллої, ду косаи тилло ва 
дањњо чизњои ќиматбањо, аз љумла пешонабанди тилло бо ороиши 
уќоб, гулњо ва шеру гўсфанд, оинаи бо тилло рўкашкардашуда ба 
даст омадаанд.
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Дар стансияи Кострома ќабре тањќиќ шуд, ки он ба монанди  
хайма аз ѓўлачўбњо сохта шуда буд ва дар атрофи ќабр 22 аспро 
бо зину афзорашон гўронида буданд. Дар бисёр ќабрњои ин дав-
ра хайкалњои сангин гузошта шудаанд, ки шояд симои соњиби 
ќабрро ифода намоянд.

Ёдгорињои скифњои асри IV пеш aз милод. асрњои V–IV пеш 
аз милод давраи бузургї ва пурзўрии скифњо ба њисоб мера-
вад. Гўрхонањои маъруфи шоњони скифњо – солоха, Чертом-
лик, Кўлоба ва ѓайра ба њамин давра мутааллиќанд. аз pўйи 
гўрхонањо coxти иљтимоии скифњо ба хубї барќарор мешавад. 
ќабрњо хеле бузург буданд. Дар асрњои IV-III пеш аз милод 
гўрхонањои шоњон ба маќбараи оилавї табдил меёбанд ва дар 
онњо мурдањои ањли оила, ки дар ваќтњои гуногун аз дунё даргу-
заштаанд, дафн шудаанд.

барои донистану навиштани таърихи дунёи ќадим, баху-
сус таърихи ориёињо, мавод лозим аст, вале, мутаассифона, аз 
он даврањои ќадим дар дасти мо китобњои хеле кам боќї мон-
даанд ва онњо њам пурра таърихи ќабилањои ориёињоро дар бар 
намегирад, ки замоне дар сарзамини нињоят васеъ мезистанд, як 
халќ буданду як забон доштанд. бинобар ин, ягона далелу мавод 
кофтуковњои археологї (њафриёти бостоншиносї) мебошанд.

Дар кофтукови археологї барои муайян кардани давра, тарзи 
зиндагї ва дараљаи маданият гўрњои одамоне, ки дар он замон 
дафн шудаанд, ёрии калон мерасонанд. бинобар ин, барои он ки 
шумо дар бораи тарзу тариќаи њаёту касбу кори скифњо маълумот 
дошта бошед, чанд гўрхонаи подшоњони скифиро мушоњида кар-
да хулоса мебарорем.

Гўрхонаи Солоха. ин 
гўрхона дар сањрои назди Дне-
при украина љой дорад. Дар 
роњрав хизматгори шоњро бо ли-
боси низомї ва найзаву тирдо-
наш гўрондаанд.

ќабрњои асосї дар самти 
шарќї љой доштанд. ќабри ав-
валро дуздон ѓорат кардаанд ва 
аз он њатто устухонњо низ боќї 
намондаанд. Чизе, ки боќї мон-
дааст, якчанд ороиши тилло, ли-расми 37. Наќшаи ќабри Солоха.
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бос ва зарфњои чўбї, майдаста бо кафлес 
ва ѓайра мебошанд. Дар самти шимолу 
шарќї дар ќабре скелет ва ашёи гузошта 
њама барљо мондаанд. Дар каллапўшаш 
ороиш аз тилло ва пешонибанди тил-
ло бо тўморча ва муњрањои тухмшакли 
бо зирењовезон, дар  гардан гарданбан-
ди ѓафсу васеи тиллої (дар охири он рас-
ми сари шер аст), дар дасти чап се ва дар 
дасти рост ду дастпонаи тилло дошт. Дар 
пањлуи рост шамшер бо ѓилофи тиллої, 
расмњои барљастаи њайвонњо, шашпар, 
тоскулоњ бо расмњои барљастаи ду ски-
фи љанговар, љавшан ва силоњњои дигар 
буданд. Дар њамин љо 6 зарфи нуќрагин 
бо расмњои шикори скифњо, ќадањњо ва 

ѓайра ёфт шудаанд. Дар яке аз тоќњо се деги пур аз гўшти аспу 
гов, ташти бузурги биринљї, кафлес, љом (ритон), 10 кўза майу об 
ва дигар ашёю анљом ба даст омаданд. Дар самти шарќии берун 
аз гўри шоњ скелети муњофизи шоњ мехобид. Дар яке аз гўшањо 
колбади 5 аспи саворї низ ёфт шуд. њамин тавр, аз гўри шоњи 
скифњо дар солоха сарвати бебањо ба даст омадааст, ки њоло дар 
музеи Эрмитажи санкт-Петербург нигоњдорї мешаванд.

Гўрхонаи Чертомлик. ќабри дуюм, ки мо дар бораи он наќл 
менамоем, Чертомлик ном дорад ва дар дењаи Чкалови соњили 
рости Днепр воќеъ буд. Хоки болои ќабр 20 м баландї дошт ва 
дар 4 давра онро баланду пур кардаанд. Дар њар давра дар болои 

расми 38. Шонаи тилло бо 
сањнаи муборизаи скифњо.

расми 39. 1.Наќшаи ќабри Чертомлик. 
2.Кўзаи машњури нуќраю тиллогин, ки аз гўрхона ёфт шудааст.
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ќабр ќурбонї, ашё, лаљоми 250 асп, пайкон ва ѓайра мондаанд. 
Дар зери турбат ду гўри марказї ва яке пањлуї, се ќабр барои 11 
асп бо афзорашон ва ду посбон љой доштанд.

Гўри марказї дар чуќурии 11 метр канда шуда, шакли 
чоркунља дорад. аз кунљњо ба ќабри зеризаминии андозааш 5х4 
метр ќаду бар ва роњрави 12,5 метр дарозидошта ворид мешу-
данд. Дар ќабри марказї малика дар болои кати чўбин мехобид. 
Кат бо рангњои кабуд, нилобї, сабз ва зард оро ёфта буд. Дар 
пешонибандаш 49 гулбарги тилло дўхта шуда буд. Каллапўшаш 
нўгборик буд. Дар гўшњо гўшвори зирадор ва дар гардан гардан-
банди яклухт, дар дастњо дастпона ва дар ангуштон ангуштарњои 
тиллої дошт. Дар назди девори ѓарбї кўзаи дудастаи машњури 
нуќра бо расми скифњо, ки яке аспро кишан ва дигаре наъл ме-
кунад ва боз 14 кўза (амфор) ёфт шуданд. Дар назди онњо пи-
сари хизматгор мехобид. Дар ду гўрхона молу ашёи малика бо 
зеварњо, пешонибанд, афзорњои тиллоияш љой доштанд. Яъне 
панљ пешонабанд, аз љумла дуто бо силсилањо, дуто бе силсила, 
дуто бо зирењи майдабофї ва силсила, ду марљони тилло, панљ 
тор љавоњир ва ѓайра ёфт шуданд. Танњо тиллобаргњои гуногун 
2500 донаро ташкил мекунанд.

Дар ќабри чањорум ду марди давлатманд бо лавозимоти 
њарбї ва ашёву гарданбандњои тилло мехобиданд. ин мардњо 
шояд хешовандони малика бошанд.

Дар гўрхона ганљурњои пинњонї (хазинањо) ва фиребгоњњо 
барои дуздон сохта шуда буданд.

Гўрхонаи кўлоба. ин ќабр низ гўри як давлатманди скиф 
мебошад ва бо номи Кўлоба машњур аст. Дар ноњияи босфор 
асрњо давлати скифњо вуљуд дошт ва мардуми босфор ва Киме-
рия бумии кишоварз, соњиби дењаю шањрњо буданд. Гўрхонаи 
Кўлоба аз оњаксангњои чортарош сохта шуда, 4,3x4 м ќаду бар 
ва 10 м баландї дорад, пўшиши гўрхона равоќи зинадор аст. бо-
лои ќабр теппае аз сангњо мебошад. соњиби асосии гўр дар то-
бути чўбин ба пушт, cap сўйи љануб мехобад. аз рўйи устухонњо 
ва косахонаи cap љасад 35-50 сола будааст. Каллапўши намадини 
нўгтези бо тиллобаргњо ороёфта дошт. Дар гардан гарданбанди 
аз симњои тиллої бо њам тофта дошт, ки ду сари он аз лољвард бо 
муљассамаи тиллоии ду аспсавори скифї оро ёфтааст. Дар дасту 
по њалќањои тиллої дошта, либосаш бо тиллобаргњо зинат ёфта 
буд. Дар камарбанди вай ханљар ва шамшер бо дастаи тилло ва 
ѓилофњои тилло овезон буданд.
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Дар пањлуяш занаш дар тобути чўбин мехобид. Тобут бо 
устухонњои акси њайвонњои афсонавї хотамкорї шуда буд. вай 
тољи тилло ва либоси бо гулбаргњои тилло дўхташуда дошт. сари 
синаи ўро садафи тиллокорї бо расми худозани юнонї афина 
оро дода, дастњо бо дастпонањои тилло зинат ёфта буданд.

Дар болои сари зан 6 корд, оинаи биринљї бо дастаи тиллої, 
чархи аз устухони фил сохташуда, ќадањњои тиллої бо расмњо аз 
њаёти скифњо ва дигар чизњо ёфт шуданд.

Дар яке аз шохбаргњои тилло зане тасвир шудааст, ки аз ду 
китфи ў ду мори шохдор баромада, ба худи вай тањдид менамо-
янд. ин образи ањриманзан мебошад, ки дар асоси ривоятњои 
асотирии миллии мо сохта шудааст.

њамин тавр, аз гўрхонањои скифњои давлатманд њазорњо ашёи 
зебу зинат пайдо шудаанд, ки баъзеи онњоро заргарони юнонї ва 
баъзеро худи скифњо сохтаанд. бештари ёдгорињо аз рўйи мазмун 
ба њаёти њаррўзаи скифњо бахшида шудаанд. онњо сарчашмаи 
бебањо барои омўхтани симои скифњо, сарулибос, хулќу атвор ва 
касбу кори онњо мебошанд. албатта, на њамаи скифњо давлатманд 

расми 40. 1.Наќшаи гўрхонаи Кўлоба, 2.Садафи тиллогин, З.Гавазни тиллогин.
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буданд. Хонањои скифњо ва умуман дењањо боќї намондаанд, ба-
рои он ки онњо чўбї будаанд. ба њар њол, ба археологњо муяссар 
шудааст, ки намуди хонањои скифњои бумиро барќарор намоянд.

Як намуди хонањо аз ѓулачўбњои бо њам пайваст сохта шудаанд. 
Чунин хонањо имрўз њам дар рўзгори русњо бисёранд. сохтори хо-
наи русњо, ки аз ѓўлачўбњо сохта шудаанд, ин тавр аст: деворњо аз ду 
ќабати ѓўлачўб сохта шуда, байнашон бо хок пур карда мешавад. 
Чунин хонањо дар зимистон хеле гарм мебошанд. намуди дуюми хо-

расми 41. Зарфњои скифї.
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наи скифњо аз ѓўлачўбњои рост ва 
бо њам зич ба шакли чоркунља сох-
та шудаанд. Деворњо бо лой андо-
ва шуда фаршњо хокї ва дар хонаи 
зист оташдон мављуд аст. Пўшиши 
чунин хонањо гунбазї ва хар-
пушт буд. намуди сеюми хонањои 
скифњо хаймашакли мудаввар буда 
фарш хокї ва деворњо бо лой андо-
ва шуда буданд. 

скифњо аз осиёи Хурд ба 
соњилњои бањри охшиён омада-
анд. аммо њеродот, ки дар за-
мини скифњо буд, менависад, ки 
онњо пеш дар соњилњои аракс – 
буданд ва бо массагетњо љанг кар-
да, ба Кимерия меоянд.  њамин 
тавр њеродот ватани скифњоро 
дар соњили шарќии бањри Гургон 
медонад. Массагетњо бошанд, дар 
он тарафи аракс зиндагонї ме-

карданд, вале скифњо мардумони бумии диёр буданд. онњо дар 
замони мезолит ва неолиту биринљї дар њамин љо зиндагонї      
доштанд. Дар бораи скифњо њеродот наќл мекунад, ки дар атро-
фи онњо халќњои дигар њам њастанд, аммо бо маданияти хеле 

расми 42. Сарулибоси занњои скиф-
њо, ки аз рўйи бозёфтњои гўрхонањо 
барќарор карда шуданд.

расми 43. Ороиши лаљом ва афзори аспони скифњо ва сарматњо.
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ќафомонда. скифњо дар назди бањри охшиён иттињоди сиёсии бу-
зургро ташкил карда буданд ва бисёр ќабилањои дигарро ба та-
сарруф дароварда аз онњо андоз мегирифтанд. 

скифњо ба юнонињо ѓалла, пўст ва дигар ашёи рўзгор мефу-
рўхтанд. њунармандї, махсусан мисгарї равнаќ дошт. Мисгарон 
ва заргарони скифї аз биринљї чизњои корї, зинатї ва хољагї 
месохтанд. оњангарї низ равнаќ дошт. сохти давлати онњо 
ѓуломдорї буд. Давлати скифњо дар асри IV аз љониби сарматњо 
забт карда мешавад ва минбаъд ба љойи онњо номи сарматњо 
машњур мегардад. 

Умумияти скифњо бо дигар ориёињо. скифњо чун њамаи 
ориёињо дар ибтидо офтобпараст буданд ва оташ, замину обро 
бузург медоштанд. њеродот менависад, ки скифњо ва массагетњо, 
яъне сакоињо офтобро Худованди бузургу офаранда медонанд ва 
ба ў ќурбонињо мекунанд ва ибодатгоњњо доранд.

ќаблан зикр карда будем, ки ориёињои зардуштї љасади ода-
монро дар замин намегўронанд, зеро ба аќидаи онњо он заминро 
мурдор мекард. скифњо низ ин одатро доштанд ва мурдагонро 
дар тобутњои чўбин ва сангин гузошта гўр мекарданд, яъне дину 
оини онњо бо ориёињо наздик буд.

скифњо ба монанди дигар ориёињо саг, гов, асп ва гўсфандро 
эњтиром мекарданд ва арљ мегузоштанд. сарулибоси скифњо ба 
монанди њамаи ориёињо аз курта, шалвор, калтача, кандиз, кам-
зул ва як навъи пойафзор ба шакли чоруќ ё чамус иборат буд. 

расми 44. Мардони скиф бо либоси миллї.
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олимон забони кимерињо ва скифњоро ориёї донистаанд.
њамаи ориёињо, аз љумла скифњо, ороиши тиллогину нуќра-

гини либосро дўст медоштанд, зеро ин маъданњо рамзи покии на-
жоди ориёињо њисобида мешуданд.

СаВолЊо

1. Скифњо кињо буданд?
2. Скифњо дар кадом ноњияњо зиндагї доштанд?
3. Тирњои скифї дар куљоњо ёфт шуданд?
4. Аз гўрњои скифњо кадом бозёфтњо ба даст омадаанд?

§ 34. САЙРИМИЊО (САВРОМАТ, САРМАТЊО)

Маълумоти умумї. Дар адабиёти авестої номи сайримињо 
зикр мешавад. ин аќида дуруст аст, ки номи «сайрима» ба шакли 
«сайрам» дар ќазоќистони имрўза боќї мондаст. сайрима ё сай-
рам номи љуѓрофї буда, бошандагони онњо дар адабиёти юнонї 
бо номи савромат ё сармат зикр ёфтаанд. вожаи «сармат» – сар-
мад маънои мардуми бумї, тањљойиро дорад ва ба маънои сахту 
баланд низ меояд. њудуди сайрима дар Ѓарб соњили чапи Дану ва 
дар шарќ кўњњои Данук (урал)-ро дарбар мегирифт.

Дар бахши фарвардин-яшти «авесто» як бор аз сайримињо 
ёд мешавад, ки макон ва замони онњо маълум нест. њеродот 
дар бораи скифњо менависад, ки скифњо аз соњили чапи Дану то 
бањри Меоти (азов) ва савроматњо бо гурўњњои бисёри хурд - 
хурд зиндагонї мекунанд. Дар сарчашмањои юнонї якчанд номи 
ќабилањои сарматї: сай, фисамат, савдорат, сирматї зикр ёфта-
анд. Дар ѓарбии бањри Гургон исседонњо, дар шимоли он арѓипњо 
мезистанд. ин ќабилањо ба гурўњњои ориёизабон дохил мешу-
данд. урфу одати онњо бо сарматњо як буд.

сарзамини сарматњо хеле пањновар буд. онњо мардумони 
чорводори кўчї буданд. Таърихшиноси дигари юнонї – Диодор 
(асри 1 пеш аз милод) хабар медињад, ки сарматњо оњиста-оњиста 
ба сарзамини скифњо дохил шуда, давлати онњоро гирифтанд, 
мардумро ќатл ва сарзаминро хароб карданд. Тањлили адабиё-
ти таърихї нишон дод, ки сарматњо дар асри II пеш аз милод аз 
рўди Дану гузашта, ба соњили бањри охшиён меоянд ва дар мам-
лакати скифњо давлати худро барќарор менамоянд. Кофтуковњои 
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археологї аз рўди Дану то гирду атрофи бањри азов нишон до-
данд, ки дар њамин заминњо дар ќадим сарматњо зиндагонї до-
штанд ва онњо ворисони маданияти срубї ва андроновоии асри 
биринљии ин диёр мебошанд. Маданият ва урфияти скифњо ва 
сарматњо якхела буд. Дар ќадим скифњо ва сарматњо дўст буданд 
ва дар љанг ба муќобили душманони умумї якљоя мубориза ме-
бурданд. онњо якљоя ба осиёи саѓир омада буданд ва модњо ху-
дро сармат меномиданд. Тавре ки дар ибтидо гуфтем, сарматњо 
њамон сайримињои «авесто»-ианд, ки дар фарвардин-яшт ба 
фурўњарњои занону мардони поки онњо дуруд гуфтанд. Дар он 
давра сарматзанњо баробари мардон дар љанг иштирок мекар-
данд ва сарчашмањои юнонї аз љасорату диловарии онњо ёдовар 
шудаанд.

њеродот навиштааст, ки сармат занњо ба монанди мардон са-
ворони хуб, камонкаши моњир ва жўпинзанандагони чобук мебо-
шанд. онњо њамроњи мардон дар шикор ва љангњо ширкат меку-

расми 45. Занњои сармат. 
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нанд ва ба монанди шавњарони худ ли-
бос мепўшанд. онњо ба корњои занона 
шиносої надоранд. 

бозёфтњои бостоншиносї нишон 
медињанд, ки дар њаќиќат сарматњо 
дар асрњои VIII-VI пеш аз милод дар 
даштњои байни рўдњои Дану, Кимерия, 
(ставропол), ра то кўњњои урал ва шояд 
шарќтар њам сањронавардї мекарданд.

Тариќи гўронидан. Тарзи гўрони-
дан дар сарматњои асрњои VIII-VI 
пеш аз милод якхела аст. онњо ба-
рои мурдањои худ гўри чоркунља кан-
да, баъд дар як тарафи он лањад ё калпе 
мекофтанд ва љасадро дар он мегузош-
танд. њамроњи мурда тиру камон, тир-
дон, найза, љавшан, тоскулоњ мегузош-
танд. Тирњои пайкон бештар аз маъ-
дани биринљї сохта шудаанд. болои 

ќабрњоро бо чўб ва аз болои чўб хок пўшонидаанд.
Дар ќабрњои сарматњо гузоштани лаљом ва дигар афзори 

асп хеле маъмул буд. Дар ќабрњои сарлашкарон боќимондаи 
љасади якчанд асп ва ѓуломон пайдо шудаанд. аз ќабрњо дар ба-
робари силоњ, зарфњои тиллої, нуќрагин, мисї ва чўбину гилин ба 
даст омадаанд. Дар байни сарматњо анъанаи болопўшро (камзўлу 

Расми 46. Гўри сарматии 
давлатманд, ки дар болои 
аробаи пўшишдор гўронида 
шудааст.

Расми 46 а. Сохти аробаи пўшишдор.
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як тањ њоро) бо тиллогулњо оро до-
дан ривољ дошт. ороиши занњо аз 
гўшвор, дастпона, пешонабанд ва 
гарданбанд иборат буд. 

Мардони давлатманд гар-
данбандњои тиллої ва нуќрагин 
доштанд, ки баъди мурдан њам-
роњашон гўронда мешуданд. Дар 
ин давра сарматњо ба давлатман-
дон ва камбизоатњо таќсим шуда 
буданд. саравлодњо – сарлашка-
рон моликияти бисёр доштанд. 
Занњо дар љомеаи сарматњо баро-
бари мардон њуќуќ доштанд.

Сарматњо дар асрњои IV-II 
пеш аз милод. сарматњои ин дав-
ра дар асоси ёдгорињои вилояти 
оренбург ва љануби Дану омўхта 
шуда, бо номи маданияти Про-
хоров машњур шудаанд, яъне ав-

валин ќабристоне, ки бостоншиносон онро омўхтаанд, дар наз-
ди мањаллаи Прохоров љой дошт ва аз њамин сабаб онро «мада-
нияти прохоровї» ном гузоштаанд. ќабрњои сарматњо чоркунљаи 
дарозпањлу, љойи љасад нимкалп буда, мебошад. њамроњи мур-
да хўрок мегузоштаанд. Мувофиќи анъанаи он давра  бештар ду 
пойи пеши чорвои хурд – гўсфандро пухта дар кўзањо мемонданд, 
ки тўшаи ќиёмат ном дошт. Ѓайр аз ин, њамроњи љасад зарфњои 
наќшини тагашон њамвор ва ханљару шамшер низ мегузоштанд. 

њамчунин, ќабрњои намуди лањаддор, калпї ва њатто 
саѓонањои оилавї низ вомехўранд. Дар фарши гўр тахта мегузош-
танд. Пўшиши ќабрњо аз ѓўлачўбњои болояшон хокрехта иборат 
аст. Дар болои ќабр оташ меафрўхтанд. Дар ќабрњо порањои санги 
сурх мегузоштанд, ки рамзи оташ ба њисоб мерафт.

бозёфтњо аз  ќабристонњои сарматњо нишон медињанд, ки 
онњо бо халќњои ориёии осиёи Марказї, соњилњои бањри охши-
ён, осиёи саѓир, ориёнои Ѓарбї робитаи маданї доштанд.

љорї шудани њукумати сиёсии сарматњо дар замини скифњо. 
Тавре ки зикр карда будем, сарматњо дар он тарафи рўди Дану

расми 47. Осори санъати сарматњо.
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 (Дон) мезистанд. Дар асрњои IV-III пеш аз милод як иттињоди 
пурзўри ќабилањои сармат, исседон, дањию массагетии љанубињои 
Даик (урал) ба вуљуд меояд, ки он ба сўйи осиёи Миёна, ќафќози 
шимолї ва бањри охшиён пањн мешавад.

Тариќи гўронидани сарматњо таѓйир меёбад, ки ба пайдои-
ши иттињод вобаста аст. аксари гўрњо дар сабки нимкалпї канда 
шуда, сари мурда ба сўйи шарќ нигаронида мешавад.

скифњо дар натиљаи љангњо бо маќдунињо, фракийњо ва келтњо 
рў ба сустї нињоданд. аз ин сустї њамсояи њамзабону њамхуни 
онњо – сарматњо истифода бурда, ба заминњояшон ногањон њуљум 
оварда онро забт мекунанд. ин њодиса дар охири асри III ва авва-
ли асри II пеш аз милод ба амал омадааст.

Дар ин њуљум сарматњои савдаратак (мардуми сиёњпўш) ва 
фисамат иштирок кардаанд. сарвари сарматњо маликае бо номи 
амога буд, ки бо ёрии херсонњо ба пойтахти скифњо дохил шуда, 
њукмрони заминашон гардид. њукмронии сарматњо то Днепр ва 
ќафќози шимолї мерасид. Дар замони подшоњии сайтафарн 

расми 48. 1. Љасади шоњи сакоињои сайнї аз гўрхонаи Пазирики Олтой. 
Сарашро бо тољи тилло дуздон бурида бурдаанд. 2. Аробаи аз гўр ёфтшуда. 
3. Гавазни зарин, зарф ва ќуи намадин аз гўрхонаи Пазирик.
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дастањои ў аз давлатњои юнонии соњилњои бањри охшиён бољ 
меситонданд. 

аз ривоятњои таърихї маълум мешавад, ки сарматњо бо 
скифњо ва кимерињо омезиш ёфта, дар асри II пеш аз милод дав-
лати пурзўре ташкил додаанд.бахше аз сарматњо кишоварз буда-
анд ва дар дењаву шањрњо зиста ба савдою њунармандї машѓул бу-
данд, бахши дигар чорводорони кўчї буданд.

сарматњо ба монанди скифњо барои пешвоёни худ ќабри 
калон кофта, дар он њамроњи шоњ афзору анљоми бисёр мегу-
зоштанд. бисёр бозёфтњои тасодуфии замони сарматњо ба даст 
омадаанд, ки аз сохти иљтимої, дараљаи зисту зиндагонї, урфу 
одат ва доду гирифти онњо бо њамсояњо шањодат медињанд. 
Дар байни онњо дегњои скифї, оинањои биринљї, садафњои 
тиллою нуќрагї, ханљар, афзори асп, зарфњо ва ѓайра дучор 
меоянд.

сарматњо то омадани туркон ва славянњо дар ин љо зиндагонї 
кардаанд. аландњо – осетинњо бахше аз онњо мебошанд. Дигар 
сарматњо бо славянњо (украинњо, русњо) ва туркњо омезиш ёфтанд.

СаВолЊо

1. Сарматњо дар кадом ноњияњо зиндагонї мекарданд?
2. Машѓулияти онњо аз чї иборат буд?
3. Занон дар љомеаи сарматњо чї наќш мебозиданд?
4. Чаро сарматњо дар болои ќабрњо оташ меафрўхтанд? Ин 
одат дар байни тољикони кунунї вуљуд дорад ё не?
5. Кадом халќњои Ќафќозро боќимондаи сарматњо мењи-
собанд?

§ 35. САЙНИЊОИ ОРИЁї ДАР СИБИРИ ЃАРБї 
ВА БАЙКАЛУ ОЛТОЙ ВА ТУВА ДАР ЗАМОНИ 

СКИФУ САРМАТЊО

Маълумоти умумї. ноњияњои сибири ѓарбї ва љанубї барои 
чорводорї шароити хуб доранд. Дар ин љо кўњњо чандон баланд 
нестанд ва доманањои онњо серобу алаф буда дар фаслњои бањор, 
тобистон ва тирамоњ чорворо бо хўрок хуб таъмин менамоянд.  
аз сабаби он, ки дар бањор боришот кам аст, зироат дуруст амал 
намекунад.
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Дар олтой ва ноњияњои он аз ќадим чорводорони сакої 
зиндагонї доштанд. Чорводорон тобистон дар дарањои кўњї ва 
бањору тирамоњ дар сањроњо ва доманаљангалњо чорвои худро ме-
чаронданд. Чорводорони олтой зиндагонии нимкўчї доштанд, 
яъне зимистон чорвои худро дар ќўтанњои болопўшида нигоњ ме-
доштанд. Дар олтой ёдгорињои сакоињои асрњои VII-VI пеш аз 
милод бисёр боќї мондаанд. ќабристонњои ин давра дар ноњияи 
санги гавазнњо омўхта шудаанд.

одамонро дар гўр дар тобутњои чўбин бо сарулибос 
мегўрониданд. њамроњи мурдагон ханљар тиру камон ва дар 
ќабрњои занон оинаву чизњои  зинатї ва зарфњо гузоштаанд. 
Гўрњои одамони бой хеле калон буда, аз ѓўлачўбњо сохта шуда, 
6-7 метр дарозї ва аз 4 то 7 метр чуќурї доранд.

ќабристони Пазирик дар Тува. Дар ин ќабристон як ќабри ода-
ми бой пайдо шуд, ки зану марди мумиёшуда дар тобути тахтаги-
ни пурнаќш хобидаанд. ќабр аз ѓулачўбњо сохта шуда, деворњои 

он бо гилем ва намади гулдор ороиш ёфта 
буд. Дар як гўша аспе бо афзораш мехобид. 
њамаи чизу чораи ќабр хуб боќї мондаанд. 
сабаби хуб боќї мондани љасадњо ва ашё он 
аст, ки дар болои ќабр девори сангине сохта-
анд, ки пањноии он 25 метр ва дарозиаш 50 
метр мебошад. ваќте ки девор вайрон меша-
вад, болои ќабр ба сангтўдаи бузург табдил 
меёбад. азбаски табиати ин љо сард аст, мур-
дагон бо ашёи дар ќабр яхкарда вайрон на-
шудаанд.

Яке аз ќабрњои давлатмандони асрњои V-
III пеш аз милод дар ноњияи Пазирик тањќиќ 
шудааст, ки он ба кайкняз нисбат дошт. Му-
таассифона, ќабри асосї, ки дар он зану 
мард хобида буданд, ѓорат шудааст. Дуздон 
њамаи либосњоеро, ки тилловорї ва ашёи 
ќиматбањо доштанд, аз бадани мурдагон 
канда гирифтаанд. аммо ба хонае, ки 10 асп 
бо афзорашон гўронда шуда буданд, дарома-
да натавонистаанд. Дар хонае 10 аспи тилло-
ранг гўронда шуда буданд, аз љумла яке аз 

расми 49. Либоси 
шоњони сакої аз 
гўрхонаи Исики 
Њафтрўди асрњои III 
пеш аз милод.
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онњо аз зоти бењтарини аспњои ориёї буд ва 9 аспи дигар зотњои 
гуногун аз љумла зотњои олтойї ва майдаи муѓулї буданд. аспњо 
бо афзор ороста шуда, ба мурдагон туњфа шудаанд. Зин, лаљом 
ва дигар афзори онњо хеле ќиматбањоянд. бояд  зикр кард, ки их-
тирои зин ба сакоињо мансуб аст. Юнониён ва дигар халќњо чанд 
аср баъд аз мављудияти зин огоњї ёфтанд. афзори њамаи аспон 
аз санъати баланди њунармандии сакоињои он замон ва мењру 
муњаббати онњо нисбат ба аспони саворї гувоњї медињанд. ќабри 
дуюм низ ѓорат шудааст, аммо бисёр чизњо боќї мондаанд. аз-
баски љасадњо ва чизњои дар ќабр гузошташуда ях баста буданд, 
дуздон онњоро гирифта натавонистаанд. Дар cap, дастњои мур-
дагон чизњои ќиматбањо, аз љумла ашёи зинатии тиллої мављуд 
буданд ва дуздон онњоро гирифта натавониста, сару дасту пойи 
мурдагонро бурида бурдаанд (расми 50).

бадани кай холкўбї шудааст. сина ва тахтапушташ бо 
расмњои афсонавї, аз љумла бабри уќобсар, гавазни уќобсар, 
нарѓурм ва бабри болдор оро ёфтааст.

Мувофиќи ривояти маъхазњои чинї, сакоиёни он диёр ба-
дани худро бо наќши њайвонњои афсонавї оро медоданд. Чунин 
одамонро давлатманд мењисобиданд. Деворњои ќабрро бо гилем, 
намадњои наќшї ва палос оро додаанд. Дар ќабр  чизњои рўзгор, 
аз ќабили чойник, табаќ, коса, чумча ва ѓайра гузоштаанд. 
соњибони ќабр хеле сарватманд будаанд. Мурдагон дар тобутњои 
сарпўшдори аз ѓўлачўбњои бузург сохташуда мехобиданд. 
бозёфтњои ќабристони Пазирик нишон медињанд, ки сакоињои ин 
диёр бо тамоми њамнажодони худ дар осиёи Марказї, аврупо ва 
шарќ наздик буда, робитаи тиљоратї ва фарњангї доштанд.

асоси чорводории мардумони сайнии олтойро галлањои 
аспон, подаи говњо ва рамаи гўсфандон ташкил медоданд. 
иморатњои дењот аз ѓўлачўбњо сохта шуда буданд.  њар оила хо-
нае болои ароба, яъне фойтун дошт, ки дар он аз ќафои гала ва 
рама њаракат мекард.

Либоси мардон аз шалвор, камзўл, мўза; либоси занњо аз кур-
та ва камзўли дарозу рўймол иборат буд. Либосњо гулдор буда 
бо маъданњо ва сангњои  ќиматбањо оро дода  мешуданд. силоњи 
сакоињои олтойро тиру камон, табарзин, ханљар, тирдон ва ѓайра 
ташкил медод. 

Дар гўрхонае гилеми ќадимтарини пашмин пайдо шудааст, ки 
аз њунари баланди гилембофии онњо шањодат медињад. умуман, 
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чорводорони ориёї соњибфарњанг 
буданд. Кайњои чорводор дар их-
тиёри худ на танњо галаю рама, 
балки одамони хизматгор, дастаи 
њарбї, њунармандон доштанд. наќ-
шу нигорњои болои гилему намад 
нишон медињанд, ки онњо дорои 
санъати баланди тасвирї, заргарї 
ва наљљорї (чўбкорї) буданд. 
Љомеаи сайнињои олтой аз давлат-
мандон, миёнањолон, камбаѓалон 
ва ѓуломон иборат буд. 

Манбаи асосии омўзиши таъри-
хи сай нињо ќабристонњо мебошанд, 
ки дар бисёр ноњияњои Тува омўхта шудаанд. ќабрњо, одатан, 
дар баландии соњили рўдњо ва баъзан дар љойи ќабристони асри 
биринљї љойгиранд. намуди зоњирї ва дохилияшон гуногун аст. 
Муњаќќиќон зиёда аз 8 навъи онњоро тањќиќ кардаанд. Яке аз бу-
зургтарини онњо ќабри арчан дар водии умко мебошад (расми 52).

баъди тањќиќ маълум шуд, ки дар марказ хонаи калоне аз 
ѓўлачўбњо вуљуд дорад. аз ин хона ба тариќи шуоъи офтоб ба 
атроф 70 шохаи трапетсиямонанд пањн мешаванд, ки болояшон 
аввал бо чўбњо ва баъд бо тахтасангњо пўшонида шудаанд. Дар 
марказ ќабри саравлод – кай љой дошта, дар хонањои атроф 6 асп 
гўронда шудаанд. Дар хонањои дигар низ аспон гўр карда шуда-
анд. Љасадњо, одатан, дар дохили тобути чўбин якпањлу хобида-
анд. Гўрондан дар сандуќњои сангин низ маълум буд.

одамон вобаста ба мартабаи иљтимої гўронида шудаанд. Дар 
ќабрњо ашё кам аст, аммо се чизи асосии ба скифњо тааллуќдошта: 
афзори аспњо, ашёи дар шакли њайвонот сохташуда ва силоњ 
вуљуд доранд. аз аслиња ханљар, табарзину зоѓнўлњои дусара, 
ки наќши силоњро мебозиданд, пайконњо, њар гуна ороишњо аз 
лаљом, чизњои зинатї, баргњои тилло ва нуќра барои ороиши аф-
зори асп, гўшвор, ангуштарї, марљонњо пайдо шудаанд. Касби 
асосии тўрњои сайнї чорводорї буд. онњо тобистон чорворо ба 
доманкўњњо ва зимистон дар оѓилњои аз ѓўлачўб сохташуда нигоњ 
медоштанд. Худашон низ дар хонањои аз ѓўлачўб сохташуда ме-
зистанд. Девори хонањо аз ду ќабат ѓўлачўб бунёд шуда, байни ду 
девори ѓўлачўбњо бо хок пур карда шудааст. Љомеаи сайнї синфї 

расми 50. Маъбади ниёгон. 
Улуѓ-Хорум. 
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буд. Кайњо хеле давлатманд будаанд ва инро аз гўрхонањои онњо 
муайян кардан осон аст. њунармандї, аз љумла заргарї ва савдо 
ривољу равнаќ дошт. рўзгори сайнињо бо рўзгори њамнажодони 
ориёиашон монанд буд. урфу одати онњо низ њамоњанги дигар 
ориёињо буд.

СаВолЊо

1. Дар бораи зиндагии сайнињои Тува ва Олтой чињо медонед?
2. Кайњо кињо буданд? Аз ќабристони Пазирик чињо ёфт шу-
данд?
3. Чаро кайњо баданашонро бо усули холкўбї бо расми 
њайвонњои афсонавї оро медоданд?

§ 36. ДАВЛАТИ ЭЛОМ

То омадани гурўњњои ориёї ба сарзамини ориёнои Ѓарбї дар 
ин љо халќњои дигар мезистанд ва дар њазорањои  IV–III  пеш аз 
милод давлатњояшон вуљуд доштанд, ки дар онњо дења ва шањрњои 
бисёре ба вуљуд меоянд. шањре бо номи шуш ба яке аз марказњои  
иќтисодї табдил ёфта, дењањои гирду атрофро ба худ тобеъ ме-
кунад. Дар њазораи IV сохтмонњои боњашамат, њунармандї, ку-
лолии чархї равнаќ  меёбад. Дар шуш бар бунёди хиштин би-
нои боњашамат барои њукумат сохта мешавад. Дар харобањои он 
муњрњое пайдо шудаанд, ки дар болои онњо њар гуна раќамњову 
ишорањои хаттї вуљуд доранд ва аз пайдо шудани хат ва идораи 
маъмурї гувоњї медињанд. аммо ин хатњо то ба њол хонда нашу-
даанд. Ѓайр аз шуш боз марказњои дигари маъмурї ва шањрњо 
вуљуд доштанд, ки дар катибањои мехии аккодї бо номњои овон, 
симаш, барахша ва ѓайра ёд мешаванд. Давлати Элом ба ѓайр аз 
ноњияи шуш вилоятњои кўњсори гирду атроф, њамворињои шимо-
лу ѓарбї, Хузистон, шањри аншан (имрўз бо номи Теппаи Мўлиён 
дар масофаи 46 км дар шимолии шероз воќеъ аст) дошт. аз ха-
робаи аншан муњрњо ва њуљљатњое ба даст омадаанд, ки бо хат-
ти пеш аз эломї навишта шудаанд. Дар ибтидои њазораи III пеш 
аз милод дар он љо ќасрњои шоњї, биноњои маъмурї ва маъбадњо 
вуљуд доштаанд, ки соњибони онњо дорои сарвати бузурге буда-
анд. Дар дарбор ва ибодатгоњ садњо хаттотон, дабирон, корман-
дони маъмурї, динї, пешхизматон ва ѓуломон кор мекардаанд.
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шањрњои марказї вусъат ёфта, сабаби тараќќии навъњои гу-
ногуни њунармандї мешаванд. Дар он ваќт истифодаи замин, аз 
љумла заминњои обї дар водии  Порс хеле равнаќ меёбад. Љўйњо 
ва каналњо канда мешаванд, миќдори заминњои обї ва дењањо ме-
афзоянд.

шањри аншан дар охири њазораи III масоњати 130 га заминро 
ишѓол менамуд ва яке аз шањрњои бузург ба њисоб мерафт.

Элом нисбат ба дигар ноњияњои ориёнои Ѓарбї ба монан-
ди байнаннањрайн шароити хуби табиї дошт ва барои тараќќии 
кишоварзї, њунармандї ва тиљорат мусоидат мекард.

сохти давлати Элом ѓуломдорї буд. Дар њуљљатњо дар бо-
раи ѓуломоне сухан меравад, ки харида шудаанд ва дар заминњои 
ѓуломдорон кор мекунанд. онњо чандин хонадони ба њам хеш-
ро муттањид мекарданд. Ѓуломдорон дар хољагињои подшоњ ва 
ибодатгоњњо кор мекарданд. Дар заминњои шоњї ва ибодатгоњњо 
одамони озод зиёд буданд. вазъи иљтимоии онњо ќариб ба монанди 
ѓуломон буд. онњо дар зери назорати одамони шоњ ё ибодатгоњњо 
кор мекарданд ва истисмор мешуданд. сарлашкарон, кормандо-
ни давлатї ва шоњ аз замин ќисми даромадашро мегирифтанд. 
Дар ин давра шумораи заминдорони бузург меафзояд.

 Дар ёдгории шуш дар ќабатњои марбут ба асрњои XVIII-
XVII-и пеш аз милод бостоншиносон хонаеро ёфтанд, ки зиёда 
аз 50 њуљра ва 10 њавлї дорад. ин бино хонаи оилаи алоњида бу-
дааст. соњиби он, одами давлатманд, оњиста-оњиста хонањои гир-
ду атрофро ба тасарруф дароварда, онњоро шаклан дигар кар-
да, ба хонаи худ њамроњ мекунад ва кадхудои як мaњaллa меша-
вад. соњибони хонањои гирду атроф ѓулом ё хизматгори ин марди 
давлатманд мешаванд. Мувофиќи њуљљатњои бойгонї соњибхона 
Темти варташ буда, галлаву рама ва заминњои кишту чарогоњњои 
бисёр дошта, аз наздикони подшоњ будааст.

Дар асри ХVI Элом аз ќабилањои  шимол – кассетњо  ши-
каст хўрда, мавќеи худро аз даст медињад. Кассетњо дар кўњњои 
Загрос мезистанд. онњо аввал бобулро гирифта, баъд ба Элом 
cap медароранд ва муддате њукмронї мекунанд, аммо Элом 
кассетњоро ронда, давлати худро таќвият мебахшад. Дар acpњoи 
XIV–XII пеш аз милод Элом бо сарварии шоњони аншану шуш 
хеле пурзўр мегардад. Маркази давлат шањри шуш хеле пеш ме-
равад, дар он давра биноњои маъмурї ва ќасрњои бисёре пайдо 
мешаванд. Дар ин давра бинои ибодатгоњи Зиккуратро сохта-
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анд, ки бузургтарин иморати ќалъамонанди бисёрќабатаи замо-
ни худ њисобида мешуд. шоњи Элом Кутир наххунт ва бобулро 
гирифта, сангеро, ки дар он ќонунњои шоњ Хамураппї навиш-
та шуда буданд, ба шуш меоварад. њоло ин санг дар осорхонаи 
Тењрон мављуд аст. бобул ба Элом товони калон медињад.

Элом дар замони шоњ иншушинак якчанд бор ба мамлакатњои 
њамсоя њуљум карда ѓанимати бисёре ба даст меорад. аммо дар за-
мони подшоњии навухудоносори I дар љанги назди шањри бадра 
бобул эломињоро торумор мекунад ва Элом ба таназзули дуру да-
роз гирифтор мешавад.

СаВолЊо

1. Давлати Элом дар кадом ќисмати Эрони кунунї љой 
дошт?
2. Сохти давлати Элом чї гуна буд?
3. Бостоншиносон дар харобаи кадом шањр хонаи давлат-
мандро пайдо кардаанд?

§ 37. ДАВЛАТИ МИТАН

бозёфтњои бостоншиносї шањодат медињанд, ки ориёињо 
ба сарзаминњои Эрони кунунї дар охири њазораи IV ва авва-
ли њазораи III пеш аз милод омадаанд.  ба њар њол бозёфтњои 
алљањуюк (Туркия) ва осиёи Марказї, махсусан олтинтеппа 
(Туркманистон) монандињои бисёр доранд. аз ин рў ориёињо ба 
кўњистони шимолу ѓарбии Эрон дар охири њазораи IV ва ё авва-
ли њазораи III пеш аз милод омада будаанд. Дар њазораи II пеш 
аз милод дар кўњистони Копетдоѓ њайкали фариштагони ориёии 
Митро, варуна, индира ёфт шудаанд, ки ба асрњои XVI–XIV пеш 
аз милод мансубанд. ин њайкалњо ва навиштаљотро давлате ба 
мо ёдгор гузоштааст, ки номаш маълум нест. Дар осори давлати 
хетњо ному нишонањои ориёиён бисёр аст, аммо муаммои онњо то 
ба њол кушода нашудааст.

Як чиз возењу равшан аст, ки дар садаи XVI дар ќисми шимо-
лу ѓарбии байнаннањрайн дар љойи шоњигарињои хурди Кумињо, 
алшон ва Ямхад давлати пуриќтидоре бо номи Митан ташкил 
меёбад. Маркази он шањри вашуканки буд ва то њол пайдо карда 
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нашудааст. ањолии асосии давлати Митан њуррињо буданд, ки бо 
сомињо омезиш ёфтаанд. њуррињо ба нажоди њиндуаврупої нис-
бат доштанд ва дар асрњои XVII–XVI пеш аз милод бо ориёињо 
омехтаанд. ин омезиш дар ноњияњои рўди урмияи Эрони кунунї 
ба амал омада буд. аз ин рў: 1) забони ориёии Митан ќадимтарин 
шохаи забони њиндуориёист; 2) он лањљаи забони ояндаи њинду 
ориёињост; 3) забони ориёии Митан ба шохаи забонњои дарди-
ву курдистонї мансуб аст. Дар байни номњои ориёї аввал бо 
номи шоњ шуттари I писари Курт (асри XVI пеш аз милод), 
баъд Парратарн ва сеюм соусадаттар дучор меоянд. Зоњиран, 
ориёињо дар љомеаи њуррињо нуфузи зиёд доштаанд, ки ба сари 
ќудрати сиёсї омаданд. Заминњои Митан барои  кишти лалмї ва 
чорводорї мувофиќ буданд. Дар кўњњои он нуќра, тилло, сурб, 
сангњои сохтмонї, сангњои нимќиматбањои ба лољвард монанд 
хеле бисёр буданд. аз ин љост, ки митанињо дар сохтмони ќасру 
хонањо, истихрољи маъданњо, тараќќиёти њунармандї ва савдо 
нисбат ба њамсояњои худ пеш рафта буданд.

Дар бораи сохти љомеаи Митан маълумот хеле кам аст. аз 
катибањои хазинаи  ошурињо, хетњо ва фиръавнњо пайдост,  ки дар 
дижи шоњони Митан дањњо толор, ибодатгоњ ва дигар хонањои 
истиќоматї, маъмурї ва хољагї вуљуд доштаанд. Хољагии шоњї 
аз галлаи говон, рамаи чорвои хурд ва заминањои кишт ибо-
рат буд. Дар хољагии шоњон ѓуломон, муздурону њунармандон 
кор мекарданд. Дар давлати Митан љамоањои ноњиявї, дењотї 
ва оилавї наќши муњим доштанд. њар яке ягон соњаи хољагиро 
ривољ медод. Масалан, љамоаи савдогарон дар савдои хориљиву 
дохилї, њунармандон дар касбњои гуногун, зироаткорон яке дар  
истењсоли гандум, дигаре љав, сеюм лубиё, чањорум мошу биринљ, 
панљум сабзавот кор мекарданд. албатта, зироату боѓдорї ба 
иќлим ва хоку оби ноњияњо вобаста буд.

Љамоа дар сохтори давлати Митан мавќеи асосї дошт ва як 
сохти иљтимоиро ташкил мекард. Љамоа аз табаќањо иборат буд 
ва табаќањои поён аз љониби давлатмандон истифода карда ме-
шуданд. Махсусан, судхўрї, яъне ќарзи имтиёзнок ва иљорадорї 
хеле равнаќ ёфта буд. бисёр ќарздорон аз сабаби фоизи балан-
ди ќарз ва сари ваќт барнагардонидани ќарзи худ ба нимаѓулом 
ё ѓулом табдил меёфтанд. Давлатмандњо љавонони камбаѓалу 
бекасро писархонд карда, онњоро оњиста-оњиста ба хизматгори 
хонагї, батрак ва нињоят ба ѓулом табдил медоданд.
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Писархонд намудан як навъ фиреби мардум шуда буд. Яке аз 
воситањои зиёд намудани ѓуломон ѓорат намудани њамсояњо ва 
ноњияњои дигар буд. баъзе одамон аз ќашшоќї худро ба муњлати 
муайян мефурўхтанд. агар гаравмонда шарти имзошударо 
иљро карда наметавонист, ба ѓулом табдил меёфт. бо вуљуди ин 
ѓулом њуќуќи ба канизон ё занони озод хонадор шуданро дошт. 
Ў метавонист писархонд гирад ва ўро вориси худ эълон намояд. 
Ѓуломони босавод низ буданд, ки дар дарбор вазифаи мирзоиро 
анљом медоданд ва аз шоњ барои кори хуб туњфањо мегирифтанд. 
Ѓуломдор ѓуломро мезад ва агар ў аз соњибаш гурезад, ѓуломдор 
њаќ дошт як чашмашро кўр кунад.

асрњои XVI–XIV пеш аз милод давраи ављи тараќиёти дав-
лати Митан мешавад. Дар ин давра шоњони Митан осиёи Хурд, 
сурия, финикия ва ошуру фаластинро тобеи худ мегардонанд. 
фиръавн Тутмоси III борњо ба муќобили Митан лашкар кашид, 
аммо ѓолиб нашуд. фиръавн аменхотеби II бар Митан ѓолиб мео-
яд, аммо пирўзии он кўтоњмуддат буд. Митан чун пештара роњњои 
тиљоратро дар даст дошт ва аз мисриён бољ меситонд, бинобар ин 
фиръавнњо Тутмоси IV ва аменхотеби II ба духтарони шоњи Ми-
тан – Тушрат хонадор шуда, ўро иттифоќчии худ мегардонанд ва 
барояш туњфањо мефиристонанд. аз Миср барои шоњони Митан 
ашёи тиллої ва нуќрагин мефиристанд. шоњони Митан дар на-
вбати худ барои фиръавнњо фойтунњои љангї ва аспони саворї 
њадя мекарданд.

Дар охири садаи XV пеш аз милод Миср суст мешавад ва Ми-
тан мехоњад заминњои аздастдодаи фаластинро баргардонад ва 
бо бобул ќарордод имзо мекунад. Миср бо ошур иттифоќ ме-
бандад, аммо дар ин давра аз шимол хетњо ба сарзамини Ми-
тан њуљум оварда, харобињо мекунанд. Дарбориён нисбат ба шоњ 
Тушрат норозигї намуда, ўро ќатл мекунанд ва ба љойи ў писа-
раш шативасро ба сари тахт шинонда, духтари шоњи хетњоро ба 
ў медињанд. ин никоњ мустаќилият ва иќтидори пешини Митанро 
барнагардонд, баръакс, дар дарбор таъсири хетњо афзуд. ошур аз 
сустии Митан истифода бурда, худро мустаќил эълон кард. Ми-
тан бо ёрии хетњо ба ошур лашкар мекашад ва шикаст мехўрад. 
ошурињо пойтахти  Митанро  забт  карда,  онро  ѓорат  мекунанд.  
шативас ба Хет мегурезад ва тахти шоњї бо ёрии ошурињо ба ар-
тадам мерасад, ки баъд дастнигари онњо мешавад. Дар асрњои 
XIII–XI  пеш аз милод Митан ба шоњигарии   хурд   таќсим   шуда,   
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ба   зери   таъсири   ошурињо   мемонад   ва мустаќилиятро аз даст 
медињад.

СаВолЊо

1. Давлати Митан чї гуна давлат буд?
2. Олимон дар бораи ориёї будан ва набудани он чї фикрњо 
доранд?
3. Ба давлати Митан кадом ноњияњо дохил мешуданд?
4. Забони митанињо ба кадом гурўњи забонњо дохил мешавад?

§ 38. ДАВЛАТИ МОД

Дар бораи давлати Мод маълумот хеле кам аст. Мо баъзе 
маълумотро аз маъхазњои ошурї ва юнонї пайдо кардем. Дар 
асрњои IX–VIII пеш аз милод сарзамини Мод дар итоати давлати 
ошур ќарор дошт. Модњо ба ошурињо андоз медоданд ва барои 
аз дасти онњо халос шудан мубориза  мебурданд. Дар катибањои 
ошурї дар бораи шўришњои модњо ба муќобили ошурињо сухан 
меравад ва зикр мешавад, ки онњо аз халќњои ориёї буданд ва 
асрњои X–IX пеш аз милод дар дењањои байни Дамованд ва Загрос 
мезистанд ва ба зироаткориву чорводорї (онњо бо парвариши 
аспони саворї хеле шуњрат доштанд) машѓул буданд. Модњо ба 
ошурињо асп андоз медоданд ва ба бобулиёну мисриён асп туњфа 
мекарданд. њанўз ќаблан њам зикр карда будем, ки ориёињо ром-

расми 51. Акси модњо дар девори ќасри Дури Ошурињо.
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кунандаи аспони гуногун буданд ва онњо пањнкунандагони аспо-
ни саворї ва фойтуни дучарха дар осиё ва аврупо ба шумор ме-
раванд.

Давлати Мод чорумин давлати ориёињо буд, ки дар шарќи 
наздик баъди Митан (acpњои XVI–XIV), Кимер (асрњои X–
VIII) ва Мона (асрњои XIII–VI) вуљуд дошт. Катибањои ошурї 
шањодат медињанд, ки модњо соли 760 пеш аз милод бо ќабилањои 
њамзабони худ скифњо, кимерињо ва монањо якљоя ба муќобили 
давлати ошур шўриш бардошта, худро мустаќил эълон меку-
нанд. шўришро Паратуто сарварї мекард. ќувваи шўришгарон 
неруманд буд ва њукумати ошурињо модњоро эътироф менамо-
яд. баъди мустаќил шудани модњо дар байни скифњо, кимерињо 
ва монањо низоъ бармехезад ва иттињод пароканда мешавад. њар 
ќабила мехоњад мустаќил гардида, давлати худро дошта бошад. 
соли 722 сарвари модњо Дањёкур маљбур мешавад, ки халќњои 
њамзабони худ сакоињо (скифњо) ва кимерињоро зўран ба итоат 
дарорад. Дањёкур вилояти Порсро низ ба давлати худ њамроњ ме-
кунад ва барои дигар ноњияњои дар дасти ошурињо буда мубо-
риза мебарад. Манбаъњои юнонї номи 9 нафар шоњони Модро 
овардаанд, ки онњо 300 сол њукмронї кардаанд. Мувофиќи ри-
вояти њеродот Дањёкур (Диёкур) ё Девкас 53 сол (аз соли 726 то 
673 пеш аз милод) подшоњї карда, сарзаминњои ориёинишинро аз 
ошурињо озод карда, оњиста-оњиста мулки худро васеъ мекунад. 
Ў ба давлати урарту њуљум намуда, онро тобеи худ мегардонад.

Дар замони шоњ фароатас (646–624 пеш аз милод) давлати 
Мод ќувват мегирад ва яке аз раќибони давлати ошур шуда ба-
рои аз байн бурдани душмани деринаи худ бо ў ба љанг медаро-
яд. ошурњо дар Ѓарб роњњои баромад ба бањр ва Мисру дигар 
минтаќањоро дар ихтиёри худ нигоњ медоштанд. Давлати Мод дар  
замони шоњ Хувахуштур (Кавоксар) писари фароатас (624–585 
пеш аз милод) хеле пуриќтидор мешавад. скифњо, ки дар љануби 
бањри охшиён мезистанд, иттифоќчии модњо дар љангњои зидди 
ошур буданд, аммо баъзан ошурињо ба воситаи иѓво онњоро ба 
муќобили модњо истифода мебурданд. скифњо мехостанд худа-
шон њукмрон бошанд. Пеш модњо ба скифњо хирољ медоданд ва 
онњо аз ин даъво даст накашида буданд.

Хувахуштур хост скифњоро ба худ тобеъ намояд, вале шикаст 
мехўрад ва барои хирољ додан ба скифњо розї мешавад. њеродот 
ривоят мекунад, ки Хувахуштур зиёфате ташкил мекунад ва ба он 
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сарварони кимерињоро даъват менамояд. ваќте ки онњо ба дар-
бор меоянд, Хувахуштур онњоро ба ќатл мерасонад ва скифњову 
кимерињоро ба итоати худ медарорад.

Хувахуштур барои иќтидори њарбии худро афзудан ислоњот 
мегузаронад. Ў ба љойи дастањои кироя ва ихтиёрї лашкари 
доимии найзадорон, тирандозон ва фойтунсаворонро ташкил 
мекунад. вай бо мисриён ва бобулиён иттифоќ баста, ба љанги 
муќобили ошур тайёрї мебинад. Љанг соли 616 пеш аз милод cap 
шуда, ошурињоро хеле заиф месозад. Модњо сарзамини Монаро 
фатњ ва онро ба давлати худ њамроњ мекунанд. Хувахуштур ба 
духтари шоњи бобул набополосар хонадор шуда, иттифоќи худ-
ро бо бобул тањким мебахшад.

Модњо бо фиръавнњо ва бобулиён доир ба муќобили ошу-
риён љанг кардан иттифоќ мебанданд ва соли 612 пеш аз милод 
ба њуљум мегузаранд. ошурњо муќобилият нишон дода натаво-
нистанд. Модњо ба маркази давлати ошур шањри нинув ворид 
шуда, онро ѓорату хароб намуда, ањолиро ѓулом мекунанд. За-
мини давлати ошур дар байни бобул, Миср ва Мод таќсим ме-
шавад. бештари сарзаминњои ошур ба ихтиёри модњо мегузарад. 
Давлати Мод дар шимолии байнаннањрайн ба яке аз давлатњои 
пурзўр табдил меёбад.

расми 52. Давлати Мод дар асрњои V1II-VI пеш аз милод.
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Модњо соли 590 ба Лидия, ки 
яке аз давлатњои пуриќтидор дар 
шимоли осиёи Хурд буд, њуљум 
мекунанд, аммо онро фатњ карда 
наметавонанд ва љанг то соли 585 
давом мекунад. соли 585 писари 
Хувахуштур ихтивайгу (астиак) 
бо лидиягињо сулњ баста, духтари 
алиатта – шоњи онњоро ба занї 
мегирад. 

њарчанд модњо дар кўњњои 
Эрони кунунї аз асри X то асри 
VI пеш аз милод зиста, зиёда аз 
200 сол давлати пањноваре дош-
танд, аз онњо осори ками хаттие 
боќї мондааст.

Дар Эрони имрўза (дар наз-
дикии сари Пул, мобайни ќасри 
ширин ва Кирмоншоњ) дахмаест, 
ки дар санг канда шуда ва дар ми-

ёни халќ бо номи Дукони Довуд машњур мебошад. Дар ин љо су-
рати марде ба шакли њаккокии барљаста боќї мондааст ва оли-
мон онро ба модњо нисбат медињанд, ки дар даст барсам ва дар 
тан либоси модњо, ва дар њолати намоз акс шудааст.

Як дахмаи дигар њам дар наздикии Кирмоншоњ бо алома-
ти ањурамаздо боќї мондааст, ки олимон онро ба модњо нисбат 
медињанд. умуман, дар вилояти Кирмон дигар дахмањои хурду 
калон низ њастанд, ки ба модњо мансуб дониста мешаванд. аз ри-
вояти њеродот маълум мешавад, ки модњо дар сохтани шањрњо 
ва махсусан обод намудани пойтахти худ – шањри Экбатан 
(њамадони имрўза) ба ошурињо ва дигар њамсоягон пайравї кар-
даанд, аммо меъморињои модњо хусусиятњои миллии ориёї до-
штаанд.

Масалан, дар оини ориёињо раќами њафт муќаддас њисоб ме-
шуд, бинобар ин, шањри Экбатан (њамадон) њафт ќалъа ва њафт 
девори њафт бурљи дарун ба дарун доштааст. бо мурури ба дару-
ни шањр даромадан деворњо, бурљњо ва ќасрњо баландтар  ва бу-
зургу шукўњмандтар мешуданд. Кохи шоњї, ки дар дохили девори 
њафтум љой дошт, аз њамаи ќалъањои дигар баландтар ва бузургу 
зеботар буд. аз он тамоми њафт девори дигар назорат мешуданд. 

расми 53. Сарбози найзазани Мод.
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њамаи ќасру бурљњо бо њафт ранг оро дода шуда буданд.ќасри 
шоњон ва девору кунгурањои он бо тилло ва ќасру бурљи дуюм 
бо  нуќра, сеюму чањоруму панљум ва ѓайра бо рангњои бунафш, 
арѓувонї, сурх, кабуд, сафед оро ёфта буданд. њар як ранг маънии 
њафт кишвар, њафт осмон, њафт сайёра, њафт фаришта, њафт рўзи 
њафтаро ифода мекард. оини модњо оини ориёи ќадим буд. онњо 
оташ, замин, об ва хокро бузург медоштанд. Модњо аз «авесто» 
ва Зардушт огоњї доштанд ва оташро чун нури илоњї мепарасти-
данд. Муѓон мурдањои худро дар дахмањо мегўрониданд. офтоб 
ва сайёрањоро бузург медоштанд. Дар эътиќоди онњо ростї наќши 
муњим бозида, дурўѓ сахт мањкум карда мешуд.

сохти давлати модњо шоњигарї буд. Дар корњои хољагї 
ѓуломон кор мекарданд, яъне давлат ѓуломдорї буд. Гурўњи дав-
латмандони бузург дар идораи давлат дахолат менамуданд ва шоњ 
бо онњо мубориза мебурд. Мардуми зањматкаш муборизаи шоњро 
ба муќобили давлатмандон дастгирї мекард. Мардум ба табаќањо 
таќсим мешуданд. нуфузи лашкариён – саворагон хеле баланд буд 
ва онњо ба табаќаи ашрофон дохил мешуданд. Муѓон, кишоварзон 
ва ѓуломон табаќањои дуюм, сеюм ва чорумро ташкил медоданд.

шоњи охирини модњо ихтивайгу ё астиаг тайи 35 соли 
њукмронии худ бо ќувввањои марказгурез мељангид, аммо онњоро 
маѓлуб карда натавонист. соли 550-и пеш аз милод ашрофони 
мањаллї ўро сарнагун карда, њокимиятро ба намояндаи дудмони 
њахоманишї – Куруш доданд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Модњо кї буданд ва дар кадом ноњияњо зиндагонї до-
штанд?
2. Давлати Мод чї гуна давлат буд?
3. Моњияти ислоњоти њарбии Хувахуштур аз чї иборат буд?
4. Сабаби суќути давлати Модро наќл кунед.

§ 39-40.  ДАВЛАТИ ЊАХОМАНИШИЁН

Ташкили империяи Њахоманишиён. Давлати ќадимаи порсњо 
буда, аз соли 550 то 330-и то милод вуљуд дошт ва дар давраи та-
воноияш њудуди бузургеро аз нимљазираи балкан то њиндустони 
Ѓарбї ва ќисми калони осиёи Миёнаро дар бар мегирифт. асос-
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гузори ин давлат пешвои иттињоди ќабилањои порс – њахоманиш 
буд. њанўз аз асри 7 то милод дар љануби ѓарбии Эрон давла-
ти хурде, ки шоњонаш аз сулолаи њахоманишиён буданд, вуљуд 
дошт. он чанд муддат тобеи Мод буд. Миёнањои асри 6-и то ми-
лод шоњи њахоманишї Куруши II ба муќобили шоњи охирини 
Мод астиаг шўриш бардошт. ашрофони Мод ба тарафи Куру-
ши II гузашта, соли 550-и то милод порсњо бар модњо дар љанги 
шадид ѓалаба карда, пойтахти Мод – Экбатан (њамадон)-ро забт 
карданд. Куруши II њокимияти худро дар вилоятњои давлати пеш-
тараи Мод, аз љумла дар Порт ва Тирания мустањкам карда, ба 
забткорињои нав шурўъ кард.

Тасхири лидия. ба тахт омадани Куруш давлатњои њамљавору 
пуриќтидори он замон – Лидия, Миср ва бобулро ба ташвиш ан-
дохт. онњо байни худ иттињоди сегона бастанд ва мувофиќи он 
агар њар кадоме аз онњо ба хавфе гирифтор шавад ва ёрї талабад, 
дигарон бояд ба кумак бирасанд. Давлати Лидия дар шимол дар 
осиёи саѓир яке аз пурзўртарин давлатњо буд. вай скифњоро ши-
каст дода, бисёр шањрњои юнонинишинро ба њудуди худ њамроњ на-
муд. Дар замони подшоњии Карез (Карезус) ба ављи тараќќиёт мера-
сад. Пойтахти он сард хеле обод буд, ки онро юнониён сарди Зар-
рин меномиданд. Махсусан, дар бораи хазинаи подшоњони Лидия 
ва сарвати онњо таърифњо вуљуд доштанд.

расми 54. Давлати Њахоманишиён.
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Карез аз мунаљљимон пурсид, ки arap бa Порс њуљум намо-
яд, кї ѓалаба хоњад кард? Мубадони як маъбади юнонї љавоб до-
данд, ки шумо бар порсњо ѓолиб меоед. бинобар ин, вай барои 
забти мамлакати порсњо лашкар кашид. соли 549-и пеш аз милод 
лашкари Лидия мањали буѓозкўйро гирифт ва дар азмана байни 
лашкари Куруш ва Карез љанги шадид рух дод ва њељ кадоме аз 
тарафњо ѓолиб наомад. азбаски зимистон фаро расида буд, лаш-
кари Лидия пас гашт ва порсњо онњоро дунболагирї накарданд, 
аммo Куруш ба њуљум мегузарад ва Карез ба ин њуљуми ногањонї 
муќобилият нишон дода натавонист. Куруш ба осонї пойтахти 
Лидия шањри сардро муњосира кард ва баъди чанде онро гирифт. 
Карез бо наздиконаш асир афтод.

баъди гирифтани Лидия, Куруш тамоми осиёи саѓирро ба 
давлати худ њамроњ мекунад ва ба ориёнои шарќї лашкар мека-
шад. Ў дар тўли солњои 546–539 пеш аз милод ба Хоразм меояд ва 
бо массагетњо мељангад. Ў ба арахоз, Гедарос ва Гандњара лаш-
кар кашида, марзи шарќии давлати худро то шимоли њиндустон 
ва рўди сир расонида буд. июли соли 530 то милод Куруш ќўшуни 
худро бар зидди массагетњои осиёи Миёна рањсипор кард, вале 
дар љанги шадид бо массагетњо њалок шуд.

Фатњи Бобул. Куруши Кабир баъди ташкили империяи бу-
зург ният кард, ки бобулро низ забт намояд. бобул бо девори 
муњофизатї ва бурљњои њимоявии худ дар байни мардум њамчун 
ќалъаи дастнорас машњур буд. Куруш наметавонист, ки дар 
љанубии давлати худ душмани зўре чун бобул дошта бошад. Ў 
соли 539 пеш аз милод баъди омодагии хуб ба бобул лашкар ка-
шид. Моњи августи соли 539 пеш аз милод лашкари ориёињо дар 
назди шањри опис (соњили рўди Даљла) бо сипоњи бобул, ки онро 
писари шоњ набонид – балтасар фармондењї мекард, ба љанг да-
ромад. баъди андаке муњориба бобулињо ба дохили шањр паноњ 
бурданд. Девори ќалъа на танњо шањр, балки бахши дењот, боѓот, 
заминњои корамро ињота мекард ва рўди фурот аз дохили шањр 
мегузашт. бобулиён метавонистанд мудати зиёд бо хўроку об таъ-
мин бошанд. бинобар ин, Куруш фармон дод, ки маљрои рўди фу-
ротро дигар кунанд ва лашкар бо роњи оби хушкида вориди шањр 
шавад. Дар натиља шањр бе љанг таслим шуд. Дар шањр ѓорат ва 
куштор рух надод. Мардум аз Куруш мењрубонї диданд. шоњи 
бобул набонид асир афтод, аммо Куруш ўро озод кард ва дар 
љояш боз монд, вале писарашро ба ќатл расонд. 
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омилњои зерин кори Курушро дар фатњи бобул осон гардони-
данд. 1. Куруш њамаи роњњои тиљоратии бобулиёнро баста, норо-
зигии табаќаи шањриёни машѓули тиљоратро бар зидди набонид 
ба вуљуд овард. 2. Дар бобул асирони зиёде аз њар гўшаю канори 
осиёи наздик нигоњ дошта мешудаанд. онњо тайёр буданд, ки ба 
ќуввањои зидди набонид ёрї дињанд. 3.Дар бобул муносибатњои 
иљтимоии байни табаќањои гуногуни љомеа хеле тезутунд гарди-
да буд. Муборизаи ѓуломон ба муќобили ѓуломдорон, зироат-
корону њунармандони бузург хеле ављ гирифта буд. њамин тавр, 
табаќањои поёнии љамъият аз омадани лашкари ориёињо хурсанд 
шуда, дигаргунињои иљтимоиро умед доштанд. барои њамин лаш-
кари Куруш бе хунрезї вориди бобул гардид, мардумро аз зул-
ми набонид наљот дод ва мардум ўро чун шоњи нав пешвоз ги-
рифт ва мувофиќи русуми онњо дар ибодатгоњ тољгузорї кард. 
Ў халќњои шумер ва аккадро, ки дар остонаи нобудї ќарор до-
штанд, наљот дод. Куруш ба тамоми мардум ваъда дод, ки амни-
яти онњо таъмин карда мешавад. Маъбади худои бобулї – Мар-
дук муњофизат ва аз ѓорат нигоњ дошта шуд. Куруш дар он љо 
посбонњо гузошт ва амнияти њамаи шањрвандонро таъмин кард. 
њамаи маъбадњои бобул, Элом ва ошурро аз нав обод кард. аси-
рони бобулро озод кард ва иљозат дод, ки ба ватанашон баргар-
данд. Дар бобул махсусан яњудиёни асир бисёр буданд. Куруш ба 
онњо рухсат дод, ки ба исроил раванд ва чун пештара зиндагонї 
ба cap баранд. Куруш озодии пайравї аз дину оинро эълон кард, 
яъне њар касе мутобиќи дини худ ибодат мекард.

расми 55. Аксњо аз Тахти Љамшед.
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Куруши Кабир шоњигарии бобулро нигоњ дошт ва онро яке 
аз нишастгоњњои худ хонд. њукумати Куруш дар бобул на чун 
њукумати бегона, балки ќонунї ба њисоб мерафт, зеро ў давлатро 
аз дасти худои бобулињо – Мардук ва бо розигии ў гирифта буд. 
Куруш унвони «шоњи бобул ва мамлакат»-ро гирифт ва њуќуќи 
меросиро то Хашёршоњ нигоњ дошт. бобул мустаќилиятро аз даст 
дода, ба яке аз хушатрњои давлати њахоманишиён табдил ёфт. 
вазифањои маъмурию њарбиро дар дохили мамлакат ашрофони 
порсї дар дасти худ нигоњ медоштанд.

баъди байнаннањрайнро забт кардани Куруш тамоми шоњи-
гарињои минтаќа то марзи Миср ихтиёран худро тобеи давлати 
Куруш эълон намуданд. Тољирони њамаи кишварњои тобеи им-
перия хурсанд буданд, ки барои тиљорат майдони васеъ ба вуљуд 
омад.

андешањои муаррихон ва бузургони илм дар бораи куруши 
кабир. њудуди давлати ориёињо дар замони Куруши Кабир дар 
ѓарб гулўгоњи Дарданел, бањри Маѓриб, дар шарќ рўдњои синду 
сир, дар шимол бањри Гургон, кўњњои ќафќоз ва дар љануб халиљи 
Порс ва нимљазираи арабистонро фаро мегирифт. ин аввалин 
империяи љањонї буд, ки онро Куруш бунёд гузошта буд ва њељ 
њукуматдоре пеш аз Куруш давлате бо чунин пањноварї ва кам-
хунрезие таъсис карда натавониста буд.Дар бораи Куруши Ка-
бир муаррихони ќадим фикрњои љолибе гуфтаанд: Дар «Куруш-
нома» омадааст: «Куруш нобиѓаи бузург буд, ки дар тамоми умр ба 
њадафе муќаддас ва олї пайравї мекард. Ў дўсти инсонњо ва толи-
би илму њикмат, ростї ва дурустї буд. Куруш аќида дошт, пирўзї 
ба њељ кишваре ба њељ миллате њуќуќ намедињад, ки халќи маѓлубро 
асир кунад. њангоми љанг бояд кўшид, ки кишоварзон ва мардуми 
ѓайрисипоњї зарар набинанд. шањри шикастхўрдаро набояд ѓорат 
кард. Куруш муваффаќ шуд, ки миллатњои шикастхўрдаро шефтаи 
худ созад. Тавре ки порсњо ўро падар хондаанд, миллатњои маѓлуб 
ўро Худовандгор њисобидаанд. Куруш бузургтарин, бахшандата-
рин, покизатарин, рўддилтарин марди таърихи дунё буд. Куруш 
бузургтарин њаводори фарњанг ба шумор мерафт».

Дар Таврот (китоби муќаддаси яњудиён) дар бораи Куруш 
гуфта мешавад: «Худованд дар бораи Куруш мегўяд, ки шубони 
ман аст ва њар чї ў кунад, он аст, ки ман хостаам». 

афлотун мегўяд: «Куруш сарвари бузург буд. Дар замони ў 
ориёињо аз озодї бархурдор буданд ва бар бисёр миллатњои дунё 
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фармонравої мекарданд. ба илова ў ба њамаи миллатњое, ки зери 
фармони ў буданд, њаќќу њуќуќи озодї бахшид, аз ин рў, вайро 
њама дўст медоштанду эњтиром мекарданд». њеродот дар бораи 
Куруш навиштааст: «Ў подшоњи сода, баландњиммат ва  родмар-
ди  шуљоъ  буд.  Ў  порсњоро  аз хирољ додан  рањонид ва соњиби 
империяи љањонї ва миллати нерумандтарин гардонид».

Дар адабиёти таърихї се подшоњро бузургтарин подшоњони 
љањон номидаанд: Куруш, искандар ва сезарро, аммо дар амал 
на искандар ва на сезар ба пояи Куруш расида наметавони-
станд. аввалан, искандар ќотил буд ва аз дасти ў њазорњо марду-
мони бегуноњ њалок шудаанд. Ў садњо шањрро хароб кард, сўзонд. 
сезар њамчунин. Куруш ободгари шањрњои вайрону роњњо буд. 
Куруш дар давоми футуњоти худ мардумозорї накардааст. Ў 
ѓамхори њама буд. Ў барои эљоди осоиши мардумони ѓайриориёї 
низ кўшишњо ба харљ дод. Куруш худро аз мардум људо намекард. 
Хулоса, ў  падари њамаи мардумони дохили империяи худ буд. 
Хислатњои писандидаи инсондўстї, љавонмардї, озодипарастї, 
додгустарї, ростќавлї, ободкории Куруши Кабир натиљаи тар-
бияи ў дар рўњи анъанањои ориёї буданд.

Ёддошт: Барои хубтар бо кору пайкори Куруш ошної пайдо 
кардан, мутолиаи романи «Куруши Кабир»-и Барот Абдурањмонро 
тавсия медињем.

Подшоњии камбуљї. Куруши Кабир ду писар дошт, яке 
Камбуљї валиањд дар бобул буд ва дигареро юнониён асмир-
диз гуфтаанд ва Дориюш дар катибаи худ ўро бардї навишта-
аст. Дар таърихномањо њамин номи бардї ќабул шудааст. баъди 
вафоти Куруш Камбуљї ба тахти ориёї нишаст (солњои 530–522 
пеш аз милод). Куруши Кабир андеша дошт, ки Мисрро забт ку-
над, аммо дар љанги зидди массагењо дар соњилњои бањри Хо-
разм њалок гардид. Камбуљї ба тахт нишаста, ин наќшаи падар-
ро амалї намуд.

Ў соли 525 пеш аз милод ба Миср лашкар кашид. сарлашка-
ри кирояњои юнонии дар Миср буда фанат бе љанг бо лашкараш 
ба тарафи Камбуљї гузашт. боќимондаи дастањои Миср торумор 
карда шуданд ва фиръавн Псамметих асир афтод. Камбуљї шоњи 
Миср шинохта шуд ва ба сулолаи 27-ум асос гузашт. Камбуљї 
ин забткории худро ба расмият дароварданї шуда, худро писа-
ри маликаи Миср аз зани мисрии Куруш эълон намуд ва бо та-
моми ќоида ва ќонуни мисриён тољгузорї кард. Ў шоњи Миср ва 
мамлакатњо аз насли худоён ра ва осирис шинохта шуд. Камбуљї 
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бо либосу тољи фиръавнї ва мутобиќи расму одати фиръавнњо 
дар ибодатгоњњо ќурбонї ва намозгузорї мекунад.

баъд ба сўйи њабашистон ва нубия лашкар мекашад, аммо 
аз сабаби ба ин љанг тайёрии хуб надидан муваффаќ нашуда, боз 
мегардад.

Ў соли 523 пеш аз милод дар Миср огоњї меёбад, ки дар Порс 
бародараш бардї худро шоњи ориёно эълон кардааст. Камбуљї 
шитобон ба сўйи Порс меояд ва дар роњ вафот мекунад.

Шўриши Бардии дурўѓин (сохта). бардї бародари њамтани 
Камбуљї даъвогари тахту тољ буд. Камбуљї барои он ки ў дар 
набуданаш табаддулот накунад ва шоњ нашавад, пеш аз сафари 
Миср ўро пинњонї мекушад. аз ин њодиса мубаде бо номи Гав-
мата огоњї дошт. Гавмата ба бардї монанд будааст.ваќте ки 
Камбуљї чанд сол дар Миср мемонад, Гавмата худро ба номи 
бардї шоњи ориёно эълон мекунад. Гавмата  соли 522 пеш аз ми-
лод тахти Порс ва Модро ба даст меорад ва мардум ўро ба шоњї 
мепазиранд.

Дар муддати кўтоње њамаи кишварњои империя бардиро 
њамчун шоњи ќонунї эътироф мекунанд. Ў мардумро аз андо-
зи сесола ва хизмати њарбї озод мекунад. ислоњоти бардї ба 
муќобили њукмронон ва давлатмандони Порс нигаронда шуда 
буд. аз њамин сабаб баъди 7 моњи њукмронии бардї давлатман-
дони Порс бо сарварии Дориюши I шўриш бардошта, бардиро 
њалок намуда, Дориюши I-ро шоњаншоњ эълон менамоянд. Дори-
юш, Доро номи чанд подшоњ (Дориюши I – писари виштасп), До-
риюши II (писари ардашери I), Дориюши III (писари арсам) аз 
сулолаи њахоманишиён мебошад. 

СаВолЊо

1. Оид ба давлати ќадимаи порсњо империяи Њахоманишиён 
маьлумот дода метавонед?
2. Тасхири (забтшавии) Лидия  чї тавр  сурат гирифт?
3. Ањамияти империяи Куруши Кабир  барои мардуми ориёї дар 
чист?
4. Сабабњои ѓалабаи Куруши Кабирро номбар кунед.
5. Корњои хайри Куруши Кабирро номбар карда метавонед?
6. Курушро таърихнависони ќадим чї тавр сифат кардаанд?



144

§ 41-43. ДОРИЮШИ КАБИР

Маълумоти умумї. сентябри соли 522-и  пеш аз милод баъд 
аз њафт моњи њукмронии бардї салтанати ориёињо ба дудмо-
ни (хонавода, авлод) њахоманишиён, ба Дориюш боз гашт. До-
риюш дар он ваќт 28 сола буд. баъди ба сари њокимият омада-
ни Дориюш тамоми мамлакат ба муќобили ў шўрид ва хушатрњо 
(вилоятњо) худро мустаќил эълон карданд.

аввал бобул шўрид ва як нафар худро писари шоњ набонид эъ-
лон кард ва тахтро соњиб шуд. Дориюш моњи декабри соли 522 пеш 
аз милод ба бобул лашкар кашид ва шўришгаронро торумор намуда,  
сарварони онро ќатл кард. ваќте Дориюш дар бобул буд, Порс, Мод, 
Элом, Марѓиён, Порт ва сакоињо шўриш бардоштанд.

Дориюш ба муќобили Марѓиён–њокими бохтар, баро-
дарашро фиристод ва ў ба шўришгарон ѓолиб омад ва одамони 
бисёреро кушт. Дар дохили Порс вањяздод ном шахс худро писа-
ри бардї гуфта, ба мубориза бархост ва бисёр вилоятњо то ара-
хоз ўро љонибдорї карданд. Ў соли 521 пеш аз милод ба лашка-
ри Дориюш, ки сарвари он ваймис буд, љангид, аммо касе ѓолиб 
омада натавонист. Мубориза давом кард ва танњо баъди нуњ 
моњи љанг ба Дориюш муяссар гардид, ки Порсро аз шўришгарон 
пок созад. Дориюш ба Элом лашкар кашид ва онро гирифт ва 
ба Мод бозгашт ва онро низ забт кард. Дориюш бештар аз як 

расми 56. Аксњои барљаста дар кўњи Бесутун. Дар самти аввал Доро ва 
дар зери пояш Гавматаи муѓ. Баъд сарварони асиршудаи шўришгар: Ассин, 
Нидинт-Бел, Фчавартиш, Марта, Чисатахма, Вањяздод, Арах, Фчад ва 
доњии сакоињо Скунња.
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сол бо шўришгарон љангид ва тамоми вилоятњои империяро аз 
нав муттањид намуд. солњои 520-519 пеш аз милод Дориюш бо 
сакоињои осиёи Марказї мељангад ва бар онњо ѓолиб омада, сар-
вари онњо скунњаро асир мегирад.

баъд Дориюш фармон медињад, ки њамаи музаффариятњои 
ўро дар кўњи бесутун бо хатти мехї нависанд. Дар болои 
матнњо ва аксшудагон аввал расми њурмуз – Худованди бузур-
ги ориёињо кандакорї шудааст. Дар поён дар навбати аввал До-
риюш ва дар зери пояш Гавмата, дар пушташ ду наздиконаш 
ва дар пеши рўйи ў нўњ нафар сарварони шўришњои империя ду 
даст ба пушт баста ва завлона (занљир) дар гардан доранд, акс 
шудаанд. шахсе аз њама охир марди ќавиљусса бо кулоњи тир-
хурд доњии сакоињо-скунња мебошад.

Дар поёни аксшудагон катибае бо хатти мехї ба забонњои 
ориёї (порсии ќадим), бобулї ва эломї њаккокї шудааст. Катиба 
яке аз манбаъњои нодиртарин дар бораи таърихи империя ва забо-
ни ќадими ориёї мебошад. Катиба дар бораи ќањрамонињои До-
риюш дар барќарор намудани империяи њахоманишиён њикоят 
мекунад. Дар матнњо номи мавзеъњои шўрида, сарварони онњо ва 
чї тавр аз љониби Дориюш пахш намудани шўриши онњо њикоят 
мешавад. Катиба бо хатти мехї навишта шудааст ва яке аз хатњои 
ќадими мо ба њисоб меравад.

Дориюш солњои 518-512 пеш аз милод ба муќобили фракия 
ва Македония лашкар кашид ва онњоро таслим кард, аммо њуљум 
ба муќобили сакоињои назди бањри охшиён (сиёњ) бенатиља 
анљомид. Дориюш шимоли њиндустонро низ забт кард. њамин 
тавр, дар замони Дориюши Кабир њудуди давлати ориёињо аз 
рўди њинд то бањри охшиён ва аз ќафќоз то остонаи якуми рўди 
нилро дар бар дошт. То ин ваќт дар дунё чунин давлати бузур-
гро касе таъсис надода буд. ин аввалин давлати бузурги љањонї 
буд, ки онро подшоњони ориёии дудмони њахоманишиён–Куруш 
ва Дориюши Кабир бунёд нињоданд.

ислоњоти Дориюши кабир. Давлати њахоманишиён авва-
лин империяи љањонї буд, ки беш аз 70 халќи дорои забону дини 
гуногунро дар бар мегирифт. баъзе халќњо, ба монанди мисриё-
ну бобулиён дар дараљаи фарњанги баландпояи он замон ќарор 
дош танд, соњиби шањрњои  бисёр ва алифбою китоб буданд. баъ-
зе халќњои дигар кўчї ва дар дараљаи пасти маънавиёт алифбою 
хат ва давлат надоштанд.
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шўришњое, ки баъди фавти Куруши Кабир дар империя 
ба вуљуд омаданд, нишон доданд, ки халќњои њайати империя 
мустаќилият мехоњанд.шўришњои солњои 522–518 пеш аз ми-
лод Дориюшро водор карданд, ки барои мустањкамии империя 
ислоњоти љиддї гузаронад, то ки идораи он осон ва бардавом 
бошад.

ислоњот дар сохтори давлат. Дориюш тамоми мамлакатро 
ба хушатрабон (сатрап), ки маънояш нигоњдорандаи давлат аст,  
таќсим кард. Тибќи катибаи наќши рустам, шумораи онњо ба 
30 ва бо навиштаи њеродот ба 20 мерасад.  Хушатрабонњо аз 
љињати њудуд гуногун буданд, дар баъзе мавридњо њудуди хуша-
тра ба њудуди давлати пеш мустаќилбуда рост меомад. Масалан, 
Миср як хушатраро ташкил медод, ки ба он њудуди давлати пе-
шинаи фиръавнњо ворид мешуд. вазифаи хушатрабон асосан 
байни аъёну ашрофи Порс ва хешовандони дудмони шоњ таќсим 
мегардид. баъзе хушатрањо хеле бузург буданд ва ба њайати онњо 
чандин давлатњои пеш мустаќил дохил мешуданд.

То Дориюш хушатрабон вазифањои њарбї ва маъмуриро ба 
уњда дошт. Дориюш вазифаи њарбиро аз маъмурї људо кард. Ху-
шатрабон танњо вазифаи маъмурї, хољагї, додситонї ва ѓайраро 
ба уњда дошт. вай њаќ дошт дар њудуди хушатра тангањои нуќра 
ва мисї барорад. вай ба масъалањои андоздињї, андозситонї ва 
кори њокимони мањаллї назорат мекард. Хушатрабон дар ихти-
ёри худ дастаи њарбї дошт, ки идора ва њифзи марзу буми хуша-
тра бар зимаи ў буд.

Дар натиљаи ислоњот сохтори идоравии марказии кало-
не бо сарварии шоњаншоњ ташкил ёфт. Маркази идораи давлат 
дар пойтахти империя шањри шуш љой дошт, лекин дар Экба-
тан (њамадон), бобул, Мемфис ва дигар шањрњои марказї даф-
тари давлатї бо шумораи зиёди дабирон фаъолият мекард, ки 
ба рўйбардор ва интишор кардани ќарору фармонњои њукумати 
марказї дар музофот машѓул буданд.

Забони давлатї дар осиёи Ѓарбї забони оромї буд, зеро 
дар он замон ба ин забон шумораи бисёри оромињо њарф меза-
данд. Забони оромї дар ориёнои шарќї низ забони расмї ба 
њисоб мерафт ва њуљљатњои давлатї ба он забон навишта мешу-
данд. Забонњои мањаллї дар корњои дохилї истифода мешуданд. 
Дар хушатрањо вазифањои дуюм ва сеюмдараљаи давлатиро ба 
мањаллиён низ медоданд. Дар заминњои шоњї њисобу китоб дар 
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дасти эломињо буд ва назорати њарбиро порсњо ба уњда доштанд. 
Дар сохтори корњои додситонї ва додгоњї аз ќоида ва ќонунњои 
бобулиён истифода мебурданд.

ислоњоти роњ ва алоќа. Дориюши Кабир барои идораи мун-
тазами империяи бузург ба сохмони роњњои мамлакат пардохт. 
Машњуртарини онњо роњи сард – маркази Лидия аз осиёи саѓир 
то шуш ва аз он љо то пойтахт – Посоргод буд, ки дарозии он 
2400 километрро ташкил медод. Дуюмин роњи бузург аз пойтах-
ти Миср – Мемфис то Курушкадаи соњили рўди сир тўл мекашид. 
Дар фосилањои роњи якрўза истгоњњо–лангарњо сохта шуда бу-
данд, ки дар он љо барои истироњати мусофирон корвонсаройњо 
вуљуд дош танд. Дар њар корвонсарой чопархонањо мављуд бу-
данд, ки дар сурати таъљилии кор чопар аспњои худро иваз ме-
кард ва роњро шабонарўз давом медод. Дориюш роњњои алоќаи 
байни мамлакатро обод медошт, онњоро таъмир ва бехатари-
ро низ таъмин мекард. ин аввалин чорабинии давлатї буд, ки 
барои равнаќи идора, тиљорат, њунармандї ва робитаи байни 
халќњои мамлакат ва љањон ањамияти бузург дошт. Чопархонањо 
шабонарўз ва тамоми сол амал мекарданд.

ислоњоти њарбї.  идораи  мамлакати бузург бе ќувваи њарбї 
имкон надорад. Дориюш дар ин бахш низ тадбир љуст. вай лаш-
кари доимї ташкил дод. ин ќўшун бо шумораи муайяну комил 
нигоњ дошта мешуд ва њама ваќт барои иљрои вазифа омода буд. 
Дар кадом мамлакат норозигие рух медод, як ќисми лашкари до-
иман амалкунанда ба он љо фиристода мешуд ва амнияти он љоро 
барќарор мекард.

Чањор њазор нафар сипоњиёни зудамал ба посбонии пойтахт 
машѓул буданд. шоњаншоњ горди њазорнафара дошт, ки аз саво-
рагони найзадор иборат буд ва ба он њазорпат роњбарї мекард. 
Горди шоњї бар дигар лашкариён назорат мекард. сарбозону 
афсарони горд аз ашрофзодагони порс интихоб мегардиданд. 
нигоњбонњои шоњаншоњ низ аз њамин дастаи њазорнафара инти-
хоб мегардиданд. Лашкар ба дастањои 100-нафарї таќсим мешуд, 
ки онро садопат фармон медод. баъзан дастаи садиро бо номи 
ќумондонаш ном мегирифтанд.

Мамлакат ба топарњои (мисли округ) њарбї таќсим шуда буд, 
ки шумораи онњо аз чор то ба њафт мерасид. Хизмати њарбї аз 
синни 20-солагї шурўъ мешуд. бештари мардони порс дар лаш-
кар хизмат мекарданд. Дар лашкари ориёињои шарќї, аз љумла 
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тирандозони сакої мавќеи калон доштанд. вазифањои муњим дар 
дасти порсњо буданд. Лашкар аз пиёдањо ва саворагон иборат буд. 
саворагонро аз ашрофзодагон ва пиёдањоро аз кишоварзон меги-
рифтанд. аз асри V пеш аз милод cap карда пиёдањои ориёиро ба 
кироягони юнонї иваз намуданд. Мавќеи кироягон дар лашкар 
хеле афзуд. ин яке аз хатоњои сарварони њахоманишї буд. Киро-
ягарони юнонї дар мавриди зарурї хиёнат карда, боиси шикасти 
лашкари ориёињо шудаанд. силоњњо асосан аз найза, жупин, си-
пар, тиру камон ва табарзин иборат буданд.

Дар ваќти љанг саворањо ва пиёдагон ба гурўњњо таќсим шуда, 
якљоя мељангиданд. Дар њамаи мамлакатњои забтшуда лашкар 
нигоњ дошта мешуд ва дар мавриди норозигињо онро истифода 
мебурданд. Дар мамлакатњои забтшуда лагерњои калони њарбиён 
вуљуд доштанд ва дар он љо низомиён бо зану фарзандашон мези-
станд. онњо дар замин кор карда, аз њосили он рўз мегузарониданд.

Дар замони Дориюш дар халиљи Порс ва бањри Миёназамин 
ќуввањои њарбї Мисрро ба тасарруф дароварда, лашкари хуби 
бањрї ба вуљуд оварданд, ки дар бањри Миёназамин ва уќёнуси 
њинд њукм меронд. Дастањои доимї ва кироя њар моњ маош ме-
гирифтанд.

ислоњоти молї ва пулї. Пеш аз Дориюш дар соњаи молиёт 
тартиби муайян вуљуд надошт. сарварони хушатрањо ва дењањо 
чунонки мехостанд, њамон тавр аз мардум андози молї меги-
рифтанд. Дориюш барои ин кори муњим тадбирњо андешид. аз 
гуфтањои таърихнависони юнонї бармеояд, ки андози молї ва 
пулї барои њар хушатра мувофиќи њосилнокии замин муайян ме-
гардид. Масалан, осиёи Хурд ба чор бахш таќсим шуда, њар ка-
доми ин мувофиќ ба даромадаш њар сол ба хазинаи давлат аз 400 
то 500 талант андоз месупорид.

Талант андозаи вазни бобулї буда, ба 30 кг нуќра баробар аст. 
вазни пули ориёно ду навъ буд: таланти тилло ва таланти нуќра. 
Тилло 25 кг ва нуќра 33 кг-ро ташкил медод. Дориюш барои ба тар-
тиб овардани муомилот дар империяи худ сикка задани тангањои 
тилло, нуќра ва мисиро бо вазни муайян таъйин кард.

сиккањои тилло, ки онро дорик мегуфтанд, танњо бо иљозати 
шоњаншоњ дар зарробхонаи шоњаншоњї бароварда мешуданд ва 
8,4 грамм вазн доштанд. сиккањои нуќраро хушатрабонњо ва мис-
ро дар мањаллањо мебароварданд. аз соли 515 пеш аз милод дар 
тамоми мамлакат вазни якхелаи пул љорї карда шуд. Тангањои 
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тиллоии дорик дар тўли чандин аср арзиши умумиљањонї дош-
танд ва дар муомилот мавриди истифода ќарор гирифта буданд. 
аммо муомилоти бештар бо тангаи нуќра сурат мегирифт, ки че-
наки вазни он 5,6 граммро ташкил медод. Дар бобул бештар пули 
бобулї, ки аз хиштчањои нуќра иборат буд, истифода мекарданд. 
Дар рўйи хиштчањо муњри вазни хоси нуќраи тоза навишта шуда 
буд ва дар ваќти хариду фурўш бар кашида мешуд.

Муомилот бо хиштчањои муњрзада хеле равнаќ дошт, аммо 
бештари тангањои тилло дар хазинаи шоњ мехобиданд ва рўйи му-
омилотро намедиданд. ваќте ки юнониён хазинаи шоњии шушро 
гирифтанд, дар он 40 њазор талант мављуд буд, ки бештари онро 
пули тилло ташкил мекард. Дар арафаи вожгунии империя дар ха-
зинаи он 235 630 талант вуљуд дошт. шоњ метавонист аз ин њисоб 
чорабинињои њарбї гузаронад ва давлатро аз њуљуми аљнабиён 
наљот дињад. сиккањо фаќат барои маоши кироягон ва дарбориён 
истифода мешуданд. Тангањои тилло аз муомилот бардошта шуда 
буданд, ки ба иќтисодиёти мамлакат зарари калон доштанд. 

Бозоргонии дохилї ва хориљї. Дориюши Кабир барои тиљо-
рати дохилї ва хориљї чорањои бисёре ба сомон расонд, ки пеш 
аз он вуљуд надоштанд.

а) Ў давлати бузурге ташкил дод, ки бисёр давлатњои 
људогонаи ќадим ба он њамроњ гардиданд. ин давлатњо соњиби 
муомилоти пешрафтаи дохилї ба њисоб мерафтанд, аммо бо 
давлатњои дигар савдо карда наметавонистанд. ин давлатњо баъ-
ди тобеият ба як империя шароити хуби тиљоратии дохилї ва 
хориљиро ба даст оварданд. б) Дориюш пули ягонаро ба муоми-
лот баровард, ки он на танњо дар дохили империя, балки берун 
аз он равнаќ дошт. в) Дориюш роњњои тиљоратиро таъмир ва ам-
нияти онњоро таъмин кард. њамаи ин чорабинињо майдони фа-
ъолияти тољирони љањонро вусъат бахшид. соли 218 пеш аз ми-
лод бо фармони Дориюш канали суетс таъмир шуд ва киштињо 
ба њаракат даромада ба воситаи бањри сурх бо халиљи Порс 
ба бањр poњ ёфтанд. Дориюш њангоми лашкаркашињо ба њинд 
дид, ки роњи хушкї барои рафтуомад хеле мушкил аст. Ў роњи 
бањриро бо воситаи уќёнуси њинд ва Мисру Порс омода сохт. 
ба ин тариќ тамоми роњњои хушкї ва бањрї барои тољирон ку-
шода шуданд ва онњо барои хариду фурўш ба сафарњои дур ме-
рафтанд. Дар роњњои корвонгард корвонсаройњо сохта шуда бу-
данд, ки дар онњо барои одамон ва сутурон шароити зист муњайё 
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буд. Дар яке аз ќабристонњои олтой матое ва ашёњои замони 
њахоманишиён ёфт шудаанд, ки онњоро тољирони ориёї ба си-
бир дар асри V пеш аз милод оварданд. барои бозаргонї табиа-
ти пурфайзи мамлакатњои дохили империя ањамияти калон дошт. 
Масалан, дар осиёи саѓир оњан, сурб, мис, масолењи чўбин, дар 
Миср ва сурия рангњо, ѓалла, матоъ, машрубот, равѓани зай-
тун, тилло, устухони фил, дар Либия ва Яман масолењи чўбу тах-
та, мармар, рухом, дар Кипр мис, дар њиндустон тилло, устухони 
фил, аќиќ, дар бохтар лољвард, дар Юнон зарф ва ѓайра истењсол 
мекарданд ва ба минтаќањои гуногуни мамлакат мебурданд. Дар 
замони њахоминишиён роњи бузурги абрешим кушода мешавад, 
ки дар даврањои минбаъда шуњрати љањонї пайдо кард. Дар сав-
дои дохилии рустоњо тангањои мисї, байни хушатрањо нуќра ба 
кор мерафту тилло дар бозаргонии байналмилалї.

Вазъияти дохилї. аз манбаъњои хаттї бармеояд, ки дар 
замони Дориюши Кабир барои равнаќу ривољи зироаткорї 
боѓдорї, чорводорї ва њунармандї шароити мусоид фароњам 
омад. шоњони ориёї барои ободонии мамлакат каналњо, пулњо 
ва сохтмонњои бисёреро анљом доданд. шањрњо ободу дењањо 
пурфайз буданд. Дар мамлакат тартибу низоми ќатъї љорї буд. 
аз болои сарварони хушатрањо, рустоњо назорати давлатї бурда 
мешуд, то ки бедодгарињо рух надињанд.

Дориюш дар катибањои наќши рустам ва бесутун номи 
мамлакатњоеро овардааст, ки ба империяи ў итоат доштанд. Мо 
дар ин љо номи кишварњои ориёноро меорем: Мод, њувоваља 
(Хузистон), Парсува (Порс), њарайва (њирот), бохтириш (бох-
тар), суѓда (суѓд), Хворазмиш (Хоразм, Хева), Заранг (систон), 
њарахувотиш (ќандањор), сатегуш (Панљоб), Гандњара (Кобул), 
њиндуе (синд), сакоњумварг (сакоњои дўстдори њум), сакотир, 
бобирус (бобул), осуро (ошур), ормина (армания), Капедука 
(Туркияи имрўза), сакотин, Тарарўд, сакоињои соњилњои бањри 
Хоразм – азов ва ѓайра. Дар њамаи ин вилоятњо ориёињо сукунат 
доштанд ва ба ѓайри бобул ањолии асосиро ташкил менамуданд.

Вазъияти иљтимої. Тавре ки ќаблан зикр кардем, дар империя 
ќоида ва ќонунњои бобулї бештар љараён доштанд. Дар замони 
Дориюши Кабир моликияти шахсї ба њукми ќонун даромад. аз 
мамлакатњои забтшуда заминњои бењтаринро гирифта, ба хонадо-
ни шоњї, ашрофони порс ва давлатмандони бузург таќсим мекар-
данд. ин гуна мулкдорон аз пардохти андоз озод буданд.
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баъзе давлатмандон як вилояти бузургро соњибї мекарданд 
ва андоз намедоданд. Дар бобул як нафар марди порс бо номи 
баѓомир заминњои корами худро ба тиљоратхонаи бобул – Му-
раш ба муњлатаи 60 сол иљора дода буд. Дар Копетдоѓ шахсе, ки 
дар дастгир кардани Гавмата иштирок дошт, заминњои њамаи ви-
лоятро соњиб шуда буд. ин одамон бо номи «пуштибони шоњ» 
маъруф буданд, ки замину шањрњо ва сарватњои бисёр, лашкар ва 
додситону маъмурияти шахсии худро доштанд.

Яке аз заминдорони бузург худи шоњ буд, ки заминњояшро ба 
иљора медод. Дар ихтиёри шоњ каналњои бисёр, аз љумла дар бох-
тар канали окес, дар сурия љангали чалѓўза, моњиёни (рўди) Ме-
роид дар Миср ва дањњо конњо, боѓот ва ќасрњою корвонсаройњо 
дар хушатрањо ќарор доштанд.

Дар ќасри Персеполис (Тахти Љамшед) њаррўза 15000 одам 
бепул хўрок мехўрданд ва бештари онњоро бенавоён ташкил 
медоданд.

Забону хатти давлатї оромї буд, аммо дар Миср забони 
мањаллї ва дар шуш забони эломї низ истифода мешуданд. баъ-
ди ислоњот тамоми вазифањои муњими давлатї дар дасти порсњо 
буданд. Дар вазифањои дуюм ва сеюмдараља мањаллиён кор ме-
карданд. барои тартиб додани ќонуну ќоидањои ќазоиву маъмурї 
мутахассисони мисриву бобулиро истифода мебурданд. Дар 
корњои њуќуќиву додситонї асосан аз ќонунњои бобулиён кор ме-
гирифтанд. ќоидаву ќонунњо барои тамоми мамлакатњо як бу-
данд. оилањои давлатманди порс дар њар як гўшаву канори импе-
рия заминњои хубу њосилхезро соњибї мекарданд.

шоњ ва дудмони ў дар тамоми сатрапњо соњиби замин, ка-
нал ва боѓу биноњо буданд, ки онњоро ба иљора медоданд. Дар 
заминњои шоњ дањњо њазор ѓуломон, мардикорон ва иљорагирон 
кор мекарданд. бояд гуфт, ки ориёињо то ташкили давлати 
њахоманишиён аз зањмати ѓуломон кам истифода мебурданд, 
аммо баробари ба њайати он ворид шудани давлатњои ѓуломдорї 
мењнати ѓулом ва ѓуломдорї равнаќ ёфт. Давлати њахоманишиён 
давлати гуломдорї буд. Ѓулом, ба монанди њайвонот моликия-
ти шахсї ба њисоб мерафт, ўро мефурўхтанд, туњфа мекарданд 
ва ин расм аз насл ба насл мегузашт. Дар тарошидани сангњо ва 
сохт мони шањрњои Посоргод, шуш, Персеполис (тахти Љамшед), 
кўшку ќасрњои шоњї њазорњо ѓуломон шабу рўз кор мекарданд.
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Дар њуљљатњо вожањои «гарда» ѓуломи хонагї ва «курташ» 
ѓулом ё кирояи машѓул ба корњои сањро ва дигар сохтмонњо ду-
чор меоянд. бахше аз курташњо оиладор буданд ва гурўњ-гурўњ 
кор мекарданд. ќасрњои Персеполис дар тўли 50 сол сохта шуда-
анд, ки дар онњо се њазор одам машѓули кор буданд. њар курташ 
мувофиќи кораш музди молї, яъне орд, равѓан, ѓалла ва ѓайра 
мегирифт. Музди кори занон сеяк ва музди наврасон ними музди 
мардонро ташкил медод.

андозњо. Дориюш соли 518 пеш аз милод ќонун баровард, ки 
њамаи сатрапњо мувофиќ ба заминашон ва њосили он андози пулї 
медоданд. Дар муддати як сол аз 20 сатрап 7740 талант ба хазина 
ворид мешуд. суѓд, бохтар, Хоразм, Порт ва ориён (њироту си-
стон) 300 ва сакоињо 250 талант андоз медоданд. вилоятњои маз-
кур ба сатрапњои 14-15 ворид буданд. Мамлакатњое, ки нуќра на-
доштанд, моли худро ба нуќра иваз карда, андоз месупориданд. 
Ѓайр аз ин, њар сол дар рўзњои љашни наврўз ва иди Мењргон ба-
рои шоњ гов, aсп, муљассамањои аз тилло ва нуќра сохташуда, ин-
чунин, сангњои ќиматбањо туњфа мекарданд.

СаВолЊо

1. Дар бораи давраи аввали њукмронии Дориюш маълумот 
дода метавонед?
2. Ислоњот дар сохтори давлат, роњ ва алоќа, ислоњоти 
њарбї ва ислоњоти моливу пулии Дориюш чї ањамият дошт?
3. Дариюш дар бораи тиљорати дохилї ва хориљї кадом 
чорањо андешид.

§ 44. ЉАНГЊО БО ЮНОНИЁН

Дориюши Кабир империяи бузурге сохт, ки аз халќњои гуно-
гуннажод ва дину оин ва урфиятњои мухталиф иборат буд. онњо 
намехостанд тобеи империяи шоњ бошанд. Дар он замон беш-
тари шањрњо давлати алоњидаро ташкил медоданд ва сохтори 
демократї доштанд. Махсусан мустамликањои юнонии халиљу 
љазирањои соњили осиёи саѓир ба муќобили давлати порсњо 
шўришњо бардошта, тиранњо (шоњњо)-и Дориюш таъинкардаро 
мекуштанд ва ба љойи онњо намояндагони худро мегузоштанд. Чу-
нин шўриш дар Милет cap зад. шўришчиён ба шањри сард њуљум 
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карда, онро хароб ва торољ карданд. Лашкари хушатриаш (сатра-
пи) Лидия артафан дохили ќалъа шуда, аз он љо бо шўришиён 
мељангад. соли 490 пеш аз милод лашкари ориёињо Милетро аз 
бањр ва хушкї муњосира карда, шањрро хароб мекунад; ќисме аз 
шўришгаронро кушта, ќисмеро ба асирї мегирад. аз шўришњои 
шањру дењањои юнонии тањти тасарруфи ориёињобуда Дориюш ба 
хулоса омад, ки то афинаро саркўб накунад, оромї дар ноњияи 
осиёи саѓир ба вуљуд намеояд. бинобар ин, Дориюши Кабир ба 
њуљуми ќатъї ба Юнон тайёрї мебинад.

соли 492 пеш аз милод лашкари пиёдагард ба воситаи фра-
кия ва Македония ва аз роњи бањрї бо киштї ба сўйи димоѓаи 
афон њаракат мекунад. Лашкари бањрї дар назди нимљазираи 
Халкид ба тўфони шадид дучор меояд ва 300 киштиву 90 њазор 
одам талаф меёбанд. Лашкари ориёї ночор ба осиёи саѓир пас 
мегардад ва аз нав тайёрї мебинад.

соли 491 пеш аз милод сафирони ориёї аз њукумати Юнон 
«замину об»  талабиданд. ин маънои онро дошт, ки бояд юнонињо 
ба империяи ориёињо тобеъ бошанд ва андоз бидињанд. бештари 
шањру вилоятњо ѓайр аз афина ва спарта ба итоат розї шуданд, 
аммо афинињо ва спартаињо сафирони ориёињоро куштанд ва ба 
љанг тайёрї диданд. ин бањонаи дуюмин маротиба лашкар каши-
дани Дориюш ба Юнон гардид.

Дориюш мегуфт: «Mo барои танбењ додани саркашон ва он 
касоне, ки заминњои ориёнро дар осиёи саѓир хароб кардаанд, 
меравем». сарфармондењии лашкари бањриро Донис ва хушки-
гардро артафарн ба уњда доштанд. Лашкар дар аввалњои моњи 
мењр (сентябр) бо киштињо ба воситаи бањр рафта, дар дашти Ма-
рафони Юнон лангар партофтанд. Марафон дар масофаи ќариб 
40 километрии афина љой дошт. Лашкари ориёињо 10–15 њазор 
нафар буданд. Лашкари юнонї бештар 10 њазор нафар бо сар-
варии Милтиад дар мавќеи бењтари љангї љой дошт. ба ёрии 
афинињо боз чанд њазор нафар аз шањрњои иттифоќчиён омаданд. 
рўзи 13 мењрмоњ муњориба бо њуљуми юнонињо оѓоз ёфт. ориёињо 
ќањрамонона мељангиданд, аммо бо сабаби он ки дар љойи тан-
гу номувофиќ амал мекарданд, талафоти зиёд доданд. Маљбуран 
аќиб нишастанд. сабабњои шикасти лашкари ориёињо бисёр бу-
данд: якум, лашкар имконияти гирду атрофро дидан ва мавќеи 
љангии бењтарро ишѓол кардан надошт, дуюм, тирандозон, ки 
дар лашкари ориёињо наќши муњим мебозиданд, ба муќобили 
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љавшанпўшњои (гоплитњо) Юнон њељ кор карда наметавонистанд, 
яъне тирандозон дар њуљумњои пешравї – шамшеру найзазанї 
амалиёти самарабахш карда натавонистанд, сеюм, инро њам бояд 
фаромўш накард, ки юнонињо дар ватани худ барои истиќлолият 
ва њаёту мамоти худ мељангиданд. онњо медонистанд, ки агар 
лашкари Дориюш ѓолиб ояд, сарзамини онњо ѓорат ва мардум 
ѓулом мешавад.

Ѓалабаи афинињо рўњияи мардуми Юнонро баланд бардошт 
ва дигар ноњияњо низ ба љанг њамроњ шуданд.

Дориюш ба ориёшањр баргашта, ба њуљуми навбатї тайёрї 
мебинад. барои ин ваќт лозим буд. соли 486 пеш аз милод дар 
Миср шўриш cap зад ва дар њамин ваќт Дориюш вафот кард. баъ-
ди кашмакашњои дуру дароз дар бораи писари ў аз духтари Куру-
ши Кабир – отсо Хашёршоњи 35 сола ба тахт нишаст. Ў шўриши 
Миср ва махсусан бобулро берањмона пахш кард. Хашёршоњ, 
шоњигарии бобулро барњам дода, мамлакатро ѓорат кард ва 
њайкали Мардукро ба Посоргод овард.

сипас Хашёршоњ (Ксеркс) фармон баровард, ки барои њуљум 
ба Юнон аз тамоми хушатрањо сипоњ дар шањри сард гирд овар-
да шавад. Муаррихони ќадим навиштаанд, ки лашкар аз бисёр 
халќњои гуногуни мамлакати пањновар гирд омад. шумораи 
онњоро тахмин мекунанд. ба њар њол, лашкари Хашёршоњ, хеле 
бисёр буд ва миќдори он то ба 100 њазор мерасид. Ў фармон дод, 
ки аз димоѓаи афон то нимљазираи Халкид канал кананд, то ки 
киштињо ба монанди бори аввал ба тўфон дучор наоянд ва дар 
кўњ дар намонанд.

барои пиёдагон дар обњои байни гулўгоњ ва љазирањо аз 
киштињо пул сохтанд, то ки бе душворї роњ раванд. Юнонињо 
низ тайёрии хуб диданд. ин навбат юнонињо њама ба муќобили 
ориёињо муттањид шуда, ба мубориза бархостанд.

бањори соли 480 пеш аз милод лашкари Хашёршоњ бо бањр 
ва хушкї ба сўйи Юнон њуљум кард. Юнонињо ќарор доданд, 
ки лашкари ориёиро дар тангии кўњи фармоил пешвоз гиранд. 
Пањнои роњ барои гузаштани як ароба кифоят мекарду бас. роњро 
аз ду тараф дастањои афину спарта бо сарварии Леонид њимоя 
мекарданд. Дар давоми се рўз юнонињо њуљумњои пай дар пайи 
ориёињоро зада гардонданд. баъд ориёињо ба воситаи љосусон 
фањмиданд, ки роњи дигар низ вуљуд дорад. сипас лашкари юно-
ниёнро аз ќафо печониданд ва онњо маљбур шуданд аќибшинї ку-
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нанд.  спартаињои бисёре ба њалокат расиданд. Лашкари ориёињо 
афинаро гирифт, ањолї ба гирду атрофи љазирањо гурехт.

Киштињои юнонї бо дарназардошти тамоми хусусиятњои 
техникаи љангии он замон сохта шуда, дар суръат ва њаракат 
аз киштињои вазнини ориёињо хубтар ба њисоб мерафтанд. ба 
ќўшуни бањрии юнониён фемистокл фармондењї мекард. рўзи 
28 мењрмоњи соли 480 пеш аз милод дар назди љазираи соломин 
дастањои њарбии бањрии њар ду тараф рў ба рў омада,  задухўрд 
карданд. ќўшуни ориёињо аз сабаби бисёрї дар халиљ ба якди-
гар халал расонда, ќобилияти чапу рост њаракат  кардан  надо-
штанд ва хуб љанг карда наметавонистанд. аз ин рў, юнонињо ко-
милан ѓалаба ба даст оварданд, Хашёршоњ бо бахше аз лашка-
ри хушкигарди худ ба осиёи саѓир омад. ќисми дигари лашкар 
бо сарварии Мардонї зимистонро дар фесал гузаронида, бањор 
љангро идома дод. соли 479 пеш аз милод ќўшунњои њар ду тараф 
бо њам бархўрданд. аз сабаби мавќеи номувофиќ ишѓол намуда-
ни Мардонї саворагони ориёї љанг карда натавонистанд ва юно-
ниён ѓалаба карданд. Мардонї њалок шуд ва лашкар ба талафоти 
зиёд дучор омада, аќиб нишаст. сипас юнониён ба осиёи саѓир 
њамла карданд. Љанг бо танаффус то соли 449 пеш аз милод давом 
кард. соли 449 пеш аз милод байни юнониён ва ориёињо сулњ ба 
имзо расид.

Сабабњои шикасти лашкари Хашёршоњ:
1. Лашкариёни ориёї, ба љуз аскарони доимї, назария ва ама-

лияи љангиро намедонистанд. онњо машќњои њарбї намекарданд 
ва чї будани онро намедонистанд.

2. Мардуми ѓайриориёї забони якдигарро намедонистанд ва 
дар љанг амалиёти худро бо њамбастї карда наметавонистанд.

3. Мардуми ѓайриориёї чандон манфиатдори ѓалабаи 
Хашёршоњ набуданд ва бо дили нохоњам амал мекарданд.

4. Ѓалабаи юнонињоро аслан ќуввањои бањрї таъмин карданд. 
Лашкари онњо бо киштињои хурд дар мавридњои лозима дар гир-
ди киштињои ориёї пайдо шуда, онњоро тирборон карда боз фи-
рор мекарданд.

5. Юнонињо, чи дар бањр ва чи дар хушкї, дар мавќеъ ва 
муњити ба онњо хуб шинос мељангиданд. ориёињо аз сабаби надо-
нистани майдони љанг ба мушкилињо дучор омада, талафоти зиёд 
медоданд.
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СаВолЊо

1. Чаро лашкари ориёињо дар љанг бо юнонињо ба шикаст ду-
чор омад?
2. Назария ва амалияи љангии юнонињо аз ориёињо чї фарќ 
дошт?
3. Лашкари Хашёршоњ аз юнонињо чандин баробар зиёд буд, 
аммо шикаст хўрд. Чаро?

§ 45. КИШОВАРЗї ВА ЊУНАРМАНДї

Зироат. Дар китобњои таърихї доир ба зироаткорї ва 
њунармандии ориёињои замони њахоманишиён маълумоте нест, 
вале аз кофтуковњои бостоншиносон дар њудуди осиёи Марказї:- 
Хоразм, фарѓона, суѓд, бохтар ва Марѓиён дањњо канал ва 
корезњои замонњои гуногун, аз љумла асрњои VI–IV пеш аз милод 
тањќиќ шудаанд, ки баъзе аз онњо то 40–50 км тўл кашидаанд.

шоњони њахоманишї ва хушатрањо ба равнаќи зироат 
ва боѓу чорводорї ањамияти махсус медоданд. онњо азхуд на-
мудани заминањои навкорамро  сарчашмаи муњими иќтисодї 
мењисобиданд ва аз ин рў, ба мулкњои кишоварзон рафта, ба 
шахсони ободгари заминњо, 
боѓпарварон туњфањо медоданд 
ва онњоро ба кори худ дилгарм 
мекарданд. њеродот менависад, 
ки дар замони њахоманишиён дар 
рўди ахшоњ, ки онро бо њарирўд 
як медонанд, дар тангии дарае 
сарбанд сохта буданд ва бо на-
вбат ба заминњои кишт об таќсим 
мекарданд.

ба ривояти Полибий дар 
Порт барои обёрї корезњо вуљуд 
доштанд. њамин тавр, манбаъњои 
хаттї ва бозёфтњои бостонї ба он 
далолат мекунанд, ки дар замо-
ни њахоманишиён зироаткорї ва 

расми 57. Бозубандњои заррин аз 
«Хазинаи Амударё»-и Ќубодиёни 
Тољикистон.



157

боѓдорї хеле равнаќ ёфта буд. Кишоварзон гандум, љав, заѓир, 
нахуд, наск, лўбиё, шолї ва ѓайра мекоштаанд.

Дар боѓњо дарахтони себ, анор, анљир, олу, шафтолу, зардолу, 
чормаѓз ва амсоли инњо парвариш меёфтанд. Заминњои васеъ ба-
рои токзор људо шуда буданд, ки дар онњо навъњои гуногуни ан-
гур парвариш мешуданд. аз ангур хелњои мухталифи май ва шар-
бат тайёр мекарданд.

Mo дар дарсњои гузашта гуфта будем, ки њукумати њахома-
нишиён андозро мувофиќи њосилнокии заминњо ва боѓњо меситонд. 
аз ин рў, навъњои замини серњосил, миёнањосил ва камњосил вуљуд 
доштанд ва мувофиќи њосил аз онњо бољ меситонданд. Даромад аз 
заминњо ба хазинаи шоњ ворид мешуд. Дар заминњои шоњї бештар 
ѓуломон ва камтар кироягон кор мекарданд.

Њунармандї. Дар ин ваќт зарфсозї хеле равнаќ дошт. Куло-
лон зарфњои худро дар чархи кулолї месохтанд ва бо рангњои са-
федчатоб оро медоданд. Зарфњо хеле гуногун буданд ва онњоро 
дар хумдонњо мепухтанд. Зарфњои маъмулии ин давра шак-
ли устувонавї (шакли геометрии силиндрї) ва махрутї (шакли 
конусї) доштанд. ин хели зарфњо гуногунњаљм буда, дар ориё-
нои шарќї хеле равнаќ доштанд бозёфтњои «Хазинаи амyдapё», 
ки бeштap аз тилло, нуќра, мис, биринљї, сангњои ќиматбањо, 
пайконњои оњанї, ханљару шамшерњои оњанї, ѓилофњои устухо-
ни фил иборатанд, бар он шоњиданд, ки санъати оњангарї, махсу-
сан заргарї, ба дараљаи олї расида буд. Дар байни бозёфтњо фой-
туни заррине пайдо шуд, ки дар он чор асп баста шудаанд. Дар бо-
лои фойтун як нафар бо кулоњи миллї дар курсї нишаста ва дигаре 
рост истода, аспњоро меронад. Дар фойтун акси ањурамаздо наќш 
ёфтааст. олимон чунин аќида доранд, ки он фойтунсавор фариш-
таи Мењр – Митро мебошад. 

Дар миёни бозёфтњои «Хазинаи амударё» дањњо њайкали 
биринљї, тиллої ва тиллою нуќрагии одам, бузи кўњї, даспонањо 
мављуданд. Махсусан, бозубанди тилло дар акси ду симурѓи шох-
дор љолиби диќќат аст. Гардан, шохњо, болњо ва бадани симурѓњо 
бо сангњои ќиматбањо хотамкорї шудаанд, аммо имрўз бисёр 
сангњо афтидаанд. бозубанд, бешубња, яке аз шоњкорињои зарга-
рони бохтарї – аљдоди тољикон мебошад (расми 58).

Дар хазина чандин зарфњои заррин, муљассамањои аспон, 
одами чавгонбоз, гавазн, мурѓон, моњї, лаълї ва миќдори зиёди 
тангањои тиллої ва нуќраи замонњои гуногун њастанд. бозёфтњо 
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аз санъати баланди тасвирии замони њахоманишиён гувоњї 
медињанд. аксари чизњои тасвиршуда инъикоси мавзўъњои асо-
тирии мардуми ориёї мебошанд.

Дењањо ва шањрњо. Тањќиќоти бостоншиносї дар њудуди ори-
ёнои шарќї нишон медињад, ки дар замони њахоманишиён садњо 
дењањои хурду калон вуљуд доштаанд, ки дар баландињо сохта 
шуда, атрофашон девори муњофизатї доштанд. сарчашмањои 
юнонї бохтарро, ки ба он суѓд низ дохил мешуд, «Кишва-
ри њазоршањр» номидаанд. албатта, мафњуми шањр дар он дав-
ра аз њозира фарќ мекард, лекин раќами њазор далели он аст, 
ки миќдори шањрњо дар арафаи њуљуми маќдуниён бисёр буда-
анд. аз ахбори сарчашмањои юнонї ба хубї бармеояд, ки юно-
ниён дар суѓду бохтар бо дења ва шањру ќалъањои хеле устувор 
ва сернуфус љангидаанд. Мувофиќи тањќиќоти бостоншиносї 
шањри онваќтаи маркази бохтар – Зарринасп, ки њоло бо номи 
болоњисор маъруф аст, 120 га заминро дар бар мегирифт ва хеле 
устувор буд.

Масоњати самарќанди замони истилои юнону маќдунињо 
бештар аз 200 га заминро ишѓол менамуд. шањр девори њимоявии 
ќавї ва дижи (ќалъа) устувор дошт. ба ривояти маъхазњо шањри 
Марѓиён (Марв) яке аз бузургтарин шањрњо ба њисоб мерафт ва 
аз шањристон ва диж иборат буд.

искандар дар ваќти љангњои хунини худ дар њудуди иста-
равшан њафт шањрро пай дар њам хароб кард, ки бузургтарини 
онњо Курушкада буд. Мувофиќи гуфтаи ариан, дар  Курушкада 
18 њазор нафар гирд омада, ба муќобили искандар љангидаанд.

Дар маъхазњои юнонї шањри бузурги навкат зикр мешавад, 
ки дар нахшаби суѓд будааст. Дар ин шањр искандар зимистон-
ро мегузаронд. 

Кофтуковњои бостоншиносї дар харобаи Тахти сангин дар 
ноњияи ќубодиён, аз он љое, ки соли 1878 «Хазинаи амударё» ёфт 
шудааст, нишон доданд, ки шањр масоњати 100 га заминро дар 
бар мегирифт. Дар ин љо маъбади бузургдошти рўди муќаддаси 
ориёињо вахш (охшо) сохта шуда буд. Маъбад дар соњили рост, 
дар љойи бо њам пайвастани рўдњои Панљу вахш љой дорад. рўди 
вахш (охшо)-ро олимон ба рўди муќаддаси авестоии вангуњи До-
итиё як медонанд, ки дар арианаваейља љой дошт.

бостоншиносон танњо дар ноњияи ќубодиён панљ шањри за-
мони њахоманишиёнро пайдо кардаанд, ки дорои тамаддуни ба-
ланд будаанд.
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осори шањрњои замони њахоманишиёнро дар Данѓара, 
Кўлоб ва фархор низ тањќиќ кардаанд. сарчашмањои юнонї аз 
ду истењкоми кўњњои суѓд ва бохтар ёдовар шудаанд, ки дар онњо 
мардумони зиёд гирд омада, зидди юнону маќдунињо љангидаанд 
ва муќобилияти сахт нишон додаанд.

аз кофтуковњои бостоншиносї ва ахбори маъхазњои юнонї, 
махсусан љойњои муњорибаи ориёињо бо ѓоратгарони юнону 
маќдунї маълум мешавад, ки сарзамини ориёнои шарќї дорои 
садњо шањр ва њазорњо ќалъањои устувор будааст. Тавре ки баъд-
тар мебинем, баъзе ќалъањо чунон устувор будаанд, ки душман 
дар гирифтани онњо ољиз мондааст. Мамлакат ободу хуррам ва 
зиндагонии мардум хеле хуб буд. 

СаВолЊо

1. Кадом навъи зироатњо кишт карда мешуданд?
2. Шоњони Њахоманишї чаро  ба ободонї ва махсусан дар 
њаќќи барз гарону боѓдорон ѓамхорї мекарданд?
3. Таърихшиносони юнонї чаро Бохтарро «кишвари 
њазоршањр» номидаанд?
4. «Хазинаи Амударё» аз кадом минтаќаи кишварамон пайдо 
шуд ва он кадом бозёфтњо дошт?

§ 46-47. ФАРЊАНГИ ОРИЁИЊО ДАР ЗАМОНИ 
ЊАХОМАНИШИЁН

Маълумоти умумї. Тавре ки аз дарсњои гузашта огоњї доред, 
Куруш ва Дориюши Кабир дар љањони онваќта аввалин давлати 
бузурги ориёињоро ташкил карданд, ки дар њайати он 70 халќи 
дорои забону дину оинњои мухталиф мезистанд. шоњони ориёї 
ба њамаи онњо муносибати демократї доштанд. онњо мувофиќи 
дину оини худ озодона зиндагонї мекарданд. Дар њудуди дав-
лати пањновари ориёињо муносибатњои дўстонаи иќтисодї ва 
тиљоратї њукмфармо буданд. ин вазъият ба омезиши фарњангњо, 
таъсири мутаќобилаи ривољи онњо ва равнаќи иќтисодї, сиёсї, 
њунармандї сабаб гардид.

Дини ориёињо. Дар бораи дини шоњони њахоманишї, махсу-
сан Курушу Дориюш аќидае вуљуд дорад, ки онњо аз оини Зар-
душт огоњї надоштанд. аммо як чиз мусаллам аст, ки онњо таас-
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суби динї надоштанд ва халќњоеро, ки ба зери тасарруф медаро-
варданд, ба эътиќодоти онњо эњтиром мегузоштанд, яъне худоёни 
бузурги онњоро бузург ва одобу тоату ибодати ононро ба љо ме-
оварданд. ин буд, ки њамаи халќњои ѓайриориёї Курушу Дори-
юшро њамкеши худ мењисобиданд. аммо ин маънои онро надо-
рад, ки барои онњо њамаи динњои худию бегона як буданд. Куру-
ши Кабир ва Дориюш сиёсатмадорони дурандеш буданд, онњо аз 
лињози сиёсат ба зердавлатони худ муносибати одилона доштанд, 
то дар империя низоъу нооромињо рўй надињанд.

аз тарафи дигар, аз маъхазњои юнонї ва катибањои њахома-
нишї чунин бармеояд, ки порсњо ва модњо мувофиќи табаќоти 
иљтимої пайрави дини зардуштї буданд. шоњон ањурамаздоро 
офарандаи Замину осмон ва олами њастї медонистанд. онњо ме-
гуфтанд, ки ањурамаздо моро ба дунё барои њукмронї мефири-

расми 58. Тахти Љамшед (Персеполис).
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стад. оташ ин нури ў дар Замин 
аст. офтоб (Митро) байни олами 
боло ва поён ќарор дорад.

ситоиши ањурамаздо хоси 
дини Зардушт мебошад. Дар диё-
нати Маздаясно хок, об, оташ ва 
бод чор унсури бузург ба њисоб 
мерафтанд. њайвонотро ќурбон 
намекарданд.

Диёнати муѓон умумия-
ти њиндуориёнї дошт. Маса-
лан, шоњон мурдагони худро дар 
дахмањои сангин гўр мекарданд 

ва муѓон низ мурдањоро дар дахма мегузоштанд ё ба парандагон 
медоданд.

Тањќиќоти илмї дар боби дини ќадими ориёињои ѓарбї 
шањодат медињанд, ки шоњони њахоманишї аз Зардушт ва «аве-
сто» огоњї доштанд. «авесто»-ро бо хати мехї китобат намуда бу-
данд.

Меъморї ва сохтмон. шоњони њахоманишї, махсусан Дори-
юши Кабир ва Хушоршоњ барои худ ќасрњои боњашамат сохта-
анд. осори биноњои онњо дар Тахти Љамшед, шуш ва Посоргод 
боќї мондаанд. њеродот менависад, ки порсњо аз мероси дигарон 
хуб истифода мекунанд. Дар њаќиќат, санъати сангтарошї ва ис-

тифодаи онро ориёињои ѓарбї аз 
њамсоягони худ ошурињо ва дига-
рон касб кардаанд.

шоњони њахоманишї дар 
сохтмони ќасрњои худ аз меъмо-
рии бобулу ошур, Мисру Юнон 
ва осиёи саѓир истифода кар-
даанд. аммо дар сохтани дар, 
аркњо, сарсутунњо, паллањои би-
сёрзина, ороиши намоњои бино 
инъикоси асотири маллии ориёї 
мушоњида мешавад. Масалан, 
сарсутунњо бо муљассамањои бар-
загов ороиш доранд, ки хоси меъ-
мории ориёињост. Гов дар асотири расми 60. Љом.

расми 59. Оромгоњи Куруши Кабир.
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ориёї рамзи бузургї, тавоної 
ва ќудрати нажодии ориёињо 
мебошад. аксњои симурѓ, шер, 
мурѓон, моњї низ аз асоти-
ри ориёињо омадаанд, ки дар 
меъмории њахоманишиён ва 
минбаъд истифода гардида-
анд. Дар сохтмонњо, бешак, 
устоњои ошурї, бобулї, мисрї 
ва юнонї иштирок доштанд ва 
сабки онњоро мо дар сохтмони 
биноњои сангї мушоњида меку-
нем.

њамаи шоњон барои худ 
ќаср ва њарамсарои људогона 
сохта буданд, аммо аз саба-
би он ки онњо аз хишти хом бу-
данд, то ба замони мо нарасидаанд.

Дар меъмории шоњони Порс, пеш аз њама, таъсири меъмо-
рии модњо ба назар мерасад, ки инро мо дар наќшаи шањрњо, на-
муди сохтмони ќасру хонањои истиќоматї мушоњида мекунем. 
Масолењи асосии сохтмонро хишти хом, сангњои тарошида ва 
пўшишро чўб ташкил медод.

Дар ќасри Дориюш (дар шуш) чўби дарахти чалѓўзаро аз 
Лубнон ва обнусро   аз   Миср   овардаанд. сангњои тарошида-
ро дар бунёди деворњо, паллањои бисёрзина, дар сутунњои ба-
ланд, муљассамањо ва ѓайра истифода кардаанд. сангњои тароши-
даи бузургро бо мехњои оњанї мепайвастанд. биноњо, шањрњо ва 
ќасрњо бештар бо девору бурљњои њимоявї сохта мешуданд. на-
мунаи бењтарини меъмории замони њахоманшиён ќасрњои Тахти 
Љамшед мебошад. 

шањри Персеполис (Тахти Љамшед) маркази дуюми империя 
ба њисоб мерафт. Дар он осори ќасрњои бузурги замони Дори-
юш ва Хашёршоњ ба монанди толори 100, 40, 36 сутуна, биноњои 
40–30 сутундор боќї мондаанд. Дар сутунњо муљассамаи 
барзаговњо, говшоњ (яъне гови бо рўйи одами ришдор), шер ва 
амсоли инњо вуљуд доранд, ки рамзи бузургии ориёињоро ифода 
мекунанд. Дар девори зинањои ба ќаср воридшаванда расмњои 
барљастаи халќњои дар њайати империя буда кандакорї шуда-

расми 61. Акси порсњо ва модњо дар 
девори Тахти Љамшед.
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анд. Муљассамањо бо либосњои миллї ва туњфањои барои шоњ 
оварда акс гардидаанд (расми 56 а).

Дар Посоргод маќбараи Куруши Кабир боќї мондааст, ки аз 
сангњои тарошида дар болои бунёди сезина сохта шуда 3,16 ба 
2,13 м ќаду бар дорад. баландии маќбара 11 м аст.

шоњони њахоманишї баъди Куруш мувофиќи дини 
аљдодияшон ќабрњои худро дар кўњ кандаанд, ки пешайвони онњо 
бо сутунњои бошукўњ, наќшњо ва расму катибањо оро дода шу-
даанд. иморат, ќаср, ќабр, катиба ва муљассамањо њама осори 
моддии замони бузургии ин империяи љањониро дар худ таљассум 
кардаанд.

хат дар давраи Њахоманишиён. Хатњо аз лињози шаклу тако-
мул ба се навъ таќсим мешаванд: љумлавї, њиљої ва њарфї-овозї, 
ки њар кадом марњалаеро аз cap гузаронидааст. аввал хатти аксї 
ба вуљуд омад, ки барои њодисаро фањмондан чандин расм ме-
кашиданд. баъд хатњои њиљої пайдо шуданд. охирон хатњои 
њарфии овозї пайдо шуданд. аввалин катибањои шоњони њахо-
манишї бо хати мехї навишта шудаанд ва ин хати мехї-форсї 
дар асоси хатти мехии оромї тартиб ёфтааст. Масалан, катибаи 
машњури кўњи бесутун бо хатти мехї ба забонњои ќадими ориёї 
(порсии ќадим), эломї ва ошурї навишта шудааст. њар забон до-
рои аломатњои худ будааст. Масалан, хатти эломї дорои 300 ва 
ошурї 700 аломатанд. Хатти ба забони ориёї навишташуда 43 
аломат дорад ва хати њиљої мебошад.

расми 62. Муњри Дориюши Кабир, ки дар он шеронро шикор 
кардани шоњ тасвир ёфтааст.
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Тангањо. Таърихнигорон чунин ривоят мекунанд, ки бори ав-
вал сикказанї дар осиёи саѓир дар асри VII пеш аз милод ба вуљуд 
омадааст. баъзењо онро ба шоњи Лидия ва баъзењо ба юнониёни 
њамин минтаќа нисбат медињанд. Дар давлати њахоманишиён ав-
валин тангањои тиллої бо номи «дорик» пайдо шуданд. Дар бо-
лои он аксе тасвир шуда, тирандози ориёї ораш якзону ба замин 
зада, зењи камонро мекашад.

Дар замони њахоманишиён забони оромї забони расмї ба 
њисоб мерафт. Хат аз чап ба рост навишта мешуд.

Ѓайр аз ин, тангањои нуќрагї модели дорої буданд. Тангањои 
биринљиро дар вилоятњо мебароварданд. Тангањои дороии тилло 
ва нуќра пули байналмилалї ба њисоб мерафтанд.

Воњидњои андозагирї. инсон аз ќадим кўшидааст, ки ваќти 
кор ва рафтори худро муайян созад. Масалан, юнонињо аз ваќти 
баромадани аввалин шуоъи офтоб то намоён шудани доираи он 
ба воситаи ќадам муайян карда, онро стади номидаанд, ки ба 192 
м баробар аст. ориёињо масофаи роњро бо парсанг (фарсанг) му-
айян кардаанд, ки он ба 5760 м рост меомад. ин масофа роњи як-
соатаи пиёдагард мебошад ва он масофаи биниши чашм аст, яъне 
одам бо чашм масофаи як фарсангро хуб мебинад.

андозагирии вазн аввалин бор дар Миср ба вуљуд омадааст. 
Дар ориёно «ман» мегуфтанд, ки аз ду бахш иборат буд: мани 
модї – 561 грамм ва мани порсї – 418 гр. Ченаки вазни «ман» то 
рўзгори мо боќї мондааст.

Дар замони њахоманишиён таланти тилло аз 25 кг ва нуќра 
аз 33 кг иборат буд.

барои воњиди маводи моеъро муайян сохтан ченаки артаба 
љорї буд, ки модии он 52 литр ва порсии он ба 55 литр рост мео-
мад.

СаВолЊо

1. Дини ориёињои ѓарбї аз шарќї чї фарќ дошт?
2. Шањрњои марказии давлати Њахоманишиён кадомњоянд?
3. Хусусиятњои миллии ориёиро дар меъмории Њахоманишиён 
чї тавр фањмидан мумкин аст?
4. Кадом навъи тангањо - сиккањо дар давлати ориёињо ба кор 
мерафтанд?
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БОБИ V
ДАВЛАТИ ЭЛЛИНЊО ДАР ОРИЁНО

§ 48. ЊУЉУМИ ИСКАНДАРИ МАЌДУНї
БА ОРИЁНОИ ЃАРБї

Маълумоти умумї. Подшоњоне, ки баъди Дориюши Кабир 
ба тахти ориёињо нишастаанд, дар бораи тараќќиёту бехатарии 
империя ѓамхории лозима зоњир намекарданд. онњо саргарми 
кайфу сафо ва банди муноќишањои дарборї ва машѓул ба куш-
тани њарифони наздики худ буданд. соли 358 пеш аз милод баъ-
ди марги Хашёршоњи II Хашёршоњи III ба тахт нишаст. ин мар-
ди шуљоъ буд ва хост њудуди империяро барќарор кунад. Ў ба 
шўришњои осиёи саѓир, ошур ва Миср хотима бахшида, касеро 
итоат намекард, љазо дод. аммо соли 337 пеш аз милод бо фармо-
ни хољасарои шоњї – багия табиби шахсї ба Хашёршоњи III зањр 
дода, ўро мекушад. баъди як сол писарашро мекушанд ва дудмо-
ни шоњиро ба нестї мерасонанд.

Дар њамин ваќт ављи тараќќиёти давлати Македония (Маќ-
дуния) шурўъ мешавад. шоњи он филиппи II Юнонро гириф-
та, лашкари бузурге гирд меоварад ва барои аз ориёињо ќасоси 
лашкаркашињои Дориюш ва Хашёршоњро гирифтан, тайёрї меби-
над. сиёсатмадорони юнонї бо сарварии аристобус бењ будии мар-
думи Юнонро дар забт намудани осиёи саѓир ва лашкаркашињо 
ба давлати ориёињо медиданд. Юнонињо аз суст шудани давла-
ти ориёно хуб огоњї доштанд, дарбори њахоманишиён пур аз 
љосусон ва ѓуломони юнонї буд, ки њаррўза воќеањои мамлака-
тро ба Юнон хабар медоданд.

соли 334 пеш аз милод лашкари искандар ба осиёи саѓир 
даромад ва аввалин муњориба дар назди рўди сраник бо ќувваи 
якљояи хушатрањои ин љо ба вуќуъ пайваст, ки бо ѓалабаи 
маќдунињо хотима ёфт. Муњорибаи дуюм соли 333 пеш аз милод 
дар назди исса ба амал омад, ки ба он Дориюши III сарварї ме-
кард. Дар ин љо лашкари ў шикаст хўрд, зану фарзандаш асир аф-
тоданд ва худаш гурехт. Дар ин љанг хазинаи њарољоти љангии 
Дориюш ба дасти маќдунињо ѓанимат афтод.  искандар ба Миср 
рафта, онро бељанг гирифт ва шањри искандарияро бунёд кард. 
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Дар ин њуљумњо искандар ба Куруш пайравї мекард, мардумон-
ро озод менамуд ва дар Миср бо русуми онњо тољгузорї кард.

Дар ин муддат Дориюши III лашкари бисёре гирд овард ва ме-
тавонист муќобилият нишон дињад, аммо ў тарсид ва искандарро 
ба сулњ ва додани Мисру осиёи саѓир бо 10 њазор талант даъват 
кард. искандар тамоман таслим шуданро шарт гузошт. соли 331 
пеш аз милод муњориба дар назди Гавгамел рух дод. Дар ин љанг 
лашкари ориёињои шарќї, ки аз сакоињо ва бохтарињо иборат 
буданд, ба сипоњиёни искандар борњо шикаст медињанд, аммо 
баъзе бахшњои дигар шикаст хўрда, Доро боз мегурезад. искан-
дар шуш, бобул ва Тахти Љамшедро мегирад. Тахти Љамшедро 
торољ карда, комилан месўзонад. Хазинаи шоњї, ки дар он дањњо 
њазор тангаи тилло ва нуќра буд, ба дасти душман меафтад. До-
риюш ба шарќ мегурезад.

Вазъият дар лашкари искандар баъди фатњи ориёнои Ѓарбї. 
Тавре ки ќаблан зикр карда будем, маќсади љанги юнониён ба 
муќобили ориёињо ин ќасоси юнониён ва харобињои дар Эллада 
кардаи Хашёршоњи аввалро гирифтан буд. Ѓорат ва сўзонидани 
маркази салтанати ориёињо шањри Персополис (Тахти Љамшед), 
кушта шудани Дорои III ва ба даст омадани хазинаи империя ин 
нишонаи ба маќсад расидани юнониён ва маќдунињо ба њисоб ме-
рафт. онњо љангро бас карданї буданд, аммо искандар худашро 
подшоњи порсњо њисобида, љангро давом доданї шуд. Ў маќсад 
гузошт, ки тамоми хоки империяро бояд забт намояд. сарбозон 
аз љангњои дуру дароз монда шуда, ба муќобили давом додани 
љанг баромаданд. искандар сарлашкарон ва гурўњњои зид баро-
мадаро љазои сахт дод. Хушатраи Порт мамлакатро бељанг ба 
искандар таслим кард ва љояшро нигоњ дошт. искандар ашро-
фони Порсро боз ба вазифањояшон барќарор мекард. Таљаммули 
шоњони њахоманишї ба искандар хуш омад. Порсњо ўро чун 
худо мепарастиданд. Минбаъд хост, ки юнонињо ва маќдунињо 
низ ба ў таъзим кунанд. ин рафтори искандар ба њамразмонаш 
маъќул наафтод ва борњо ба ў суиќасд карданд.

ваќте ки искандар ба бохтару суѓд даромад, сипоњиёни ин 
диёр ба ў муќобилияти ѓайричашмдошт нишон медоданд. ба хо-
тир оред, ки дастањои ориёнои шарќї дар љанг хеле афзалият 
дош танд.

Назария ва амалияи љангии юнониён дар ориёнои Шарќї. 
Юнониву маќдунињо ба љанги зидди ориёињо хуб тайёрї дида бу-
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данд. онњо тарзи разморои (љангкунї)-и ориёињоро хуб медонис-
танд ва барои шамшерзанони савора сафи ќатораи найзадорон-
ро (дарозии найзањо 4–5 - метр) пешнињод карданд, ки саворагон 
ба онњо наздик шуда наметавонистанд. барои тирандозони сакої 
љавшанпўшии сар то пойи аспон ва саворагонро омода намуданд, 
ки тир аз масофаи дур ба он таъсир намерасонд. искандар барои аз 
пањлуњо рахна накардани саворагон ва тирандозони ориёї њамин 
зирењпўшон ва найзадоронро мегузошт, ки ќуввањои сабуксилоњи 
ориёї дар муќобили онњо њељ кор карда наметавонистанд. Юно-
ниён ва маќдуниён љанговарони касбї ва љисман баќуввату то-
бовар ба љангњои дурудароз буданд. Лашкари ориёињо барои бо 
чунин душман љангидан тайёр набуданд. барои сафи юнониёни 
вазнинсилоњро рахна намудан ягон чора надиданд. акнун ваќте 
ки лашкари Юнону Маќдунї ба суѓду бохтар омад, назария ва 
амалияи љангии ориёињои шарќї таѓйир ёфт. онњо дар љангњои 
ориёнои Ѓарбї иштирок намуда, назария ва амалияи лашкари 
искандарро омўхта, бо онњо чї тавр рафтор карданро медонис-
танд. силоњи юнонињо шамшер ва сипару найзаи дароз буд. 
силоњњои њимоявї аз сипар, љавшан, тоскулоњи оњанї иборат 
буд. ориёињои шарќї тиру камон, жўпин, табарзинњои дусара ва 
яксара, (сагарис), найза, шамшерњои дароз ва ханљар (карта, аки-
нак), либоси њимоявии љавшан, тоскулоњ ва сипар доштанд. бояд 
гуфт, ки љавшан ва зирењњои юнонї сифатан бењтар буданд. ис-
кандар низ аз назария ва амалияи љангии ориёињои шарќї огоњї 
дошт. Юнонињо махсусан аз гурезљанги сакоињо метарсиданд. 
сакоињо гўё шикаст хўрда мегурехтанд ва ваќте ки сафи душман 

расми 63. Њуљуми ѓоратгаронаи Искандар ба Ориёно.
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парешон мешуд, боз гашта ба чобукї тир меандохтанд ва жўпин 
мезаданд.

Муборизаи Бесс ба муќобили маќдунињо. њамаи нобарорињои 
ориёињо дар љанг бо лашкари Юнону Маќдунї ба дўши Дорои III 
гузошта шуд. Ў њамчун шахси тарсончаку нолоиќ аз тарафи сарва-
рони лашкари ориёї сарнагун гардид ва ба љойи вай бесс – хуша-
траи бохтар, ки дар љанги юнонињо ба дастањои ориёињои суѓд, 
бохтар ва сакої фармон медод ва ба лашкари Юнону Маќдунї 
борњо шикаст дода буд, ба унвони Хашёршоњи осиё эълон гар-
дид. бесс мегуфт, ки мо ќувва ва имконият дорем, ки лашкари  
искандарро шикаст дињем ва ўро аз мулки худ дур андозем. вай 
аз сакоињо, бохтарињо, суѓдињо ва њиротињо лашкар гирд овард. 
Лашкари искандар дар Гиркан (Гургон) муќобилияти сахт дид, 
аммо Портро бељанг гирифт ва хушатраи он Пратофарнро боз 
дар вазифааш монд.

искандар аз Порт ба воситаи роњи њарирўд ба њирот омад ва 
азбаски хушатраи он сатибарзан ба љанг тайёр набуд, сулњ хост 
ва дар љояш монд. ваќте ки лашкари искандар ба бохтар наздик 
омад, хабар расид, ки сатибарзан дастаи юнонињоро торумор 
карда, ба муќобили маќдунињо шўридааст. искандар таъљилан 
аќиб гашта ба маркази ориён–артакан омад, аммо сатибарзан 
бељанг бо роњи дигар барои њамроњ шудан ба лашкари бесс ме-
равад. искандар шањрро хароб карда, ањолиро ќисман кушта. 
ќисман ѓулом мекунад. баъд њамаи шањрњои ориёноро ба хароба-
зор табдил медињад. Ў ба ноњияњои Дарангиён, Хедрос ва арахос 
лашкар кашида, онњоро низ хароб мекунад. Дар ин ваќт бесс са-
тибарзанро боз бо 2 њазор нафар аскар мефиристад, ки ќуввањои 
искандарро нигоњ доранд. Дар љанг сатибарзан кушта мешавад. 
Лашкари искандар ба воситаи њиндукўњ ба бохтар меояд. Дар 
аѓабањои мушкилгузари ин кўњ бесс ба искандар монеъ нашуд, ки 
ин яке аз хатоњои ў буд.

искандар маркази бохтар – шањри Зарринаспро гирифта, 
ба гузаргоњи Килеф омад. бесс на дар бохтар ва на дар гузаргоњ 
роњи сипоњи Юнону Маќдуниро нагирифт ва ба навкати суѓд 
омад. ин боиси норозигии шарикони ў шуд. бинобар ин, спи-
тамен сарлашкари суѓд ўро ба беѓайратї гунањгор сохта, дасту 
пояшро баста, ба сарлашкари искандар – Птолемей месупорад. 
спитамен бо ин восита мехост њуљуми юнонињоро кашол дињад 
ва худаш тайёрї бинад.



169

СаВолЊо

1. Сабабњои шикасти лашкари Дорои III дар чї буданд?
2. Чаро юнонињо баъди Пересполис (Тахти Љамшед)-ро ги-
рифтан дигар љанг кардан намехостанд?
3. Назария ва амалияи љангии ориёињо аз юнониён чї фарќ 
дошт?
4. Чаро Бесс бо Искандар љанг накард?

§ 49. МУБОРИЗАИ СПИТАМЕН БО ИСКАНДАР

Забт шудани Самарќанд. спитамен дар натиљаи муноќиша бо 
бесс ва дигарон ба муќобили искандар ќувваи лозима љамъ кар-
да натавониста, ба сўйи номаълуме меравад. искандар ба осонї 
навкат – маркази суѓди Љанубиро гирифта, шањрро ѓорат кард, 
аз мањаллиён хўрок ва алафи барои чорво захира кардаашонро 
ситонида, дењањояшонро хароб мекунад. ориёињо фањмиданд, ки 
ѓоратгарони маќдунї нисбат ба онњо њамчун ѓулом муносибат ме-
кунанд ва заминашонро соњиб шуданианд. Куштори мардум ва 
ѓорати шањру дењањои осоишта ориёињои кишоварзро бо тўрњо 
(сакоињои чорводор) муттањид ва ба мубориза сафарбар сохт. ис-
кандар ба сўйи маркази суѓд – шањри самарќанд њаракат карда, 
дар роњ дењањоро ѓорат мекарду месўзонд. искандар дар натиљаи 
љанг шањрро ишѓол ва дењањои гирду атрофро хароб мекунад. Дар 
самарќанд дастањои худро гузошта, ба сўйи фарѓона равон меша-
вад. ориёињо дар роњњо ба дастаи пешрави искандар њуљум карда, 
онњоро нобуд сохта, худ дар ќуллаи кўњ камин мегирифтанд. ба ри-
вояти ариан, ќуввањои искандар кўшиши зиёд ба харљ доданд, ки 
яке аз ќалъаи ишѓолнамудаи суѓдиёнро фатњ кунанд. азбаски онњо 
дар љойи мувофиќ камин доштанд, ба лашкари Юнону Маќдунињо 
талафоти зиёд мерасонданд. баъди муњосира ва ба даст омадани 
ќалъа аз 30 њазор њимоягари зану мард танњо 8 њазор боќї монданд. 
Мардон таслим шуданро нахоста, худро аз кўњ мепартофтанд.

Муњориба бо њафт шањри водии Силас (Сир). Лашкари искан-
дар то Хуљанд омада, бо сакоињои ин диёр мељангид ва дар ин љо 
шањри искандарияи аќсоро бунёд мегузорад. ин нуќтаи охири-
ни империяи ў шуд. вай аз тарси тўрњо дигар ба дохили Парака-
на (фарѓона) рафта натавонист. ваќти дар Хуљанд буданаш њафт 
шањри соњили рўди сир шўриш бардоштанд. Маъхазњои юнонї 
танњо дутои он – Газа ва Куркатро ном бурда, панљтои дигар-
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ро ном нагирифтаанд. аз њамин љињат дар байни олимон дар бо-
раи дар куљо љой доштани онњо фикрњои мухталиф мављуданд. аз 
матнњои юнонї бармеояд, ки шањрњо дар хатти роњи корвонгард 
дар масофаи начандон дур аз соњили чапи рўди сир љой доштанд. 
аз њама калонтарин ва устувортарини онњо Куркат буд, ки онро 
юнониён Киропол (Курушобод) ном доданд. шањр дар болои кўњ 
љой гирифта гирдаш девори мустањкам дошт.

Дар Куркат занон ва мардони шўришгари бисёре гирд омада 
буданд. бинобар ин, искандар ба он љо лашкаркаши ботаљриба 
Каратерро мефиристад, то ў Кирополро муњосира намояд ва ба 
он љо омадани шўришгарони дигар ноњияњоро монеъ шавад. Худи 
искандар, бо лашкараш аввал ба шањри Газа меояд. Дар зери 
борони тири деворшиканњо, фалахмонњо, пайконњо деворњои 
шањр шикаста меафтанд, хунхўрони маќдунї вориди ќалъа шуда, 
мардњоро кушта, занон ва кўдаконро ѓулом карда, бо ѓанимати 
зиёд ба шањри дигари наздики Газа њуљум мекунанд ва он рўз 
онро низ ба даст меоранд. искандар мардонро ќатл ва занону 
кўдаконро ѓулом мекунад. Лашкари гарони Юнону Маќдунињо 
дар муддати ду рўз панљ шањри шўридаро хароб намуда, мардон-
ро ќатл ва занону кўдаконро ѓулом мекунад.

Муњорибаи куркат (курушкада). искандар баъди ѓорату 
торољи панљ шањр бо ѓазаби дањчанд сўйи Куркат мешитобад. 
Дар ин љо аз гирду атроф ба миќдори бисёр мардон ва занону 
кўдакон гирд омада буданд. Девори муњофизатии шањр нисбат ба 
дигар шањрњо устувортар буд, бинобар ин, душман дар гирди де-
вор мошинњои деворшиканро гузошта, онро зери борони тир ме-
гирад, вале муваффаќ намешавад. искандар мебинад, ки бештари 
муњофизон дар њимояи он љойњое истодаанд, ки маќдунињо зери 
оташи манљаниќ гирифтаанд. вай бо як даста аз обмўрии хушки 
рўд ба осонї вориди шањр шуда, дарвозаро мекушояд. ариан ме-
нависад, ки бошандагони ќалъа аз кушодани дарвоза ва дарома-
дани душман нањаросида, марду зан мардонавор мељангиданду 
њалок мешуданд. Дар њарбу зарби шадид на танњо њимоягарон, 
балки аз лашкари Юнону Маќдунињо одамони бисёре кушта шу-
данд. искандар дар cap ва дасту гардан, Кратер ва дигар сарлаш-
карон низ захм бардоштанд. шумораи шањидони ориёї низ бисёр 
буданд. боќимонда ба диж даромаданд, аммо азбаски дар миёни 
онњо захмиён ва занону кўдакон бисёр буданд, аз ташнагї баъ-
ди як рўзи дигар љангидан таслим шуданд. Мардон кушта ва ќатл 
гардида, занону кўдакон ѓулом мешаванд.
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Таърихнигор Квинт Курсий боз шањри Мимакантро ном бур-
дааст, ки ањолии он ба монанди Куркат сахт муќобилият нишон до-
даанд. Љойи он маълум нест, аммо яке аз њафт шањри шўрида буд.

њангоми дар Хуљанд будани искандар хабар расид, ки 
самарќанд аз тарафи спитамен муњосира шудааст ва дастањои 
дар самарќанд мондаи Юнону Маќдунињо дар зери хатар мон-
даанд. искандар бо лашкараш барои наљоти онњо ба самарќанд 
мешитобад.

спитамен шањристони самарќандро гирифта, юнониёни дар 
диж бударо муњосира мекунад, аммо аз ќувваи 2500 нафараи дас-
таи пешгарди искандар огоњї ёфта, шањрро монда, ба сўйи поё-
ноби рўди суѓд меравад. Лашкари Юнону Маќдунї дар таъќиби 
ў то биёбоне (њоло Чўли Малик) рафта, спитаменро пайдо меку-
нанд. ин амалиёти гурезљанги спитамен махсус буд, то душман-
ро аз ќуввањои асосї дур бурда, мањв созад. Дар ин аќибнишинї 
дастањои ориёї борњо баргашта, ба душман зарба заданд. ваќте 
душман тактикаи спитаменро фањмид, дер шуда буд. бинобар 
ин, ба сўйи рўди суѓд рафт, ки дар он љо парадизи шоњони суѓд 
љой дошт. ин парадиз (боѓи шикорї) имрўз љазираи Миёнкол 
ном дорад. Душман умед дошт, ки дар ин љанг спитамен онњоро 
дунболгирї намекунад, аммо вай аз шикасти душман моњирона 
истифода бурда, аз чапу рост зарба зада, душманро торумор меку-
над. ин ѓалабаи ориёињо бо сарварии сарлашкари моњир спита-
мен ба рўњияи маѓлубнашавандаи лашкари искандар зарбаи сах-
те зад. Мањв гардидани як дастаи бузург барои сипоњиёни Юно-
ну Маќдунї њодисаи ѓайричашмдошт буд, зеро лашкари онњо њељ 
гоњ чунин талафот надода буд. искандар њарчанд мехост лашка-
ри спитаменро муњосира ва нобуд созад, вале ин кор ба ў муяссар 
намешуд. спитамен ѓайб мезад ва ногањон пайдо шуда, ба душ-
ман зарба мезад. искандар дар самтњои њуљуми спитамен тамо-
ми дењаю шањрњо ва одамонро нобуд месохт, водии суѓд аз одам 
холї гардида буд.

Давраи дуюми љангњои озодихоњонаи ориёињо. искандар 
аз тарс барои зимистонгузаронї дар суѓд наистода, зимисто-
ни соли 329 пеш аз милод ба шањри Зарринаспи бохтар меравад.
Мувофиќи ривояти манбаъњои юнонї ваќти дар Зарринасп бу-
дани искандар шоњи Хоразм бо дастаи 1500 нафара ба назди ў 
омада, сулњ мебандад. Дар ин љо намояндаи сакоињои аврупої ва 
тўрњои он тарафи рўди сир низ њузур доштанд ва аз искандар 
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сулњ хостанд. искандар аз бузургии давлати Хоразм огоњї дошт 
ва хеле хурсанд шуд, ки бо вай сулњу дўстї мехоњанд. акнун танњо 
суѓду бахши кўњистони бохтар монда буд, ки дар он љо Катан ва 
овсен бо паратакњо бо ў дар њолати љанг ќарор доштанд. сулњ 
хостани хоразмиён ва тўрњо ба манфиати юнонињо ва бар зарари 
њамватанонашон буд.

Њуљуми Спитамен ба Бохтар. искандар гумон дошт, ки спи-
тамен ба суѓд њуљум мекунад, аммо спитамен ногањон ба яке аз 
шањрњои бохтар њамла карда, дастаи Юнони Маќдуниро аз байн 
бурд. искандар барои ёрї гурўњеро фиристод, ки онро дастаи 
муттањидаи тўрњо ва ориёињои спитамен нобуд сохтанд. сипас 
искандар ќўшуни Кратерро фиристод. баъди задухўрди хуни-
не спитамен ба биёбон аќиб нишаст, аммо Кратер аз тарс ўро 
таъќиб накард. Тобистон ва тирамоњ низ ќўшуни бисёрњазораи 
Юнону Маќдунињо талафот медод, аммо спитамен ба даст на-
меафтод. соли 327 пеш аз милод искандар зимистонро дар 
нав кати суѓд гузаронд ва бо спитамен љангид.

Дар Ксенип (нахшаб, насаф) дастаи бохтарињо бо сарва-
рии Катан ва овсен ба дастаи юнонињо ногањон њуљум оварда, 
чандин нафарро куштаву захмї карда, боз аќиб рафтанд. Дар 
њамин ваќт дар атрофи спитамен як гурўњи суѓдињо, бохтарињо 
ва сакоињои тўр љамъ омада, ба муќобили юнонињо дар боѓ ном 
љо, ки сарњади тўрњо буд, ба љанг даромаданд. ќўшуни ориёињо 
ба муњосира афтода бошад њам, мардонавор мељангид, аммо 
ќуввањо аз њад зиёд нобаробар буданд. Дастаи спитамен та-
моман пароканда гардид. Худи спитамен аз дасти хоини зар-
хариде ба њалокат расид. баъди марги спитамен боќимондаи 
лашкари ў ба њар тараф пароканда шуд. бохтарињо бо сарварии 
Катан ба ватанашон бохтар омада, боз ба љанг тайёр меша-
ванд.

СаВолЊо

1. Сабабњои муваффаќияти ќўшуни Искандар дар Ориёнза-
мин кадомњоянд?
2. Муњорибаи 7 шањри соњили рўди Сир чиро нишон дод? 
3. Агар њамаи ориёињо, ба монанди Спитамен, Катан ва 
Овсен мубориза мебурданд, таќдири Искандар чї мешуд?
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§ 50. МУЊОРИБА БА МУЌОБИЛИ ЛАШКАРИ 
ИСКАНДАР ДАР КЎЊИСТОНИ СУЃДУ БОХТАР

Фатњи ќалъањо аз тарафи искандар. назар ба ривоятњои 
таърихнависони юнонї лашкари искандари Маќдунї њангоми 
љангњояш дар суѓду бохтар ду ќалъаи дастнорасро забт меку-
над, ки дар онњо зану фарзандони мардумони ориёии ин диёр 
паноњ мебурданд.

Лашкари Юнону Маќдунї зимистонро дар шањри навка-
ти суѓд гузаронда, бањор барои муњосираи ќалъа мераванд, ки 
дар он ориёмиз бо тарафдоронаш паноњ бурда буданд. агарчи 
бањор буд, барфи хеле бисёри кўњ ба љанг кардан душворї мео-
вард. атрофи ќалъаро кўњи дастнорас ињота мекард ва ба он як 
роњи борик мерафт, ки онро дастањои ориёмиз муњофизат мена-
муданд. искандар бо лашкараш дар зери кўњ лангар зада, илољи 
гирифтани онро надошт.

искандар ба воситаи Каф – писари ориёмиз бо бошан-
дагони ќалъа ба гуфтушунид даромад, онњоро ба таслим шу-
дан даъват кард, аммо онњо таслимшавиро напазируфтанд. 
Муњофизатгарони ќалъа ба искандар бо тамасхур мегуфтанд, 
ки барои гирифтани ин кўшк сарбозони парвозкунанда лози-
манд, аммо ту онњоро пайдо карда наметавонї, бењтар он аст, ки 
аз мамлакати мо берун равї. ин суханон искандарро, ки худро 
маѓлубнашаванда мењисобид, ба ѓазаб меовард. вай аз лашкариё-
наш 300 нафар кўњнавардро људо карда,  бо таъйини подош супо-
риш медињад, ки ќалъаро фатњ кунанд. ин корро шабона кардан 
лозим аст, то ки муњофизони ќалъа пай набаранд. Кўњнавардон 
дар љое, ки њимоятгарони ќалъа интизор набуданд, кўшиши ба-
ромадан карданд. атрофи ќалъа хеле сард буд ва об ба замин на-
расида, ях мебаст. онњо намадро бурида лўла намуда, дар об тар 
мекарданд ва дар кўњ мечаспониданд; намад њамоно ба зинаи 
яхї табдил меёфт. њамин тавр, ба воситаи намад ва бандњои ба 
намадњо баста зина месозанд ва субњ ќисми аз лашкариён ба бо-
лои ќалъа мебароянд.  искандар њамоно ба шўришгарон хабар 
медињад, ки сарбозони болдор пайдо шуданд ва акнун бояд тас-
лим шаванд. бошандагони ќалъа гумон мекунанд, ки њамаи сар-
бозони искандар ба он љо poњ ёфтаанд ва ночор таслим меша-
ванд. искандар 30 нафар сарварони шўридаро дар кўњ чормех ме-
созад ва дигаронро асиру ѓулом мекунад. амволи шўридагонро 
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ба яѓмо мебаранд. ќалъаи кўњи суѓд ба ќалъаи кўњи сиёми Кеш, 
ки дар он Муќаннаъ пинњон шуда буд, рост меояд.

баъд искандар сўйи бохтар меояд, то ки ќалъаи кўњи сиси-
мифарро ба даст орад. вай дар тангие ба барфбод дучор меояд ва 
бисёр одамонаш њалок мешаванд. ин тангї њоло Дарбанд ном до-
рад ва дар наздикии бойсун љойгир аст.

искандар аз он љо ба сўйи ќалъае меравад, ки дар он ќуввањои 
бохтариён пинњон шуда буданд. аслан дар ќалъањои зикршуда 
занон, кўдакон ва мўйсафедон паноњ бурда буданд. Муаррихони 
юнонї шумораи одамони дохили ќалъањоро аз будаш зиёд нишон 
додаанд.

Мувофиќи ривояти страбон, ќалъаи ориёмиз дар суѓд ва си-
симифар дар бохтар љой доштаанд. ќалъаи сисимифар, ки онро 
Хориён низ мегўянд, ба монанди ќалъаи кўњи суѓд хеле мустањкам 
буд ва искандар њамон тавре ки ќалъаи ориёмизро гирифт, њамон 
тавр ин љо низ рафтор кард. ќалъа дар болои кўњи дастнорас љой 
дошт. роње, ки ба он мерафт аз тарафи шўришгарон муњофизат 
мешуд ва искандар маљбур буд, ки боз кўњнавардонро бо ваъдаи 
пули зиёд ба фатњи он водор намояд. Кўњнавардон он ќалъаро 
низ забт карданд. Дар байни асирон рухшонаки зебо – духтари 
шоњи бохтар – оксиарт низ буд ва искандар ба ў хонадор меша-
вад. ба ривояти муаррихони юнонї, зани Дориюши III зеботарин 
зани он ваќт ба њисоб мерафт ва асири искандар буд, аммо рух-
шонак аз вай хушрўйтар буд.

Муборизаи катан ва овсен ба муќобили юнонињо ва 
маќдунињо. Дар мубориза ба муќобили искандар дар бохтар ду 
ќањрамони дигари ориёї – Катан ва овсен фаъолона иштирок до-
штанд. Катан ва овсен шоњзодагони бохтарї њамроњи спитамен 
дар љангњои Дорои III дар осиёи саѓир ва ориёнои Ѓарбї фаъо-
лона иштирок доштанд. онњо дастаи тирандозони суѓду бохтар 
ва сакоињоро рањнамої менамуданд. Дар муњорибаи Гавгамел 
дастањое, ки Катан ва овсен роњбарї менамуданд, ба лашкари 
юнонињо борњо шикаст дода буданд. онњо дар њамаи муњорибањои 
бохтариён ба муќобили искандар иштирок доштанд.

искандар, ваќте ки ќалъаи суѓдро гирифт ва љангро дар он 
хотима бахшид, ба муќобили дастањои дар кўњистони бохтар 
буда, ду дастаи калонро бо сардории сарлашкарони боварибах-
ши худ – Кратер ва Полиперхон мефиристад.  Кратер ба воси-
таи водии њисор, норак ва Полиперхонт ба водии вахш њаракат 
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кардаанд.Дар ин њуљум ду номи географии сарзамини Хатлони 
ќадим – Паратак ва бубакен ёд мешаванд.  Паратак ба Паркам-
чии Донѓара ва бубакен ба булён рост меоянд ва Катан ва овсен  
муборизони ин диёрро сарварї менамуданд. Дар ин љанги ноба-
робар, ки чанд моњ давом намуд, Катан њалок гардид ва овсен 
захмї шуда, бо чандин нафар асир меафтад.

Полиперхон њамаи асиронро ба ќатл мерасонад ва дар љойи 
Кўлоби имрўза шањри искандарияро бино менамояд.

Полиперхон ва Кратер дар роњ ба сўйи балх ба дастаи искан-
дар њамроњ мешаванд.

ваќте ки оксиарт аз асирии духтари худ огоњ мешавад, ба 
назди искандар меояд. искандар ўро хуб пешвоз мегирад ва 
гиромї медорад. њамроњи рухшонак духтарони бисёри бохтар ва 
суѓд низ буданд. искандар аз духтарони асирафтодаи суѓду бох-
тар 100 нафарро људо намуда, тўй мекунад ва худаш ба рухшо-
наку сарлашкаронаш ба дигар духтарњо хонадор мешаванд. се-
левк сарлашкари бузурги искандар духтари спитамен – апама 
(обона)-ро ба занї мегирад. ба духтарони шоњзодагони суѓду 
бохтар хонадор шудани искандар ва сарлашкаронаш маънои 
онро дошт, ки вай фањмид, ки ин мардуми озодидўстро бо зўрии 
шамшер ба итоат даровардан имкон надорад. бењтар он, ки бо 
онњо хешутабор шавад, урфу одати онњоро ќабул намояд. ба ри-
вояти таърихї тўй бо русуми мањаллиён сурат гирифт ва искан-
дару ёронаш либоси ориёї пўшида буданд.

сабаби ѓалабаи искандар бар ориёињои шарќї ин 
парокандагї, вуљуд надоштани давлату лашкари бузург, сарвари 
ягона ва наќшаи умумии љангї буд. искандар бо лашкари бузур-
гу бонизоми касбї бо дастањои хурди вилоятњо љангида, ба осонї 
ѓолиб меомад. бо вуљуди ин, ў дар суѓд ва бохтар аз муборизаи 
шадид ва ќањрамононаи мардуми он тарсид. ваќте ки спитамен 
дастаи чандњазорнафараи ўро дар марѓзори суѓд нобуд сохт, ис-
кандар фармон дод, ки дења ба дења рафта, њамаро ќатл кунанд ва 
хонањоро оташ зананд, то ки марду зани муборизе дар ин диёр на-
монад, зеро аз Юнон то суѓд касе ба ў чунин талафот надода буд.

Ў њодисаи аз тарафи спитамен нобуд сохтани  сарбозонро бо 
њар бањона пинњон медошт. аз чунин рафтори берањмонаи ис-
кандар нисбат ба ањолии бесилоњ ёронаш тарсида буданд. Ёрони 
искандар њамчунин ўро барои хароб кардани мамлакати обод 
гунањгор карданд.
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ба ривояти Диодор, искандар 120 њазор ориёињои суѓдро ба 
ќатл расонд, аммо чашми љасурони онро тарсонида натавонист. 
сарбозони ориёї бо суруди ватан маргро пешвоз мегирифтанд. 
нотарсї, матонат ва љонфидоии ориёињо искандар ва ёронаш-
ро ба воњима андохт. вай баъди ин њодисањо кўшиш кард бо роњи 
дипломатї сарварони ориёиро ба худ љалб намояд. Ў худро вори-
си тахти њахоманишиён мешуморид ва бо тибќи расму оини онњо 
амал мекард. Минбаъд чандин њазор љавонони ориёї ба лашкари 
искандар њамроњ карда мешаванд.

Таърихнависони хориљї дар асарњояшон искандарро шоњи 
одил ва лашкаркашињои шарќии ўро ба манфиати мардуми ин 
диёр мењисобанд. Гўё мардуми ин диёрро бо тамаддуни пешќадам 
ошно кард. Дар амал вай ба монанди арабњо ва муѓулњо яке аз 
таљовузгарони ѓаддор буд. Ў ба мамлакати мо куштор ва харобињои 
беандоза овард. Садњо њазор занон бева ва фарзандон бе падар 
монданд. Њазорњо шањру дењањо сўхтаву хароб гардиданд ва садњо 
њазор нафар ѓулом шуданд. ин буд лашкаркашињои «судманд» ва 
«фарњангманди» ин таљовузгари љањонї.

Таљовузи искандар ба ориёињо нишон дод, ки парокандагии 
давлату миллат сабаби пирўзии душманони беруна мегардад. ис-
тилои юнониён ва маќдунињо иродаи мардуми моро нашикаст, 
балки онњоро водор сохт, ки муттањидан ба муќобили душмани 
ѓосиб мубориза баранд. Лашкари юнонињо мамлакатро ѓорат ва 
зиндагонии мардумро вазнинтар намуд. онњо ба сари мардум за-
бони бегона ва урфияти бегонаро оварданд, ки мардуми ориёї 
онро ќабул надошт. бисёр сатрапњо, хушатрањо аз юнониён та-
ъйин шуда буданд, ки ба ориёињо низ маъќул набуданд. бинобар 
ин, ваќте ки соли 323 пеш аз милод хабари вафоти искандар ба 
гўши мардум расид, мубориза барои озодии ориёшањр оѓоз меё-
бад.

искандар нахустин китоби муќаддаси аљдоди ориёии мо – 
«авесто»-ро сўзонд, шањру дењоти ободу зебои моро ба хароба-
зор табдил дод, нисфи мардуми моро кушт ва ними дигарашро 
ѓулом кард. ин аст, ки аз адабиёти пањлавї «Мотикони Йовишти 
фриён», «ардавирофнома», «Занди воњумак ясн», «бундањишн», 
«шањристони Эрон» ва амсоли инњо cap карда, дар сањифањои 
тамоми осори адабии асили мо искандар чун шахси ѓоратгари 
малъун ёд мешавад.  
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СаВолЊо

1. Ќалъаи Ориёмиз дар куљо буд? Худи Ориёмиз кї буд?
2. Барфбоде, ки ба лашкари Искандар талафот овард, дар 
куљо рўй дод?
3. Рухшонак кї буд ва ќалъаи пинњоншудаи ў дар куљост?
4. Катан ва Овсен дар куљо ба муќобили юнонињо љангиданд?
5. Чаро лашкари Искандар бар ориёињо ѓолиб омад?

§ 51-53. ДАВЛАТИ ЮНОНУ БОХТАР

Давлати ѓуломдорие буд, ки ба њудуди он бохтар, суѓд, 
Марѓуш ва ќисман шошу фарѓона дохил будаанд. ин давла-
тро њокими бохтар – Диодот таъсис додааст. Дар натиљаи љанги 
тўлонии байни сарлашкарони искандари Маќдунї сарзамини 
ориёињо ба дасти селевк расид. баъди селевк писараш анти-
ох подшоњ шуд. антиох писари апама – духтари спитамен буд, 
хуни ориёї дошт ва худро вориси ориёншањр мењисобид. аммо 
мубориза дар байни сарлашкарон идома дошт ва таќсимоти им-
перия ба таври ногузир пеш омад. сарвари мардуми Дењистон – 
арсак (аршак) аз норозигињо ва кашмакашињои сарлашкарону 
сатрапњои юнонї истифода бурда, сатрапи юнониро аз байн бурд 
ва Портро давлати мустаќил эълон кард. Лашкаркашињои селевк 
ба муќобили ашкониён бе натиља анљомиданд. аршак вилояти 
Гургонро низ ба ќаламрави худ њамроњ намуд. Дар як ваќт, яъне 
соли 226 пеш аз милод сарлашкари сатрапии суѓду бохтар Дио-
дот шўрида, бохтарро давлати мустаќил эълон менамояд. Мар-
кази давлат шањри Зарринасп (балх) ба њисоб мерафт. аз њамин 
сабаб Диодотро шоњи «њазор шањри бохтар» медонистанд. суѓд 
низ ба бохтар њамроњ буд.

баъди марги Диодоти I подшоњї ба Диодоти II мерасад. Ў 
барои мустањкам шудани давлати худ ба муќобили селевкињо бо 
ашкониён сулњнома имзо менамояд ва барои мустањкамии давла-
ти худ мекўшад, аммо зиддиятњои дарборї дар байни саркардањои 
юнонї ба он овард, ки Диодотро евтидем ном кас сарнагун меку-
над ва худаш подшоњ мешавад. Дар замони њукмронии евтидем 
ба давлати ў шимолии њиндустон њамроњ карда мешавад.

Дар замони подшоњии евтидем шоњи селевк–антиохи III ба 
давлати Юнону бохтар њуљум овард. Лашкари антиох гўё аз 100 
њазор пиёда ва 20 њазор савора иборат буд. евтидем шоњи бохтар 
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њамагї 10 хазор савора дошт, ки аз ориёињо ва юнониён иборат 
буд. онњо дар лаби рўди њирот сангар гирифтанд ва бояд ба душ-
ман дар ваќти гузаштан зарба мезаданд.

рўзона лашкар гузаргоњро муњофизат мекард ва шабона аз 
он дур мешуд ва танњо якчанд посбон мемонд. антиох инро аз 
љосусонаш фањмида, шаб ба гузаргоњ наздик шуда, субњдам ба 
убури он шурўъ менамояд. бохтариён аз ин кор огоњ шуда, ба 
сўйи рўд метозанд. ба гузаштани лашкар аз рўд худи антиох 
сарварї менамуд. Дастањои бохтариён ба се гурўњ, таќсим шуда 
ба њуљум мегузаранд. Талафот дар ќўшуни антиох бисёр буд, 
вале азбаски шумораашон афзун буд, онњо ба гурўњњои дуюм ва 
сеюми бохтариён шикаст доданд. Танњо дастаи якум тавонист, ки 
аз ињотаи душман баромада, бо талафоти камтар ба шањри Зар-
ринасп аќибнишинї намуда, ба ќуввањои асосии евтидем њамроњ 
шавад. антиох Зарринаспро муњосира менамояд.

Мувофиќи ривояти таърихнавис Полибий зимистон фаро ра-
сида буд ва њар ду гурўњ ба гуфтушунид даромаданд. евтидем ба 
антиох фањмонданї шуд, ки дар марзи давлати мо гурўњњои бис-
ёри сакоињо гирд омада, нияти њуљум кардан доранд, агар онњо 
зада дароянд, њам давлати Юнону бохтар ва њам селевки шумо аз 
байн меравад. азбаски аз нооромињои дохилї дили антиох пур 
набуд, ба сулњ розигї дод. Дар гуфтушунид писари евтидем – Де-
метрий иштирок менамояд ва бо зебої ва танумандии худ дили 
антиохро нарм мекунад. вай духтари худро ба Деметрий дода, 
сулњнома баста, давлати Юнону бохтарро ба расмият мешино-
сад. евтидем ба антиох туњфањои бисёр, аз љумла филњои љангии 
худро мебахшад. бо њамин евтидем мустаќилияти давлати худро 
нигоњ медорад. Дар идораи давлат ва лашкар ориёињои суѓду 
бохтар фаъолона иштирок мекунанд.

равнаќи давлати Юнону Бохтар. Давлати мазкур дар замони 
њукмронии Деметрий хеле тараќќї мекунад. Тангањои Деметрий 
дар њиндустон пайдо шуданд, ки дар рўйи онњо сурати шоњ бо тољ 
ва фил акс ёфтаанд. Дар баъзе њуљљатњо Деметрий шоњи њиндувон 
номида шудааст. ваќте Деметрий дар њиндустон саргарми ба та-
сарруфи худ даровардани шањру дењањо буд, дар бохтар давлатро 
евкрадит соњиб мешавад. Деметрий ба муќобили ў лашкари бу-
зург мефиристад, аммо аз сабаби парокандагии амалиёт евкра-
дит бо 300 нафар љанговар ба онњо шабохун зада, ѓолиб меояд ва 
худро подшоњ эълон мекунад. Ў аз номи худ тангањо сикка меза-
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над, ки муддати дароз дар муомилот буданд ва бостоншиносон 
онњоро аз харобањои шањрњои замони Юнону бохтар ёфтаанд.

Дар нимаи асри II пеш аз милод баъзе ноњияњои давлати 
Юнону бохтарро шоњи ашкониён Митридоди I забт менамояд. 
Дар ин давра дар давлати Юнону бохтар парокандагї ва сустї 
ба вуљуд меояд.

Сохти сиёсї, иќтисодї ва маданї. Дар бораи сохти дохилии 
давлати Юнону бохтар маълумоти аниќ нест. олимон тахмин 
доранд, ки тарзи идоравии он ба монанди селевкињо буд. шоњ 
худро њокими мутлаќ мењисобид, дар идораи давлат зану фарзан-
донаш ба вай ёрї медоданд. Яке аз маъхазњо хабар медињад, ки 
дар бахши њиндустонии давлати Юнону бохтар подшоњ 6 нафар 
ёвар дошт: сарлашкар, сарвазир, сарќозї, сархазинадор, чатрбар-
дор ва шамшербардор, яъне дар идораи давлат усули мудирияти 
ориёї вуљуд дошт.

шањрњо ва дењањо њокимони худро доштанд ва шоњ худро 
«њокими њазор шањри бохтар» мењисобид. ин унвон пеш аз исти-
лои юнониён дар бохтар вуљуд дошт ва юнониён онро ќабул кар-
даанд. шањрњо ба тарзи худмухтор идора мешуданд. шумораи 
шањрњо далели он аст, ки дар ин давра миќдори онњо бисёр буда-
аст. ба њар њол дар замони давлати Юнонии бохтар, яъне асрњои 
III–II пеш аз милод дар водии њисори кунунї дањњо шањри хурду 
калон вуљуд доштанд.

аз рўйи бозёфтњои бостоншиносї ва ахбори хаттї дар 
ориёншањри шарќї шањрњоро ба ду гурўњ таќсим кардан мум-
кин аст: 1) шањрњои куњнатарин, ки пеш аз њахоманишиён вуљуд 
доштанд, монанди Зарринасп, ќубодиён, самарќанд, навкат, 
Курушкат ва амсоли инњо; 2) шањрњои дар замони истилои ис-
кандар ва баъди он бавуљудомада, ки шумораи онњо низ бисёр 
буд. Дар замони њукмронии юнонињо шањрњо бо усули юнонї 
арзи вуљуд менамоянд. шањрњо маркази савдо ва њунармандї, аз 
љумла кулолгарї, заргарї, оњану мисгарї, чармгарї, камонсозї, 
бофандагї ва дигар њунарњо буданд. аз бозёфтњои археологї маъ-
лум мешавад ки дар ин давра санъати меъморї, аз љумла биноњои 
боњашамати аз санг сохташуда, сутун ва сарсутуну зерсутунњо бо 
сабки юнонї пайдо мешаванд. Ковишњои бостоншиносї дар мар-
кази давлати Юнону бохтар–шањри Зарринасп нишон медињанд, 
ки он яке аз шањрњои калонтарини њамин давра будааст. Ѓафсии 
девори њимоявии он 31 метр пањної дошт. шањри замони Юнону 
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бохтар ва ќадимтарини Зарринасп баъдњо бо номи балх машњур 
мешавад. Харобаи балхи асрњои III–II пеш аз милод њоло бо 
номи болоњисор дар афѓонистон маъруф буда, масоњати 120 гек-
тарро дар бар мегирад. Деворњо чандин ќатор тиркашњои пай-
коншакл доранд. Мањз њамин девори ѓафс ва устувор муњосираи 
чандинмоњаи антиохи III-ро рафъ намуд ва ўро бовар кунонд, ки 
ин шањрро гирифтан мумкин нест ва ба хубї сулњ бояд кард.

солњои 1956–1964 бостоншиносони фаронсавї дар шањри 
давраи Юнону бохтар дар соњили рўди Харноб (Панљ) ва Љароб 
(Кукча) кофтуков карданд. шањрро аз як тараф рўди Харноб ва 
аз тарафи дигар Љароб њимоя менамоянд. шањр наќшаи секунља 
дошта, дар он мактаб, театр, маъбад, биноњо бо мењроби оташ, 
хонањои истиќоматї пайдо шудаанд. Дар сохтмон сангњои таро-
шида, хишти хом ва пухта истифода шудаанд. сутуни биноњо дар 
сабки эллинї ва коринфї (юнонї) сохта шуда, зарфњо ва њайкалњои 
худоёни юнонї ёфт шуданд. Дар шањр аксаран юнонињо ба тарзи 
юнонї мезистанд, аммо бохтариёни мањаллї низ буданд. Дар сох-
тмон усулњои мањаллии бохтарї, аз љумла истифодаи хишти хом 
нишони он аст, ки юнонињо бисёр урфиятњои ориёиро ќабул кар-
да буданд. номи њозираи шањри нушор–ойхонум аст, аммо дар 
гузашта яке аз 8 шањри асосгузоштаи искандар дар ориёнзамин 
мебошад. Мо њоло ду шањри асосгузоштаи искандар: нушор – 
ойхонумро дар афѓонистони кунунї ва искандарияи аќсоро дар 
Хуљанд медонем. шањрњои дигари он ёфт нашудаанд. нушор дар 
замони Кушониён низ обод буд. Дар он замон ибодатгоњи охшо 
(вахш) (њоло бо номи Тахти сангин машњур аст) дар њаволии 
ноњияи ќубодиён хеле пуршукўњ будааст.  Дар ин љо шањре буд, ки 
масоњати дањњо гектар заминро ишѓол намуда, дар соњили рости 
рўди ому (аму) љой дошт. алњол бостоншиносони тољик дар дизи 
шањр (масоњаташ 240x170м) маъбади рўди вахш (ому)-ро тањќиќ 
карданд. Тавре ки аз таърих, махсусан, аз китоби «авесто» барме-
ояд, рўди ому дар ќадим вахш ном дошт. ин рўд дар «авесто» бо 
номи вангуњи Дойтиё ёд мешавад ва барои ориёињо муќаддас ба 
шумор мерафт. Юнониён онро окс меономиданд.

ин маъбад дар љойи ба њам пайвастани ду рўди азим – Панљ 
(дар ќадим Љароб) ва вахшоб сохта шудааст. Дар болои яке аз 
миљмарњо њайкали биринљии худои оби юнониён ёфт шуд, ки дар 
даст най дорад ва садои он садои обро ифода мекунад. Дар миљмар 
бо хатти юнонї навишта шудааст: «ин туњфа ба ибодатгоњи вахш 
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(окс) аз номи артосак», яъне оварандаи он назр бохтарї-ориёї 
будааст. ин бозёфт далели раднопазир дар бораи он мебошад, ки 
маъбад дар њаќиќат ба  хотири фариштаи оби вахш бунёд шуда 
буд.

ибодатгоњ аз толори марказї бо чор сутуни бузург ва дар 
миёнаљойи он миљмар ва хонањои пањлуї, ки вазифаи ганљи урро 
доштанд, иборат буд. ќисми пеши толори марказї 8-сутуна буда, 
хонањои пањлуї барои оташгоњ буданд ва миљмарњои бузурги 
сангину пешайвони боњашаматаш рў ба сўйи рўди вахш нигарон-
да шуда буданд.

Деворњои маъбад аз 3 то 5 м баландї доштанд ва бо расмњо 
оро ёфта буданд. ибодатгоњ дар замони њахоманишиён ва 
шояд аз он њам барваќттар сохта шуда буд, аммо дар замони 
Юнону бохтар вай пуршукўњтар ва ба он сутунњо ва пешайво-
ни боњашамат сохта мешаванд. азбаски юнониён дини суннатї 
ё китоби яккахудовандї надоштанд, ба дини зардуштї эњтиром 
гузошта, худоёни ориёиро чун худои худ мењисобиданд. онњо 
ибодатгоњњои миллиро обод нигоњ медоштанд ва хароб намекар-
данд. онњо ањурамаздоро Зевс, Митроро  Гелиос гуфта эњтиром 
менамуданд. 

Дар ибодатгоњ њайкали фариштаи рўди вахш ва дањњо 
муљассамањои дигар буданд. аз ибодатгоњ осори фаровони санъ-

расми 64. Маъбади рўди Вахш.
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ати тасвирї, пайконњо, найза ва шамшерњо ба даст омаданд, ки 
манбаи арзишманд барои омўзиши таърихи бисёрасраи халќамон 
мебошанд. «Хазинаи амударё», ки аз 1200 ашёи заррин, симин, 
тангањои гуногундавр иборат аст ва дар осорхонаи британия љой 
дорад, соли 1878 аз харобаи њамин маъбад  ёфт шуда буд.

Дар Кўлоб боќимондаи шањри Юнону бохтарро ёфтанд, ки 
масоњати 20–30 га-ро дар бар дошт. номи ў дар шакли искандара 
дар адабиёти асрњои IX–XII ёд мешавад.

Ѓайр аз ин, дар ноњияи фархор шањри замони Юнону бох-
тар кашф шудааст. ин шањр масоњати 5 гектар заминро ишѓол 
намуда,бо номи саксанохур маъруф мебошад. Дар ин маркази 
шањрча бинои 27,7х27,7 м сохта шуда буд, ки аз се тараф пешай-
вони бисёрсутуна дошт. аз сутунњо танњо асосњои аз оњаксанг 
тарошидааш боќї мондаанд. бино ќасри њокиме буд, ки хеле 
боњашамат сохта шуда буд. Дар харобаи он як ќуфли заррин 
ёфтанд, ки дар болояш савораи бо найза ба гуроз (хуки вањшї) 
њуљумоварда тасвир шудааст. 

Дар баъзе минтаќањои шањри Душанбе низ харобањои шањри 
ќадима пайдо шудаанд. Харобае, ки масоњати 20 га заминро 
ишѓол менамуд, аз љойи њозираи амфитеатр, яъне нишебии кўчаи 
исмоили сомонї то Донишгоњи педагогї тўл мекашид. Дизи он 
дар ваќти сохтмони истгоњи барќии Душанбе ва канали он зара-
ри бисёр дидааст. њафриёти боќимондањои он нишон доданд, ки 
шањр дар асри III пеш аз милод арзи њастї карда, то асри V ми-
лод вуљуд доштааст. шањри Душанбе њамчун нуќтаи тиљоратї 
ва њарбии юнониён дар канораи империяи онњо пайдо шуда буд. 
аз Душанбе болотар сакоињои ориёї мезистанд ва ба лашкари 
искандар зарба зада буданд. аз харобаи шањри Душанбеи замо-
ни Юнону бохтар зарфњои бо сабки юнонї сохташуда, сари фа-
риштаи майпарасти юнонї Дионис ва осори дигари њунармандї, 
санъати тасвирї, аз љумла садафи аз зару сим сохтаи Дионис пай-
до шудаанд (расми 66).

Душанбе–пойтахти давлати тољикон таърихи на кам аз 
2200 сол дорад. Дар њамин давра шањри Тирмиз бо номи Тар-
мид низ аз љониби юнонињо бунёдгузорї мешавад. Дар харобаи 
шањри куњнаи шањринав сарсутунњои оњак-сангї ва зерсутунњо 
(пойсутунњо) ёфт шуданд, ки ба замони Юнониёну бохтар нис-
бат доранд.

њамин тавр, дар водии њисор якчанд шањрњои замони 
Юнону бохтар пайдо шуданд. водии суѓд аз тарафи искан-
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дар сахт хароб шуда буд, аммо баъд боз обод гардид. шањрњои 
самарќанду бухоро ва навтак њамчун марказњои тиљоратї 
равнаќу ривољ доштанд. Дењањо дар водии суѓд хеле бисёр 
буданд.

осори асрњои III–I пеш аз милод дар бисёр шањрњо, аз љумла 
Зомин, савод, баѓкат (истаравшан), Куркат, Хавост, Хуљанд, 

расми 65. Зарфњои замони Юнону Бохтарї.
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фарѓона ва Чоч ёфт шудаанд ва аз равнаќу ривољи онњо гувоњї 
медињанд.

Дар ќисмати ѓарбии бадахшон харобањои якчанд ќалъањои 
мустањками бурљдор, ки ба давраи Юнону бохтарї мансубанд, кашф 
шудаанд. инњо ќалъањои ратм, Ямчун ва ќањќања мебошанд.

Санъати эллинї. Мо пештар дар баъзе мавридњо ба фарњанги 
эллинї ишора намудем. Таъсири маданияти юнониён пеш аз њама 
дар њунари тасвирии расмкашї ва њайкалсозї мушоњида меша-
вад, зеро юнониён дар сохтани расмњои воќеии аз њаёт гирифта-
шуда – олимон, нотиќон, варзишгарон, пањлавонон, ќањрамонњо 
ба дараљаи баландтарин расида буданд. рассомони юнонї бисёр 
кўшидаанд, ки инсонро бо тамоми нозукињои љисмонии ў инъикос 
намоянд. инъикоси узвњои бадан ба тарзи воќеї санъати балан-
ди тасвириро металабид ва юнонињо онро ба ављи аъло расонида 
буданд. санъати тасвирї дар байни мардумони ориёї ба дараљаи 
юнониён нарасида буд, бинобар ин сабки юнонї дар асарњои 
тасвирї ба хубї мушоњида мешавад. бисёр фариштагон ва худоё-
ни ориёињо расму њайкалњо надоштанд, образи худоёни юнонї дар 
ташаккули симои фариштагони ориёї таъсири муайян расонд. Дар 
ёдгорињои Юнону бохтар расму њайкалњои ќањрамони юнониён 
Геракл пайдо мешавад. ориёињо ин образро ба бањром, худои бу-
зург Зевсро ба њурмуз, селена – Max, Гефест – отар, Даная – нана 
шабењу мансуб медонистанд. Юнониён дар ваќти шиносонидани 
худоёни худ ба ориёињо ном ва вазифаи худоро мегуфтанд. Маса-
лан, мегуфтанд, ки ин расм ё њайкали худои офтоб аст ва Гелиос 
ном дорад. аз доираи гирди сари Гелиос ламъањои нур мебароянд 
ва нишонаи офтоб будани онро муайян менамояд. ориёињо ба мо-
нанди Гелиос худои худ Митра – Мењрро доштанд. њамин тавр, 
њар ду тараф ба хулоса меомаданд, ки Гелиос Митра асту Митра – 
Гелиос. њар ду тараф бо вуљуди фарќи эътиќодї дар њамон як расм 
худои худро медиданд. ин гуна парастиш маънои онро надошт, ки 
юнонињо ба дини маздопарастї ва ё ориёињо ба оини юнониён га-
равида буданд. њаргиз чунин набуд. њар кас мувофиќи дини худ 
худои офтобро мепарастид. Масалан, дар урфият мегўянд, ки Худо 
як аст, аммо њар халќ ўро бо номњои гуногун ва симоњои гуногун 
мешиносанд. Яке ўро Худо, дигаре аллоњ, сеюм бог ва чањорум 
Яњво ва ѓайра меноманд ва намоз мегузоранд. 

њамин тавр, њамаи худоёни юнонї дар ориёншањр дар оини 
Маздаясно њамоњангии худро пайдо карда, дар симои онњо 
ориёињо парвардигорони авестоиро мепарастиданд.
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хатту фарњанг. Дар замони Юнону бохтар хатти ќадими 
бохтарї ба хатти юнонї иваз мешавад, зеро забони давлатї за-
бони юнонї буд. аз ин лињоз, барои бохтариён аз хат ва забони 
модарї даст кашидан мушкил буд. албатта, хатту забони юнонї 
дар байни мардуми ориёї пањн нашуд, шахсони дар корњои 
давлатї љалбшуда забон ва њуруфи юнониро медонистанд. Тавре 
дар хусуси маъбади вахш сухан рафт, артосак – яке аз ашрофони 
бохтарї туњфаи худро бо забону хатти юнонї навиштааст. Хат-
ти юнонї дар замони Кўшониён низ дар корњои давлатї истифо-
да мегардид, аммо забони юнониро Канишкаи Кабир ба забони 
ориёї-бохтарї иваз мекунад.

Тавре ишора рафт, олимони Ѓарб менависанд, ки шарќиён 
то истилои искандар дар сатњи пасти фарњангї ќарор доштанд 
ва юнониён омаданду онњоро бофарњанг намуданд. ин аќида ко-
милан хатост. Юнонињо дар ориёншањр бо фарњанги баландпоя, 
дини соњибкитоб, ки худ надоштанд, давлатдории мутараќќї ва 
расму оини фарњангии устувор вохўрданд ва онњоро ќабул наму-
данд. бинобар ин, таъсир дуљониба буд ва аз ориёињо арзишњои 
бештар ба юнониён рафтааст. Зикр карда будем, ки искандар ли-

боси ориёї пўшид, бо русуми 
ориёї дар дарбор кору зинда-
гониро љорї сохт. идораи дав-
латро бо тарзи ориёї ќабул 
кард.

Мо аз юнониён дар соњаи 
санъати тасвирї сабаќ гириф-
тем. Таъсири санъати театрї 
ва њунармандии юнониён дар 
мо хеле бисёр ба назар мера-
сад.

Тиљорати дохилї ва 
хори љї. Дар замони импери-
яи ис  кан  дари Маќдунї май-
дони тиљорат хеле вусъат ёфт. 
шоњони юнонии бохтар ва се-
левк тангањои тилло, нуќра ва 
мисро ба муомилот мебаровар-
данд, ки мувофиќи вазн ва тоза-
гии маъдан ќурб доштанд. Дар 

расми 66. Тангањои шоњони 
Юнону Бохтар.
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болои тангањо дар як рўяш расми аз гардан болои шоњ ва дар рўйи 
дигар расми худои бузурги онњо Зевс бо навиштаљот љой дошт. 
Тангањои тилло ва нуќра моњияти байналмилалї ва мисї муоми-
лоти дохилиро доштанд.

Тиљорат дар давраи мазкур хеле равнаќ меёбад. Масалан, аз 
шањри Душанбе гўшмоњии калон ва устухони фил ёфт шуданд, ки 
аз њиндустон овардаанд. аммо њайкалчаи худо Дионисро юно-
ниён сохтаанд ва шояд аз њиндустон оварда бошанд. аз харобаи 
Душанбеи замони Юнону бохтарї садафи аз тиллою нуќра сох-
таи њамин Дионисро ёфтанд, ки кори заргарони Юнон мебошад. 

Дар «Хазинаи амударё» бисёр тангањои шоњони селевк ва Юно-
ну бохтар њастанд, ки аз муомилоти васеи онњо гувоњї медињанд.

њамин тавр, тиљорати хориљї ва дохилї дар замони њукмронии 
юнониён дар ориёншањр хеле афзуда буд.

СаВолЊо

1. Давлати Юнону Бохтар чї гуна ташкил ёфт?
2. Шукуфоии давлати Юнону Бохтар ба замони кадом шоњњо 
рост меояд?
3. Тарзи идораи он давлат чї тавр буд?
4. Маркази давлат дар кадом шањр буд?
5. Чаро Бохтарро «кишвари њазор шањр» мегўянд?
6. Санъати эллинї чист?
7. Чаро ориёињо рўди Вахшро муќаддас мењисобиданд?
8. Кадом шањрњоро медонед, ки Искандари Маќдунї сохта-
аст?
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БОБИ VI
АШКОНИЁН

§ 54. ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ АШКОНИЁН

Маълумоти умумї.  вилояти Порт (Парфия) дар шимоли 
шарќи Хуросон дар байни Гиркония (Гургони асримиёнавї) ва 
Марѓиён (Марв) љойгир буд. Дар шимол бо Дењистон, дар љанубу 
шарќ бо њирот ва дар љануб бо сакистон (систон) њамсарњад буд. 
баъди марги искандар давлати ў байни сарлашкаронаш  таќсим 
шуд ва ориёншањр ба дасти селевк афтод. Ў бохтарро ба Дио-
дот, суѓдро ба евтидем ва Портро ба андрогор супурд, аммо сар-
лашкарон мехостанд, ки давлати алоњида дошта бошанд. аз но-
оромии дохилии империя истифода бурда, дар як ваќт Диодот 
дар бохтар ва ќабилањои ориёї дар Порт муборизаро сар наму-
данд. иттињоди ќабилањои сакої-тўрњои Портро арсак-аршак 
сарварї менамуд. онњо бо лашкари юнонињо, ки ба он андрогор 
роњбарї менамуд, њуљум оварда, онро торумор месозанд ва сатра-
пии Порт ро соњиб мешаванд. ин њодиса соли 247 пеш аз милод 
рух дода буд. аршак – асосгузори сулолаи нави ориёњо бо номи 
ашкониён машњур мешавад.

Маркази онњо шањри нусай (дар назди шањри ашќободи 
Турк манистони кунунї) буд ва харобаи онро бостоншиносон 
тањќиќ кардаанд, ки њоло бо номи нисо маълум аст. нисо шакли 
арабишудаи калимаи тољикии нусай мебошад.

Мубориза бо Селевскиён. Давлати навбунёди ориёї ду душ-
мани бузург дошт: яке селевкиён ва дигаре давлати Юнону 
бохтарї. Дар њар дуи ин давлатњо ќуввањои зиёди лашкари юно-
ниён мављуд буданд ва онњо мехостанд мустаќилияти Портро аз 
байн баранд. бинобар ин, ашки I ба вилояти Гургон њуљум на-
муда, юнониёро ронда, онро ба давлати худ њамроњ мекунад ва 
сиккањои (тангањо) худро ба муомилот мебардорад. солњои 230-
227 пеш аз милод селевки II марзњои ѓарбии худро мустањкам на-
муда, барои забти сатрапњои шарќї лашкар мекашад. Дар ибтидо 
лашкари селевкиён баъзе ноњияњоро гирифтанд, аммо сакоињо ба 
ёрии ашкониён омада, ба ќуввањои душман зарбаи марговар ра-
сонда, њамватанонашонро ѓолиб намуданд. Дар ин давра дар су-
рия шўриш ба вуљуд омад ва селевк маљбур шуд, ки боз ба сўйї 
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ѓарб равад. аршак дар шањри арсак маъбади оташи муќаддасро 
шуълавар намуда, тољи шоњиро ба cap менињад. Дар даврањои 
минбаъд аршак барои бунёди шањру дењоти мамлакат кўшиш ба 
харљ медињад. Лашкари бонизом ташкил медињад. Ташкили дав-
лати ориёї ва эњёи тозаи русуми миллї ањамияти бузург дошт. ин 
оѓози аз байн бурдани давлати Юнонї-Маќдунї буд. соли 209 
пеш аз милод антиохи III боз барои сарнагун намудани давлати 
ашкониён лашкар кашид ва ба ривояти таърихнигорони юнонї, 
аршаки II бо антиох сулњ мебандад ва ба давлати антиохи III 
итоат мекунад. аммо ашрофони ориёї ба ин ањднома розї на-
шуда, табаддулоти дарборї гузаронида, аршаки II – Тирдодро 
сарнагун намуда, писари амаки аршак – фариопатро ба тахт ме-
шинонанд, аммо дере нагузашта ба сари давлат Тирдоди I мео-
яд. Дар замони Тирдод давлати ашкониён ба шарќу ѓарб васеъ 
мешавад. аз шўришњои дохилї ва кашмакашињои дарбории се-
левкиён дар ѓарб баъзе вилоятњо, монанди Элом ва Порс худро 
мустаќил эълон мекунанд, Тирдод (171-139 пеш аз милод) ба дав-
лати Юнону бохтарї њуљум намуда, баъзе вилоятњои ѓарбии онро 
ба худ тобеъ менамояд. соли 148 вилояти Модро ба давлати худ 
њамроњ мекунад ва унвони шоњи бузургро мегирад.

Гирифтани Мод барои Тирдод ба сўйи шимол ва љануб барои 
њамроњ намудани вилоятњои Порс, Элом ва бобул роњ кушод. ин 
вилоятњо ба њайати давлати њахоманишиён дохил буданд, аммо 
дар давраи њукмронии юнониён мардуми ориёии эллинишуда ба 
вуљуд омаданд, ки мададгори юнониён ба шумор мерафтанд. би-
нобар ин, Тирдод соли 141 пеш аз милод ба љануб лашкар каши-
да, шањри селевкро дар соњили рўди фурот ба даст меорад. шуш 
ва бобулро низ тобеъ менамояд. Дар ин љойњо лашкари Тирдод 
ба муќобилати шадиди юнонињо ва тарафдорони онњо дучор ме-
ояд. њатто порсњо ва бобулиён ва бохтариён ба ёрии селевкињо 
омаданд, аммо лашкари Тирдод ќуввањои иттифоќчиёнро бо сар-
варии шоњи селевк – Деметрии II моњирона торумор месозад ва 
соли 139 пеш аз милод бештари вилоятњои ориёнишинро зери на-
зорат медарорад.

солњои 138–137 пеш аз милод бар тахти шоњї писари Тир-
дод– фарњоди I менишинад ва њамаи диќќати ў ба сўйи шарќ – ба 
давлати Юнону бохтарї нигаронида мешавад, зеро дар ин ваќт 
ќабилањои ориёии йуљињо – тахорњо аз шарќ ба заминњои дав-
лати Юнону бохтар даромада буданд ва аз лашкари он талафо-
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ти зиёд дида, дар њолати аз байн рафтан буд. Дар ин ваќт ан-
тиох вазъиятро дар сурия ором намуда, барои вилоятњои аз-
дастрафтаи шарќї ба њуљум мегузарад ва боз ќуввањои бобул, 
байнаннањрайн, Порс ва ѓайра ба юнонињо њамроњ мешаванд ва 
дар се муњориба ѓолиб омада, бисёр заминњои љанубї, аз љумла 
Элом, бобул, Порс ва њатто Мод ба дасти юнониён мегузаранд.

Дар мавсими зимистон љанг ќатъ шуда, лашкари юнонињо ба-
рои дамгирї ба шањрњо таќсим мешавад. фарњоди I аз ин вазъият 
моњирона истифода намуда, мардуми ориёиро шўронида, лашка-
ри калон ташкил намуда, ба ќуввањои парокандаи юнониён њуљум 
меорад ва онњоро ба осонї торумор месозад. антиох лашкар љамъ 
намуда, ба ёрии ќуввањои дар Порт буда меояд, аммо дер шуда 
буд. фарњод лашкари омадаи антиохро нобуд мекунад, худи им-
ператор низ кушта мешавад. ин зарбаи њалокатовари ориёињо са-
баби вожгунии империяи селевкиёни таљовузгар гардид.

њамин тавр, империяи бузурги селевкиён соли 130 пеш аз ми-
лод комилан аз байн меравад. акнун фарњод мехост ба сўйи су-
рия ва осиёи саѓир лашкар кашад, аммо тавре ки ќаблан зикр 

расми 67. Давлати Порт.
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намудем, йуљињо дар солњои 40-30 асри II пеш аз милод давлати 
Юнону бохтариро торумор намуда, ба ќаламрави давлати аш-
кониён наздик мешаванд. фарњод аз њуљуми ѓарбии худ даст ка-
шида, ба сўйи шарќ меояд ва дар муњорибањо худи ў ва ворисаш 
ардувон њалок мешаванд. Љангњои шарќї давлати ашкониёнро 
хеле бемадор кард, дар ѓарб ќуввањои марказгурез мекўшиданд, 
ки људо шаванд. вазъият дар замони подшоњии Митридоди II 
(123–87 пеш аз милод) таѓйир меёбад. Ў дар давраи подшоњии 
дуру дарози худ ба ќуввањои марказгурез зарба зада, вазъияти 
мамлакатро ором месозад. ќуввањои юноние, ки аз сурия ёрї ме-
гирифтанд ва сабаби нооромињои давлат мешуданд, ночор ба си-
ёсати њукумат мутеъ гаштанд.

Митридоди II њаракати сакоињоро ба Ѓарб боздошт. сакоињо 
дар заминњои атрофи њомун муќимї шуда, давлати худро ташкил 
доданд, ки минбаъд бо номи сакистон (систон) машњур гардид.

Дар замони подшоњии Митридоди II давлати ашкониён дар 
аввали асри I пеш аз милод ба ављи тараќќиёти худ мерасад.

љанг бо римињо. Дар асри I пеш аз милод империяи рим дар 
шарќу ѓарб забткорињои бисёреро анљом дод. ашкониён дар 
забткорињои осиёи саѓир, соњилњои бањри охшиён ва њатто 
ќафќози шимолї ба корњои рим дахолат намекарданд. аммо 
римињо таљовузро давом дода, ба заминњои ориёї ворид шуда, 
манфиати давлати ашкониёнро ба эътибор намегирифтанд. аш-
кониён аз роњњо ва тиљорат бо шањрњои соњили бањри Миёназамин 
даромади калон мегирифтанд. ба ихтиёри рим (рум) гузаштани 
минтаќањои он сабаби норозигии тољирони ориёї ва кам шудани 
даромади онњо гардид. бинобар ин, ашкониён дар кашмакашњои 
дарбории римињо фаъолона иштирок намуда, барои барњам до-
дани империяи онњо мекўшиданд.

римињо низ дар њукумату мамлакати ашкониён, махсусан 
дар полисњои юнонї, тарафдорони зиёд доштанд ва онњоро ба-
рои суст намудани империяи ориёињо истифода мебурданд. Дар 
асрњои II–I пеш аз милод дар Порт ду ќувваи ба њам зид мављуд 
буд: яке иттињоди шањрњое, ки ањолии юнонї доштанду љонибдори 
сохти ѓуломдорї ва мустаќилият буданд ва рим онњоро дастгирї 
мекард, гурўњи дуюм аз давлатмандони ориёї иборат буд, ки 
бо сањронавардони шарќї алоќа доштанд. Дастањои тирандози 
сакоињо дар лашкари ашкониён мавќеи калон доштанд ва онњо 
мехостанд њуљумро ба ѓарб давом дода, ѓанимати бештар ба даст 
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оранд. инчунин, онњо мехостанд тамоми заминњои дар тасарру-
фи њахоманишиёни дар осиёи Хурд бударо баргардонанд.

солњои 57–53 пеш аз милод љангњо давом карданд. Моњи 
майи соли 53 пеш аз милод дар назди шањри њаррон њар ду ќўшун 
ба задухўрди хунин шурўъ намуданд. Дар лашкари ашкониён 
махсусан, дастањои сакої, суѓдї ва бохтарї ќањрамонї нишон 
дода, лашкари римињоро бо сарварии сарлашкари машњур Марк 
Красс торумор карданд ва худи сарлашкар њалок гашт. ин зар-
баи марговар, ки лашкари рим њељ гоњ надида буд, дар таърихи 
римињо то сарнагун шудани империя фаромўш нашуд. ашкониён 
метавонистанд њуљумро дар ќаламрави рим идома дињанд, аммо 
муноќишањои дарборї барои тамоман суст намудани рим имко-
ният надоданд. Дар замони император антоний њуљумњо аз нав 
оѓоз шуданд, аммо римињо боз шикаст хўрданд. Давлати Порт 
дар замони хукмронии ардувони II хеле мустањкам мешавад.

СаВолЊо

1. Ашки 1 кї буд ва чї тавр Селевкиёнро ронд?
2. Вазъияти давлати Ашкониён дар замони подшоњии Тирдод 
чї хел буд?
3. Фарњод бо лашкари Антиох чї кард?
4. Лашкари императори Римро кадом дастањо торумор наму-
данд?

§ 55–56. СОХТИ ИЌТИСОДї ВА 
СИЁСИИ ДАВЛАТИ АШКОНИЁН

Сиёсат. Тавре ки маълумот доред, асосгузори давлати ашко-
ниён ашки I буд ва дудмони онро ашконї меномиданд. Ѓалабаи 
ардавони II бар антоний ба римињо сабаќ шуд, ки дигар ба за-
мини ориёињо њуљум накунанд. Дар замони император октави-
ан сулњу оромї дар байни ин ду давлати љањонї вуљуд дошт. ар-
давон фањмид, ки шањрњои юнонї бо њукумати марказї душманї 
мекунанд, бинобар ин, вай сардорони шањрњоро ба дарбори худ 
оварда, вазифа медињад ва ба љойи онњо аз хонадони ашкони-
ён сардорони шањр таъйин менамояд. вай бо ин восита таъсир ва 
худмухтории шањрњо–полисњоро суст мегардонад.
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ашкониён, ашрофон ва рўњониёни зардуштї кўшиш менамо-
янд, ки ба русуми миллии худ баргашта, аз оинњои эллинї даст 
кашанд. Эњёи расму одатњои ориёї ављ мегирад. ин сиёсати ар-
дувони II дар тамоми империя равнаќ гирифт ва эллинињо оњиста-
оњиста ба мардуми ориёї табдил меёфтанд.

ашкониён мекўшиданд дар маќомњои давлатї ќўшуни  
ориёињои сањронавард, яъне тўрњоро љалб намоянд, то ки хавфи 
њуљумњои онњо ба давлат аз байн равад. њамин тавр, ашкониён 
сиёсати миллї сохтани давлатро пеш гирифтанд, ки он барои усту-
вории давлат хеле муњим буд. ашкониён зери шиорњои «импери-
яи бузурги њахоманишиёнро барќарор менамоем, сарзаминњои 
гузаштаамонро боз бармегардонем» амал мекарданд ва ин равия 
аз љониби ашрофи ориёї тарафдорї карда мешуд.

оромї дар мамлакат боиси равнаќи зироат, боѓдорї ва 
њунармандию тиљорат гардид. Дар ин замон шањрњо ва дењањо 
меафзоянд ва обод мешаванд. бисёр каналњои обёрї сохта ме-
шаванд, киштзорњои зироатњои обї равнаќ мегиранд. Мувофиќи 
ривоятњои таърихї дар заминњои пањновар токзорњо ба вуљуд 
меоянд. Кишти пахта, заѓир, кунљид хеле густариш меёбад. 
Чорводорї низ равнаќ ёфта, муносибати чорводорон бо кишо-
варзон ва додугирифти байни онњо ба ављи аъло мерасад.

Тиљорати хориљї. Дар замони ашкониён тиљорати хориљї 
хеле ављ гирифт. Либосњо ва матоъњои катонии ашкониён, мах-
сусан аз шањри борсипи бобул, шуњрати љањонї доштанд ва дар 
њудуди империяи рим бо арзиши баланд ба фурўш мерафтанд. 
аспњои портї, ки имрўз бо номи зоти ахалтекинии туркманї 
машњуранд, дар замони ашкониён бо нархи баланди тилло 
фурўхта мешуданд. шоњони ашконї тангањои тилло – динор ва 
нуќраро сикка мезаданд ва дар муомилоти дохилї ва хориљї ис-
тифода мебурданд.

афзорњои оњанини марвї, махсусан, силоњњо ва гилемњои 
истењсоли мањаллї ба тамоми шарќу Ѓарб бурда мешуданд. Дав-
лати Палмир дар осиёи Хурд воситачии муомилоти риму Порт 
буд. Тољирони ориёї ва римї ин љо љамъ шуда, моли худро иваз 
менамуданд ё ба воситаи тољирони палмирї ба Ѓарб, ба импери-
яи рим мефиристоданд.

барои ба њиндустон рафтан аз роњњои бањрї (халиљи форс 
ва уќёнуси њинд) ва хушкї (пеш аз њама систон ва ќандањор) ис-
тифода мебурданд. роњи тиљоратии шарќу Ѓарб ба воситаи им-
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перияи Кўшониён ба Чин пайваст мешуд. роњњо тањти назорат 
ва бехатарии корвонњо аз тарафи њукумат таъмин мегардид. ба 
Миср, Карфаген тиљорат ба воситаи бањри Миёназамин, бањри 
сурх ва роњњои хушкї сурат мегирифт. умуман, дар он замон чор 
империяи љањонї буд: рим, Порт, Кўшон ва Чин. Тиљорат асосан 
дар дасти ду империяи бузурги ориёињо: ашкониён ва Кўшониён 
ќарор дошт. савдогарони ин ду давлат дар байни Чину рум ми-
ёнарав буданд ва аз ин кор њам тољирон ва њам давлат даромади 
зиёд мегирифтанд.

Сохтори давлатї. сохти иќтисодї ва иљтимоии љомеаи аш-
кониёнро бехато муайян намудан мушкил аст, аммо дар бораи он 
ки мардум ба табаќањо таќсим шуда буд, шубњае нест. Мувофиќи 
њуљљатњо ва маълумоти «авесто», љомеа ба чор гурўњ – озодагон ё 
саворагон, кишоварзон, мубадон ва ѓуломон људо мешуд.

1. озодон (азатњо) ё саворагон табаќаи ашрофоне буданд 
иборат аз шоњон ва лашкариён. ба ин табаќа наљибон, олинажо-
дон, љавонмардон ва бузургон дохил мешуданд. 2. Кишоварзон 
сершумортарин гурўњ буданд. онњо нисбатан озод буданд, за-
мину об доштанд ва низ ба давлатмандон, миёнањолон ва кам-
бизоатон таќсим мешуданд. ба ин гурўњ њунармандону косибон 
низ дохил буданд. 3. Мубадон – муѓон корњои дину мактаб ва 
дабирї, додситонї ва ѓайраро анљом медоданд. 4. Ѓуломон як-
чанд навъ буданд: Ѓуломони азалї, ки аз насл ба насл ѓулом ома-
даанд ва «бандак» гуфта мешуданд; Ѓуломони асир – њарбиён ва 
шањрвандони асир, ки дар натиљаи љангњо ба даст афтодаанд, 
«аншањрик», яъне бегона гуфта мешуданд. њаќ ва њуќуќи онњо 
низ гуногун буд. сохти ѓуломдорї дар байни ориёињо шаклњои 
гуногун дошт. Дар вилоятњои ѓарбї, аз љумла ориёнои Ѓарбї, 
бобул, байнаннањрайн ва осиёи Хурд, ки ба Юнону рим наздик 
буданд, ѓуломдорї дар шакли классикї амал мекард. Дар дењоти 
шарќї, аз љумла ориёнои шарќї сусттар буд. Дар ин љо ба мо-
нанди ориёнои Ѓарбї навъњои бисёри ѓуломон набуданд. омада-
ни юнониён ба ориёнои шарќї сохти гуломдориро такмил дод 
ва навъњои ѓуломонро афзуд.

њудуди давлати ашкониён дар охири асри I пеш аз милод ва 
аввали милод хеле густариш ёфта буд. Дар шимол бахши ќафќоз, 
бахше аз осиёи саѓир то уќёнуси њинд ва дар шарќ бахши бохтар 
ва бахши систонро то водии њинд дар бар мегирифт, сарвари 
умумї шоњаншоњ ба њисоб мерафт, аммо дар дохили ин империя 
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давлатчањои худмухтор вуљуд доштанд, агарчи дар бештари онњо 
намояндагони хонадони ашконї њукм меронданд. сохтори дав-
лат ва тарзи идораи он дар ибтидо муназзаму якхела набуд.

Дар вилояти Порс шакли идораи њахоманишиён, дар дигар 
манотиќ шаклњои идораи демократии полисњои юнонї ва демок-
ратияи њарбии ориёињои шарќї амал мекард. Дар корњои идора-
вии давлат аксаран намояндагони дудмони ашконї ширкат дош-
танд.

Дар назди шоњ ду шўро амал мекард; а) шўрои намояндагони 
хонадони шоњї, ки масъалаи таъйини шоњро (яъне дар њолати за-
рурат аз ин хонадон кї бояд шоњ шавад) њал менамуд; б) шўрои 
мубадон, ки дар корњои давлатї ва динї таъсири бузург дошт. 
Ѓайр аз ин дар корњои идоравї намояндагони 6 хонадони бузург, 
ба монанди њахоманишиён ширкат меварзиданд. бахше аз импе-
рия ба сатрапњо таќсим мегардид, ки роњбарони онњоро шоњ та-
ъйин мекард. бахши дигарро њокимони мутеъ, ки дар онњо на-
мояндагони полисњои юнонї, ѓайриориёї ва ориёї иштирок до-
штанд. шањр–полис худмухтор буд ва дењањои гирду атроф ба 
вай тобеъ буданд. шањрро раис ва идораи ў сарварї менамуданд. 
аз њамин лињоз дар империя ниммустаќилият вуљуд дошт ва ин 
сабабгори марказгурезї мегардид.

њамаи заминњо вобаста ба њосилнокї ба давлат андоз медо-
данд. аз њуљљатњои аз нусай – шањри бобоии ашкониён ёфтшу-
да маълум мешавад, ки ду навъи андоз: узборї ва патибож мављуд 
буд. Патибож барои шоњ гирифта мешуд. аз њамаи навъњои му-
омилоти харидуфурўш андоз мегирифтанд. Табаќаи мубадон ва 
озодагон андоз намесупориданд.

Муборизаи дохилї дар империяи ашкониён. баъди вафоти 
артабони II дар дарбор мубориза барои тахту тољ байни ду писа-
ри ў – вордон ва Гударз оѓоз ёфт, ки боиси сустии мамлакат гар-
дид. нињоят сулњ карданд ва вордон шоњ шуд. вазифаи ў шика-
сти селевк ва паст намудани нуфузи румиён дар шањрњои юно-
нишин буд. шањрњое, ки ањолии юнонї доштанд, аз нооромии 
дарбор истифода бурда, ба муќобили ашкониён шўриш мебар-
доштанд. артабон шўришњоро пахш кард ва мустаќилияти он 
шањрњоро барњам дод, шањри селевкро низ забт кард. аз байн 
бурдани мустаќилияти шањрњои зери таъсири римиён барои ам-
нияти дохилї ањамияти калон дошт. шањрњое, ки њанўз дар за-
мони юнониён мустаќилият мехостанд, минбаъд мавќеи пешинро 
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аз даст дода, дар зери назорати давлати ашкониён афтоданд ва 
оњиста-оњиста ориёї ва љонибдори њукумати ашкониён шуданд. 
аммо дахолати рим ба корњои дохилии ашкониён хотима наёфт. 
рим аз муноќишањои дарборї моњирона истифода менамуд. рим 
аз норозигии бародарон истифода бурда, бо дасти дарбориён ар-
табонро ба ќатл расонд. Дере нагузашта Гударз низ кушта шуд 
ва вологези I подшоњ мешавад. вай кўшиш кард арманистон-
ро, ки ба тасарруфи римињо даромада буд, боз гардонад. беш-
тари ашрофи арманистон тарафдори ба ашкониён итоат наму-
дан буданд. баъди муборизаи дуру дароз лашкари ашкониён дар 
соли 63 милодї бар римињо ѓолиб омада, бародари шоњ – Гир-
дорро шоњи арманистон таъйин карданд. аммо њуљуми аланду 
массагетњо аз тарафи шимол ва Кўшониён аз шимоли шарќ вазъ-
иятро душвор гардониданд. Лашкари ашкониён дар шарќ низ 
сарњади давлати худро нигоњ дошта тавонист. умуман, замони 
подшоњии вологези I замони пурзўршавї ва болоравии империяи 
ашкониён ба њисоб меравад. Дар ин давра шањрњои нави ориёї 
ба вуљуд омаданд. Дар рў ба рўйи селевк шањри вологезгирд сох-
та шуд, ки вай бояд њамчун маркази тиљоратї ва маъмурї наќши 
селевки дар дасти римињо бударо коњиш медод. Дар њамин давра 
барои маънавиёт ва расму оини миллиро љорї ва мустањкам на-
мудан мубадон ба гирдоварї ва китобати «авесто» шурўъ наму-
данд. оийни Маздаясно ба сатњи давлатї бардошта шуд. Дар бо-
лои сиккањои шоњони ашконї њамчун рамзи дини миллї миљмари 
оташ бо шоњ акс гардид. ба љойи хатту забони юнонї хатту забо-
ни ориёї-пањлавї љорї гардид.

лашкаркашии императори рим ба муќобили ашкони-
ён. Дар аввали асри II милод дар дарбори шоњони ашконї боз 
кашмакашињо барои тахт ављ мегирад ва соли 114 императо-
ри рим аз ин вазъият истифода бурда, ба мамлакати ашкони-
ён лашкар мекашад. вай аввал арманистонро мегирад ва сипас 
сўйи байнаннањрайн роњ мекушояд. Кашмакашињои дарборї ба 
лашкари ориёињо имкони љангу муќобилияти љиддї карданро 
намедоданд. Дастањои хурде, ки дар марз ва шањрњо буданд, ба 
муќобили лашкари бузурги римињо истодагарї карда наметаво-
нистанд. Мубориза байни даъвогарони тахту тољ – Хусрав ва во-
логези II давом дошт. бисёр шањрњои байнаннањрайн бе мубориза 
таслим мешуданд. соли 115 римињо дар шимоли байнаннањрайн 
вазъияти худро устувор намуда, бањори соли 116 ба сўйи марка-
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зи ашкониён – шањри Тайсафун њуљум карданд ва онро ба осонї 
ишѓол намуданд. Дар баробари ѓаниматњои бисёр, тахти зарри-
ни бо сангњои ќимат ва љавоњирот орододаи ашкониёнро ба яѓмо 
бурданд. римињо ба воситаи фурот ба халиљи Порс роњ ёфтанд.

римињо дар њамаи ноњияњои ишѓолкарда андози вазнин ва 
русуми худро љорї намуданд. бинобар ин, соли 117 ќариб дар 
тамоми шањру дењањои ишѓолнамудаи римиён шўришњо сар за-
данд. шўришчиён дастањои римиёнро нобуд мекарданд. соли 
117 римињо аз давлати ашкониён ронда шуданд. Троян, импе-
ратори рим, боз ба њуљуми навбатї тайёрї медид, аммо вафот 
кард. императори нав – адриан бо шоњи Порт – вологези II 
(129–147) нисбатан ором буданд ва кашмакашњои дарборї низ 
кам шуданд.

Дар аввали солњои 90-ум боз муборизањои дарборї ављ ме-
гиранд. Лашкари римиён аз ин вазъият истифода бурда, арма-
нистон ва шимолии байнаннањрайнро забт менамояд. шоњони 
вилояти Порс аз њукмронии ашкониён норизо буданд. онњо аш-
кониёнро сањрої номида, њамеша кўшиши аз итоати онњо баро-
маданро доштанд. вилояти Порс дар замони ардашер пурќувват 
шуда буд. вай ба муќобили лашкари артабон мељангад ва ѓолиб 
меояд. њамин тавр, давлати ашкониён баъди 480 соли њукмронї 
ба осонї аз байн рафт ва дудмони сосониён ба сари ќудрати сиё-
сии ориёнзамин омад.

§ 57–58. ФАРЊАНГИ ДАВРОНИ АШКОНИЁН

хат ва забони ашкониён. Забони ашкониён ориёї буд, аммо 
бо шеваи худ аз дигар забонњои ориёї, аз љумла порсї фарќ дошт. 
аз ин лињоз он дар адабиёти ориёї, аз љумла авестої бо номи 
«пањлавї» маъруф аст. Дудмони онњо аз номи саравлодашон – 
ашк ном гирифтаст. Тавре ки аз дарсњои гузашта медонед, аш-
кониён аз сарзамини кунунии Туркманистон, аз њудуди ашќобод 
(ашкобод) буданд. Харобаи шањри аљдодии онњо бо номи нусай 
дар масофаи 18 км ѓарбтари ашќобод воќеъ мебошад. Мувофиќи 
гуфтаи забоншиносон дар ќадим ин мардум «паржав» ё «парњав» 
ном доштанд ва вожаи «пањлавї» аз онњо баромада, маънояш дар 
забони имрўза пањлавон мебошад.
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ваќте ашкониён лашкари селевкиёнро шикаст доданд ва 
дар сарзамини бобоияшон – Дењистону Гургон мустаќил шуданд, 
ба њукмронии юнонињо сад сол пур шуда буд. ашкониён забо-
ну хатти юнониро хуб медонистанд.Мардуми ањли илму адаб ва 
сиёсат њама ба хатту забони юнонї шинос буданд ва аз њамин 
лињоз, онњо дар давлати навбунёди худ муддати зиёде аз забону 
хатти юнонї истифода намуданд. ваќте ки онњо юнониёнро аз 
ќаламрави ориёно ронданд ва комилан мустаќил шуданд, ба хат-
ту забони модарии худ баргаштанд. азбаски хатти «авесто»-ии 
замони њахоманишї фаромўш шуда буд, ашкониён хатти ороми-
ро ќабул намуда, ба забони худ мутобиќ карданд. Хат оромї ва 
забон пањлавї буд. Хатти оромї дар болои сиккањои Мењрдоди 
IV бо забони пањлавї навишта шудааст. ашкониён дар мудда-
ти 200 сол хатту забони юнониро истифода мебурданд ва баъ-
ди ин дар аввали асри якуми милодї ба хатту забони худ мегу-
заранд. Дар ватани падарияшон шањри нусай (нисо, насо), 
2000 њуљљат дар болои порањои сафол бо хатти оромї ва забо-
ни пањлавї ёфт шуданд, ки онњо оид ба даромаду баромади дар-
бор маълумот медињанд. алифбои пањлавї 22 њарф дорад ва дар 
асоси он матнњои авестої ва дигар китобњо навишта шудаанд. За-
бони пањлавї ба забони имрўзаи мо хеле наздик аст. Дар он бисёр 
калимањои забони тољикї, ба монанди хона, май, шодиён, моњ, зан, 
одам, жарф ва ѓайра истифода мешаванд. ањамияту наќши давлати 
ашкониён пеш аз њама дар гирд овардан ва ба забони пањлавї на-
виштани матнњои авестої ва садњо китобњои дигар буд, ки дар за-
мони истилои араб нобуд карда шуданд. шоњномаи пеш аз ислом 
бо номи «Худойнома», «форснома», «ардавирофнома», «Дарахти 
ассурик» ва чандин китоби дигар ба ин забон навишта шудаанд. 
Забони пањлавї дар ташаккул ва такомули забони имрўзаи форсии 
тољикї наќши бузург дорад.

Њунари меъморї. Дар замони давлати ашкониён, ки зиёда 
аз 400 сол арзи вуљуд кард, бисёр шањрњои бузурги марказї, 
маъмурї ва тиљоратї пайдо шуданд, ки дар тамаддуни љањон 
наќши бузург бозидаанд. нусай дар даврони исломї бо номи 
нисо машњур шуд. ин шањри ашкониён, яъне нисо яке аз 
марказњои маъмурї, њунармандї, санъати тасвирї ва тиљоратї 
буда, дар марзи кўчиёни массагетњо ва хоразмиён воќеъ буд. 
шоњони ашконї њар сол ин љо меомаданд ва дар ободии он 
кўшишњо мекарданд.
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Харобаи нусай аз тарафи 
бостоншиносон тањќиќ шудааст 
ва мо дар бораи ќасри шоњони 
он мушаххас сухан гуфта ме-
тавонем. њоло харобаи ќасри 
подшоњони ашконї бо номњои 
нусайи Куњан ва нусайи нав 
маъруфанд. нусайи Куњан дар 
баландии теппањо бунёд гарди-
да, 14 гектар заминро дар бар 
мегирад. атрофи онро девори 
њимоявї бо 43 бурљ ињота ме-
кард. Дохили шањр бо хонањои 
боњашамат обод шуда буд. бо-
стоншиносон ибодатгоњ ва баъ-
зе њуљраву толорњои шоњиро кашф карданд, ки дар шеваи миллии 
ориёї бо истифодаи сабки юнонї ва анъанањои мањаллї сохта 
шудаанд. Дар бахши борхона њуљрањои бо хумњои май, ханбањои 
гандум, љав, биринљ ва ѓайра вуљуд доштанд. ибодатгоњ ва толору 
њуљрањои ќаср бо сутунњои сангин, поя ва сарсутунњои боњашамат 
сохта шудаанд. Толорро њайкали одамони ростистода, нимпай-
караи худоёни юнонї ва ориёї оро медоданд. биноњои шањрро 
аз хишти хом ва похса якќабата ва дуќабата бо пўшиши њамвор 
сохтаанд. Хишти пухтаро дар сутунњо, нимсутунњо ва фарш ис-
тифода бурдаанд. Гаљ барои наќшњои барљаста ва сафед намуда-
ни деворњо ба кор рафтааст. Деворњои ибодатгоњ ва ќасрњо бо 
рангњои сурху љигарї оро дода шудаанд. аз харобаи ќасрњо бо-
стоншиносон њайкалони худоёну олињањоро пайдо кардаанд.

Дар замони ашкониён шањри Марв яке аз марказњои фарњангї, 
тиљоратї ва маъмурї буда, дањњо ќасру биноњои боњашамат дошт. 
Дар ин љо дењу биноњои замони ашкониён низ тањќиќ шудаанд.

ашкониён якчанд бор пойтахти худро иваз намудаанд. Дар 
ибтидо марказ шањри аљдодии онњо нусай буд. ваќте онњо ба 
сўйи ѓарб њудуди давлати худро васеъ карданд, пойтахтро ба 
њекатомпил, шањри саддарвоза, ки дар домани кўњи Домѓон аст, 
кўчониданд. ваќте ки вилояти Модро аз истилогарони Юнону 
Маќдунї озод карданд, пойтахтро ба шањри рай ва дар охир ба 
Тайсафун кўчониданд. ашкониён Тайсафунро дар соњили чапи 
рўди Даљла, дар муќобили селевкия сохта, мехостанд, ки аз он 

расм 68. Ќасри шоњони Ашконї 
дар ватани падариашон Нусай.
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боњашаматтар бошад. онњо дар бисёр шањрњо маъбади ота-
ши муќаддас, худовандони Митро ва аноњитаро сохтаанд. Дар 
шањри Кичовар маъбади аноњитаро тањќиќ намудаанд, ки њаљман 
хеле бузург аст. Гирдогирди онро се ќатор сутунњои бузург, ки 
миќдорашон ба 258 мерасид, ињота мекардаанд.

бинои маъбадро 32 сутуни бузургу боњашамат оро медоданд. 
ин бино аз маќоми олиња – аноњита (ноњид), дар оини ашкониён 
шањодат медињад.

Дар бобул ва дигар шањрњо театрњои аз юнониён боќимонда 
амал мекарданд ва бо биноњои зебою боњашамати худ аз њунари 
баланди меъмории он замон гувоњї медињанд. Яке аз хусусиятњои 
меъмории ориёии ин давра равнаќ ёфтани пешайвон мебошад, ки 
дар тамоми ќасру маъбадњо ба назар мерасад. 

Яке аз ќасрњои бисёр машњури замони ашкониён харобаи 
Кўњи Хоља дар систон аст. Дар ќаср намояндаи дудмони аш-
кониён–суриёнињо мезистанд. ќаср дар љазираи кўли њомун 
сохта шудааст. вай дањњо хонаи истиќоматї, толорњои ќабули 
мењмонон, гармоба ва маъбади оташ  дорад. Маркази ќасрро 
њавлии бузург ва гирди онро њуљрањо бо пешайвонњои равоќпўш 
ињота мекунанд. Деворњои толорњои ќаср бо наќшњои барљастаи 
гаљї ва расмњои рангаи одамон ороиш доштанд.

Њунари тасвирї. ривояте машњур аст, ки наќшунигор дар 
гаљ бори аввал дар систон (дар Кўњи Хоља) пайдо шуда, баъдан 
ба бобулу рим рафтааст. бояд тазаккур дод, ки наќшунигори 
барљастаи Кўњи Хоља санъати баланд дорад, аммо расмњои дар 
деворњо кашидаи рассомони ориёии систон њам љанбаи миллї 
ва њам эллинї доранд. Дар расмњои ёдгории Дураевропос сабки 
наве пайдо мешавад, ки худоён ба бинанда нигоњи љозибанок до-
ранд. ин нигоњ эътиќоду бовари бинандаро ба худоён зиёд ме-
кунад, ё барои парастиши онњо даъват менамояд, яъне бинандаи 
парастандаро бо худоён мепайвандад.

Ѓайр аз ин, дар ин расмњо ќудрати бузурги худовандон нис-
бат ба инсони камќудрат нишон дода шудааст. Хусусияти ди-
гар он аст, ки расмњои одамон якранг ифода шуда, камќудратии 
одами одиро нисбат ба бузургон нишон медињанд. Дар санъати 
њайкалтарошї таъсири њунари юнониён бештар њис мешавад Ма-
салан, њайкалњое, ки аз тоќњои маъбади гирди нусай ёфт шуданд, 
на танњо симои юнонї, балки либос, кулоњ ва мўйи сарашон низ 
ба юнониён монанд мебошанд.
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Масалан, њайкали мармарини олињаи нусай аз миён боло 
урён буда, рўй, мўй ва тарзи истодани он ба худоёни юнонї 
шабоњат дорад. њайкали дуюм дар либоси дарози хитонї то бо-
лои пойњо низ дар сабки юнонї сохта шудааст Махсусан, расмњои 
барљастаи болои полуѓањо (љомњои аз устухони фил ба шак-
ли шохи гов сохташуда) хеле зебо тасвир шудаанд. Дар гирдо-
гирди гардани љомњо сањнаи хурсандї бо муѓанниёну одамони 
нимур ён, урён, марду зан, хурду калон, нимодаму нимњайвон бо 
иштироки худои май – Дионис акс ёфтаанд. Дар ин сањнањо бе-
шак, мазмуну мундариљаи замони эллинї таљассум гардидаанд. 
ин полуѓањо дар асри II пеш аз милод дар дарбори ашкониён 
сохта шудаанд. Муљассамањо ва асарњои дар сабки эллинї сох-

расми 69. Ќасри замони Портњо. Кўњи Хоља дар Систон.
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ташуда аз он гувоњї медињанд, ки таъсири маданияти Юнон дар 
атроф хеле зиёд будааст, аммо њайкал, расмњо ва дигар ашёњое 
њастанд, ки онњо хоси тамаддуни ориёињо, яъне ашкониён мебо-
шанд. Чунин муљассамањо дар шањри њатраи замони ашкони-
ён, дар байнаннањрайн пайдо шудаанд. Масалан, бар рўйи санге 
њайкалњои се олињаи дар болои шер ростистода тасвир шудаанд, 
ки дар cap кулоњи ориёї, яъне нўгтез ва дар дасти рости яке гул-
чанбари давлат, дар дасти дигаре асо ва дасти сеюмї миљмари 
оташ аст. Дар синаи олињаи мобайнї расми шер кашида шу-
дааст. шерсаворї ба олињаи – нана хос будааст. њамин тавр, 
худозанњо образи олињањои авестої буда, либоси ориёї доранд.

Дар болои пояи баланде дар курсї шоњзане бо либоси миллии 
ориёї нишастааст. вай як дасташро боло бардошта гўё оромии 
бинандагонро талаб мекунад. аз њамин њатра њайкали сарњанге 
пайдо шудааст, ки дар тан либоси миллии ориёии камзул, кандиз, 
шалвор, дар пой мукї ва дар дасти чап шамшер дорад. њайкал 
симои таърихии сарфармондењи ќўшуни ашкониёнро ифода ме-
кунад. аз њамин љо њайкалњои бисёре аз мармар, санги хоро ва 
биринљии мутааллиќ ба шоњон, шоњзодагон ва ашрофи ашконї 
ба даст омадаанд, ки бо њунари баланд сохта шудаанд.

расми 70. Намуди барќароркардаи маъбади Гад аз Дураевропос.
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Дар њатра на танњо расму њайкали худоёни авестої, юнонї, 
бобулї, ошурї, суриёнї ёфт шудаанд, балки симоњои худоёни ба-
дии оини Маздаясно, аз љумла ањриманро низ ёфтаанд. ањриман 
дар сар ду шох, дар дасти чапаш банди саги сесара ва либосаш, 
пойафзорњояш њама аз мору каждум ва унсурњои бадї ороиш до-
ранд. Дар дасти рости ањриман табарчае њаст, ки сунбаи он дар 
шакли сари мор аст. аз ду китфи ањриман ду мор баромадаанд. 
рўйи ањриман хеле дањшатовару марговар тасвир шудааст. Дар 
пањлуи росташ рамзи шаш кишвари бадї, дўзах ва дар пањлуи 
чапаш худозани бадї акс гардидаанд. рассом симои ањриманро 
мувофиќи ривоятњои авестої кашидааст.

Дар яке аз сангњо наќши барљастаи худо – Зурвон тасвир шуда-
аст. њайкали худоёни некї, бадї ва Зурвон аз он гувоњї медињанд, 
ки дини ашкониён зурвонї буд. Танњо дар оини зурвонї саљда ба 
ќуввањои бадї ба назар мерасад.

аз замони ашкониён ёдгорињои зиёди марбут ба динњои 
масењї, буддої ва митрої пайдо шудаанд. ин ёдгорињо нишон 
медињанд, ки дар њудуди давлати ашкониён пайравони динњои 
мазкур низ зиндагонї доштаанд. Ёдгорињои марбути оини 
калимї (яњудї) низ вуљуд доранд. Худи шоњони ашконї ба оини 

расми 71. Намуди дохилии маъбади Зевс аз Дураевропос.
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падарии худ –Маздаясно эътиќод доштанд. онњо дар симои худо-
ёни юнонї худоёни авестоиро медиданд. Масалан, дар симои ху-
дои бузурги юнониён Зевс – ањурамаздо, аполлон – Митро, Ге-
ракл – варахран (бањром), Гелиос – Хуршед ва ѓайра худоён ва 
фариштагони авестоиро мепарастиданд. баъзе олимон дини пор-
тиёнро дини омезишёфтаи образњои худоёни юнонї ва ориёї маъ-
нидод мекунанд.

Дини ашкониён. ваќте ки ашкониён дар ватани худ мези-
станд, дини онњо зардуштї буд. ваќте ки онњо ба њайати импе-
рияи селевкиён дохил шуданд, баъзе унсурњои дини юнонї бо 
дини онњо омезиш ёфт. аммо ваќте ки портњо селевкиёнро сар-
нагун намуданд, боз оини Зардушт ривољ мегирад. Дар замони 
шоњ билош «авесто» аз дањони мубадон гирдоварї ва китобат 
мешавад, ки он нусха то замони мо нарасидааст. Портњо бисёр 
худоёни юнониро ба монанди апполон дар радифи раббуннавъи 
офтоб Гелиус (Мењр), Геракл дар образи бањром, худои љанг ва 
ѓайра мепарастиданд. аммо ањурамаздо, аноњид ва Мењрро аз 
рўйи «авесто» мепарастиданд. аз рўйи њайкали ањриман, ки дар 
яке аз марказњои порти шањри њатра пайдо шуд, маълум мешавад, 
ки дини онњо зурвонї равияи диниест, ки дар асоси зардуштия ба 
вуљуд омадааст. Зурвонро худованди Замон, падари ањурамаздо 

расми 72. Худозанњои 
шерсавор аз Њатра.

расми 73. Њайкали Ањриман 
аз шањри Њатра
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ва ањриман медонистанд, яъне пайрави санавият (духудої) бу-
данд. баъди нуњ њазор сол ањриман  худоиашро аз даст медихад 
ва ањурамаздо дунёро аз бадї пок месозад.

Хатти портињо «пањлавї» ном дошт, ки дар асоси њуруфи 
авестої тартиб ёфта буд. Забони портињоро «пањлавї» меноми-
данд. «авесто»-и ба дасти мо расида бо забону хатти пањлавї на-
вишта шудааст.

СаВолЊо

1. Дар бораи навъи хат ва забони Ашкониён маълумот дињед. 
Забони Ашкониён ва забони тољикї чї наздикї ва умумият 
дорад?
2. Доир ба равнаќи санъати меъморї ва њунари тасвирии дав-
раи Ашкониён чињо медонед?
3. Дар бораи аќидањои динии Ашкониён маълумот дода мета-
вонед?

§ 59. ЊУНАРМАНДї ВА ТИЉОРАТ

кишоварзї. Порт мамлакати пањновар буд ва заминњои он 
барои кишоварзї, чорводорї ва тиљорату њунармандї мусоид 
буданд. Дар тўли зиёда аз 400 соли њукмронии дудмони ашконї 
шароити хуб барои равнаќи кишоварзї ва шањру дењот фароњам 
омад. асоси хољагии вилоятњои шарќии ашкониёнро заминњои 
барои кишоварзї ва боѓдорї мувофиќ ташкил менамуданд. 
сарчашмањои чинї дар бораи давлати ашкониён навиштаанд, ки 
онњо зиндагонии бумї доранд ва ба зироаткорї машѓуланд. онњо 
гандум, љав, биринљ ва май истењсол менамоянд. аз сарчашмањои 
авестої ва бостоншиносї маълум аст, ки ба ѓайр аз зироатњои 
номбурда заѓир, нахуд, наск, мош, аз боѓдорї: себ, нок, зардолу, 
дар бахши Луристон хурмо ва зайтун; аз сабзавот: харбуза, тарбуз, 
бодинљон, бодиринг ва ѓайра; аз сабзавот: шибит, райњон, хуло-
са њамаи зироатњо ва обчакорињои имрўза парвариш мешудаанд. 
Махсусан бозёфтњои бостоншиносї ва сарчашмањои хаттї аз ху-
суси токпарварї маълумоти фаровон медињанд. Дар  минтаќањои 
– њирот, систон, Марв токпарварї ривољ ёфта буд. Заминњо обї 
ва лалмї кишт мешуданд. Маъхазњо дар бораи аспони портї бо 
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таъриф сухан мегўянд. аспњои портї хеле даванд будаанд. ша-
роити кўњњои Копетдоѓ, ки дар домани онњо шањри нусай љой 
дорад, барои парвариши асп хеле мувофиќ аст. ин љо обњои ра-
вон ва чарогоњхои сералаф бисёранд. аспони зоти портї имрўз 
бо номи аспони тездави ахалтекинии туркманї машњуранд.

Дар њамон давра дар сарзаминњои Марв, бохтар ва суѓд 
шутурпарварї ва умуман, парвариши чорвои шохдори калон ва 
хурд хеле равнаќ дошт. Дар шимолу шарќии давлати ашкони-
ён ќабилањои чорводори массагетњо – сакоињои тўр мезистанд ва 
зиндагии кўчї ба cap мебурданд.

Њунармандї. азбаски дар ќаламрави ашкониён чорводорї, 
аз љумла гўсфандпарварї ва шутурпарварї ривољ дошт, пашм 
хеле зиёд буд, ки аз он чакман, кандиз, намад ва гилему дигар 
матоъњо тайёр мекарданд. Маъхазњо аз гилембофии ашкониён 
ёдовар мешаванд. Гилемњо – ќолинњои имрўзаи туркманї, ки хеле 
машњуранд, дар асоси анъанањои он замон бофта мешаванд.

кулолгарї. Дар ин давра санъати кулолгарї хеле равнаќ ме-
ёбад. Зарфсозон дар коргоњи худ аз њунари юнониён, бобулиён, 
ошўриён ва гузаштагони худ – њахоманишиён хуб истифода кар-
даанд. Кулолгарон њайкалсозони моњир низ будаанд. њайкали бис-
ёр худоён аз гил бо тамоми нозукињои санъати тасвирї сохта шу-
даанд. Дар гил муњрњо, расмњои барљастаи гов, асп, паранда, бози 
давлат, шер ва ѓайра сабт шудаанд.

Дар соњаи заргарї устодони ориёї ба њунари баланд соњиб 
шуда буданд. онњо аз тилло, нуќра, биринљї зебу зинати занона, 
мардона ва дигар ашёи зиндагии рўзгор месохтанд. Дар он давра 
мардону занон гарданбанд, бозубандњо ва гўшворњо аз маъданњои 
ќиматбањо доштанд ва заргарон мувофиќи фармоиш барои онњо 
ашёи ороишї месохтанд.

Маъдангудозї. Дар замони ашкониён истењсоли маъданњои 
зеризаминї низ равнаќ мегирад. истењсоли ранг, санги мармар, 
сангњои сохтмонї ва дигар сангњои ќиматбањо барои сохтмони 
биноњои боњашамат ва зарфсозї ва њайкалтарошиву ашёи ороишї 
ривољ доштанд. Дар Хуросон сангтарошњо миљмар, дегу табаќ ва 
косаю пиёла месохтанд.

Дар ин давра истењсоли мису биринљї ва оњан низ равнаќ 
ёфта, аз онњо афзорњои рўзгор, аслиња, љавшан, шамшер, корд, 
ханљар, пайкон, найза, бел, каланд, дос, табар, теша ва испор 
сохтаанд.
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Тиљорат. Замони њукмронии ашкониён замони равнаќу 
ривољи роњи абрешим ва тиљорати дохилию хориљї буд. Дар за-
мони ашкониён пули асосии муомилот сиккањои нуќра буданд, 
ки дирњам ном доштанд. Дар аввал онњо дар асоси анъанаи пули 
Юнону Маќдунї амал мекарданд. Дар асри II пеш аз милод аш-
кониён дирњамњои хоси худро бо вазну њаљми муайян мебаро-
варданд. аммо пули давлати Порт ба муомилоти байналмилалї, 
аз љумла рим вобастагї дошт ва онро мувофиќи динори римиён 
сикка мезаданд. Дар асри I милодї рим ба муомилоти сиккањои 
тиллої мегузарад ва сифати тангањои нуќра коњиш меёбад.

То ин ваќт тангањои портї сифатан аз тангањои римиён 
бењтар буданд ва арзиши онњо аз пули римиён баландтар буд. аз 
ин љост, ки сиккањои нуќраи портї дар аврупо, ќафќоз, Миср, 
мамлакатњои шарќи наздик, соњилњои бањри сиёњ, ќошѓару Ху-
тан ва Чин пайдо шудаанд. Харитаи тангањои ёфтшудаи портї 
далели муносибатњои васеи тиљоратии портиён дар он замон ме-
бошад.

њар сол аз Чин аз 5 то 12 корвони бузург ба сўйи Ѓарб мераф-
танд. онњо дар фурўшгоњњои шањрњои ориёињо иштирок мена-
муданд. Дар бозорњо оњан, устухони фил, биринљии њиндустон, 
шоњї ва коса, табаќ ва пиёлањои чинї, порча, гулдўзињо, аспо-
ни ориёї, чўбњои ороишии шарќи наздик, матоъњои пахтагину 
пашмї, кандизњо барои саворагон, чизњои ороишиву зебу зинатї 
фурўхта мешуданд.

аз Хоразм то Тирмиз роњи тиљоратии киштигард амал ме-
кард. бозёфтњои бостоншиносї аз нусай нишон медињанд, ки аш-
рофи ашконї дар рўзгори худ молњои хориљї – аз рим зарфњои 
шишагин, аз Чин шоњї ва чиниворї, аз њиндустон устухони фил, 
љавоњирот ва амсоли инњоро истифода мекарданд ва зиндагонии 
бошукўњ доштанд.

СаВолЊо Ва СУПориШ

1. Кадом навъи зироатњо, сабзавот ва меваљотро ориёињои 
давлати Порт истењсол мекарданд?
2. Њунармандї дар кадом сатњ ќарор дошт? Номбар кунед.
3. Ориёињои портї кадом навъи мањсулоти ватаниро ба бозо-
ри хориља мебароварданд?
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БОБИ VII
КЎШОНИЁН

§ 60–61. ИМПЕРИЯИ КУШОНИЁН

Пайдоиши кўшониён. Дар асри II пеш аз милод дар марзи 
шарќии империяи Порт кўчиёни сакої, аз љумла Кўшониён пай-
до шуданд. онњо давлати Юнонии бохтариро барњам дода, ба 
давлати ашкониён тањдид доштанд. Мувофиќи ривояти таърихї 
ќабилањои ориёии сакої, ки дар сањроњои Тўрон мезис танд, мадад-
гори асосии ашкониён дар љангњои зидди юнониён буданд. Дар 
солњои подшоњии фарњоди II (138 пеш аз милод) селевкиён ба сар-
замини ашкониён њуљум оварда, бобулро гирифтанд, аммо ањолии 
ориёнои Ѓарбї шўриш бардошта, ба лашкари фарњод ёрї доданд 
ва юнониёни омадаро торумор намуданд. фарњод сакоињоро ба 
ёрї талабида буд, аммо ваќте онњо омаданд, юнонињоро аз мам-
лакат пеш карда буданд. сакоињо аз фарњод харљи омаданро хо-
станд, аммо љавоби рад гирифтанд. сакоињо ба ѓазаб омада, дар 
бозгашт шањру дењањои ашкониёнро ѓорат карданд. фарњод ба 
муќобили онњо лашкар кашид, аммо шикаст хўрд. Љанги байни 
ашкониён ва сакоињо то соли 120 пеш аз милод давом мекунад ва 
танњо ба шоњаншоњ Мењрдоди II (123–87 пеш аз милод) муяссар 
гардид, ки марзњои шарќии худро мустањкам намояд.

Мувофиќи ривоятњои таърихї дар асри III пеш аз милод дар 
Муѓулистон, олтой ва шимолии Чин иттињоди хунњо пайдо меша-
вад. Дар њамсоягии онњо халќе бо номи йуљињо мезист. Дар нимаи 
дуюми асри III пеш аз милод иўљињо ба номи  «њионњои сафед» ёд 
мешаванд,  чунон пурќудрат шуда буданд, ки аз хунњо хирољ ме-
гирифтанд. Хунњо дар замони њукмронии Модун хеле неру меги-
ранд ва ба муќобили йуљињо мубориза мебаранд ва онњоро ши-
каст дода, ба сўйи Љануб – Хутану ќошѓар ва Ѓарб меронанд.

Йуљи ба сўйи ќошѓару суѓд меоянд. онњое, ки ба тарафи 
суѓд меоянд, Йуљињо бузург ва онњое, ки ба ќошѓару Хутан ме-
раванд, Йуљињои хурд ном мегиранд.

Дар асри II пеш аз милод Йуљињо ба суѓд омада, њукмронии 
юнониёнро барњам дода, њокимияти худро барќарор менамоянд.

Дар бораи дигаргунињои сиёсї дар давлати Юнонии бохтар 
страбон менависад, ки ќабилањои кўчии тахорињо ва сакараукњо 
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омада, суѓду бохтарро аз дасти юнониён гирифтанд. њамаи 
ќабилањои омада аз кўчиёни ориёии тўр буданд, ки заминњои ори-
ёнишини бумиро аз таљовузгарони юнонї озод намуданд.

Дар маъхазњои чинии даврањои минбаъд номи усун, ксуен ва 
ѓайра пайдо мешаванд, ки мурод аз њамон кўшонињову йуљињо – 
сакоињо-тахорињо мебошад. ќабилањои омада номњои гуногун 
доштанд ва баъдан номи умумии тахорињоро мегиранд. Кўшон 
номи саравлоди дудмони шоњон будааст ва йуљї ба маънои сакої 
меояд.

озод намудани Бохтар aз истилогарони юнонї. Љунбиши 
ќабилањои ориёї–тўрњо аз шимолу шарќ дар масоњати хеле ва-
сеъ cap шуда буд. Гурўњи якум аз шимол аз атрофи рўди Хоразм 
ва њатто шимолтар њам аз сўйи Дањия њаракат намуда, ба импери-
яи ашкониён тањдид мекунад. Гурўњи дуюм сакараукњо сакоињои 
тўри поёноби рўди сир ба суѓд ворид шуда, то ба бохтар мео-
янд. Гурўњи сеюм ба сўйи синду њинд то ба Помир ва сакистон 
меравад ва ин ноњияњоро ба тасарруф медарорад. Гурўњи чорум 
тахорињо аз ќошѓар омада, Даван (Паркана) – фарѓонаро меги-
рад. ваќте ки гурўњњои мазкур бахшњои давлати бохтарро аз 
суѓду фарѓона то соњили ому ва синду њинд аз юнониён ги-
рифтанд, давлати юнониён фаќат дар бахши бохтари Марказї 
боќї монда буд. ќабилањои омада дар бахши фарѓонаву суѓд 
панљ шоњигарї – баѓуя ташкил менамоянд. аммо чї тавр љанг 
карда, давлати онњоро гирифтани Кўшониён маълум нест. аз 
сарчашмањои юнонї бармеояд, ки давлати бохтар ба шањр-
давлатњо (полисњо) таќсим буд. ваќте ки њукумати марказї 
суст гардид, ин полисњо худро мустаќил њисобиданд. ваќте ки 
кўчиёни йуљї бо ќувваи дањчанд зиёд вориди давлати Юнону 
бохтарї шуданд, ин полисњо бе љанг ба њукумати кўчиён таслим 
мешаванд.

Ташаккули давлати кўшониён. аз ривояти маъхазњои чинї 
ва сиккањои дар њар гўшаю канори ориёнои шарќї ёфтшу-
да маълум мегардад, ки ба њудуди давлати Кўшониёни бузург 
њамаи сарзаминњои њозираи афѓонистон, Покистон ва шимоли 
њиндустон, ќошѓару Хутан ва осиёи Миёна дохил мешуданд. 
бостоншиносон аз – Тирмиз то Покистону шимолии њиндустон 
сиккањое ёфтаанд, ки дар як рўйи онњо нимпайкараи марде тас-
вир шудааст. Мард мўйлаб, мўйњои дарози ба ќафо шоназадаи 
бо тасма баста дорад. ќиёфаи мард аврупої буда, либосаш ба 



209

либоси Кўшониён монанд аст. Дар рўйи дигари дирњам саво-
раи аспе тасвир ёфтааст. Дар миёни савора камарбанд, тирдон 
ва камонѓулак овезон аст. Дар пушти сари савор олињаи зафар – 
Хушатра акс шудааст. Дар гирдогирди танга навиштаљоти «ти-
ран» – шоњ Герай, Кўшон санаб навишта шудаанд. Калимаи ти-
ран ба забони юнонї «шоњи хурд» мебошад. Герай кўшидааст, 
ки тангањои худро дар муомилот њамчун пули давлати мустаќил 
дар дохили мамлакат љорї намояд. аз рўйи бозёфти тангањо 
давлати Герай дар тамоми бохтар то шимолии њиндустон до-
ман пањн карда буд. бобољон Ѓафуров тахмин менамояд, ки Ге-
рай номи ориёї набуда, тахаллуси юнонии шоњи кўшонї мебо-
шад. шояд њамин тавр њам бошад, лекин ба њар њол Кўшониёни 
Кабир – дудмони Канишка баъди Герай ба сари кор омада-
анд. аз шаљараи Канишка бармеояд, ки ў ба Герай хешовандї 
надошт. Дудмони Канишка Герайро аз тахт бенасиб карда, 
Кўшонзаминро муттањид сохтаанд ва ин кор дар нимањои асри II 
пеш аз милод сурат гирифтааст.

расми 74. Империяи Кўшониён.
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Давлатдории Кўшониён ба ду давра таќсим мешавад: давраи 
якум аз асри III пеш аз милод то подшоњии бобокалони Каниш-
каи Кабир – Куљула Кадфиз, яъне то нимаи дуюми асри II пеш аз 
милодро фаро мегирад; замони дуюм – замони бузургї ва равнаќи 
давлатдории Кўшониён аст, ки асосгузори он Куљула Кадфиз аст.

Шоњаншоњ куљула кадфиз. олимон дар асоси сиккањои дар 
мањалњои мухталифи осиёи Марказї ва шимоли њиндустон ёфта 
муайян намуданд, ки Куљула Кадфиз шоњи якуми Кўшониёни 
бузург аст.

Куљула Кадфиз бобокалони Канишкаи Кабир – асосгузори 
империяи Кўшониён мебошад. вай Герайро, ки аз дигар дудмон 
буд, сарнагун карда, давлатро ба даст гирифтааст. Мувофиќи ха-
бари маъхазњои чинї Куљула давлати ашкониёнро шикаст дода, 
заминњои дар бахши Зобул бударо ба тасарруфи худ медарорад ва 
сипас Кобул, баъд аз он Пактиёро мегирад. Дар ин њуљум Куљула 
бахши Панљоб ва шимоли њиндустонро ба давлати худ њамроњ 
месозад. њамин тавр, империяро Кўшониёни Кабирро ташкил ме-
намояд ва дар болои сиккањои герайї номи худро «Куљула Кад-
физ, баѓои Кўшон комилимон» сабт менамояд.

аз рўйи тангањои ёфтшудаи Куљула Кадфиз ба империяи ў 
шимоли њиндустон, Покистон, бохтар ворид буд. баъди Куљула 
Кадфиз писари ў вима Такту Кадфизи II ба сари њокимият меояд. 
Дар тангањои вима Такту унвони шоњаншоњи Кўшон – њукмрони 
љањон, наљотбахш навиштаанд. аз рўйи тангањо ва катибањои 
дар шимоли њиндустон ёфтшуда, вима Такту дар њиндустон 
њудуди давлати худро боз њам васеътар намудааст. Тамоми ши-
моли њиндустони шимолї, аз љумла Кашмир низ ба империяи 
Кўшониён итоат мекард.

ислоњоти пулии кадфизи II. баъди вима Такту подшоњї ба 
писараш вима Кадфиз мегузарад. Дар давраи подшоњии вима 
Такту тангањои мисин ва шояд симин камбањо мегарданд, зеро 
дар ин ваќт дар империяњои љањонї – рим ва Порт дар муомилот 
тангањои тилло бароварда мешуданд. Дар дарсњои гузашта дар 
бораи раќобати сиёсї ва тиљоратии империяњои риму Порт маъ-
лумот гирифта будед. ин раќобат махсусан барои ба даст даро-
вардани роњи бузурги абрешим ба сўйи Чин, ки аз њудуди им-
перияи Кўшониён мегузашт, шоњаншоњони Кўшонро дар канор 
монда наметавонист. бинобар ин, Кадфизи II ислоњоти пулї ме-
гузаронад. вай ба муомилот тангањои тиллоиро мебарорад, ки 
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вазни хоси онњо 8 г буд. Ѓайр аз ин нимдинор ва чорякдинор ба-
ровард ва онњоро низ дар муомилот љорї кард. То сиккањои тил-
лоии Кадфизи II дар муомилот тангањои нуќра ва мисин буданд. 
баъди баровардани тангањои тилло сиккањои нуќра аз муомилот 
бароварда шуданд. олимон тахмин менамоянд, ки аз сабаби кам 
шудани истењсоли нуќра тангањои ин маъдан аз муомилот хориљ 
мешаванд ва ба љойи онњо сиккањои тиллої ба истифода мебаро-
янд. Тангањои тилло дар муомилоти байналмилалї ва мисин дар 
дохили мамлакат ба кор мерафтанд.

ислоњоти пулии Кадфиз як чорабинии муњими давлатї, 
иќтисодї ба муќобили воридоти пулњои риму Порт дар бозори 
Кўшонзамин буд. Подшоњии Кадфизи II давраи пуриќтидор ва 
болоравии империяи Кўшониён ба њисоб меравад. Кадфизи II то 
асри I милод подшоњї кардааст.

канишкаи кабир ва равнаќи империяи кўшониён. аз катибаи 
работак (афѓонистон) маълум мешавад, ки Канишкаи Кабир зи-
ёда аз 30 сол (дар асри якуми милод) њукмронї кардааст. Дар ка-
тибаи работак нукунзук Каралранг ном одам зикр мешавад, ки 
вай дар катибаи сурхкўтал унвони Каралрангро надошт. нукун-
зук дар соли 31-уми шоњии Канишка бо фармони ў дар таъмир ва 
обод намудани маъбади оташи оилавии Кўшониён дар сурхкўтал 
иштирок менамояд. њамин тавр, Канишкаи Кабир зиёда аз 30 сол 

расми 75. 1. Тангаи шоњ Кадфизи II. 2.Тангаи Канишкаи Кабир.
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подшоњї намуда, даврони вай замони ба ављи бузургї расидани 
давлати Кўшониён мебошад.

Канишкаи Кабир дар ноњияи њиндустон се шоњигарии дигар: 
сакет, Кавсанбї ва Паталипутр то сари Љампаро гирифта, тамо-
ми њиндустонро ба итоати худ даровардааст. шоњ Канишкаи Ка-
бир дар ин ноњия якчанд ибодатгоњ обод менамояд.

21

3 4

расми 76. 1.Сиккаи шоњ Канишкаи Кабир. 2. Сиккаи шоњ Васу -
дейваи I. 3. Муљассамаи Канишкаи Кабир. 4. Муљассамаи Кадфизи II.
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аз њуљљатњои таърихї бармеояд, ки дар замони Канишка та-
моми њиндустон, Покистон, ќошѓар, Хутан, осиёи Марказї, 
ѓайр аз Марв ва систон, ба давлати ў тобеъ буданд.

Дар замони шоњаншоњ Канишкаи Кабир бисёр таѓйироти 
иќтисодї, сиёсї, забонї ва маъмурї ба вуљуд меоянд. Дар замо-
ни падари Канишка – вима Кадфиз дар болои сиккањо худоёни 
Маздаясно пайдо мешаванд. Дар сиккањои Канишкаи Кабир ва 
писари ў њувишка расмњои худоёни Маздаясно – Митро, фарро, 
нана, отар, бод, варањран (бањром), исфандаромўз, Хушатра 
ва ѓайра тасвир шуда, худоёни њинду – буддо ва шива хеле кам 
ба назар мерасанд. ин кори Канишка ва ворисони ў ба он дало-
лат мекунад, ки онњо таќвиятдињандаи анъанањои миллї-ориёї 
буданд.

Канишкаи Кабир расман аз забони юнонї даст кашида, за-
бони бохтариро забони ориёї, забони расмии давлатї эълон 
менамояд. Канишкаи Кабир ва ворисони ў кўшидаанд, ки урфу 
одатњои аљдоди худро аз унсурњои юнонї озод намоянд.

Таназзули империяи кўшониён. баъди Канишкаи Кабир пи-
сараш њувишка ба тахт нишаста, зиёда аз 30 сол подшоњї наму-
дааст. агар ў то солњои 35–40 њукумат ронда бошад, баъди вай 
писараш то солњои 70-уми асри I милод подшоњї мекунад. баъ-
ди њувишка писараш Канишкаи II ба сари ќудрат меояд. Мах-
сусан, дар давраи шоњаншоњии васудейва Кўшонзамин комилан 
иќтидори худро нигоњ медошт.

аз ахбори маъхазњои ањди сосониён, махсусан, замони шо-
пури I (солњои 242-272 м.) бармеояд, ки ў солњои 40-уми асри III 
милодї ба шарќ лашкар кашида, сакистону њиротро мегирад. 
Дар катибаи «Каъбаи Зардушт» гуфта мешавад, ки «њиндустон 
ва Кўшоншањр ба ман итоат доштанд». аммо бозёфтањои 
бостоншиносї ва тангањо нишон медињанд, ки як муддат бах-
ше аз Кушонзамин, аз љумла бохтарро шопури I гирифта буд. 
аммо Кобул, ќандањор ва вилоятњои шимоли њиндустон ба 
Кўшониёни Хурд итоат доштанд. аз манбаъњои хаттї бар-
меояд, ки Кидоршоњи диловар ба панљ мулки дар он тарафи 
њимолой буда њуљум оварда онњоро тобеи худ мегардонад. аз 
ин ривоят маълум мешавад, ки дар охирњои асри III милод дав-
лати Кўшониён суст шуда, шоњигарињои водии синд аз итоати 
њукумати марказї баромада буданд ва Кидоршоњ онњоро аз нав 
ба давлати худ њамроњ менамояд.
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Таърихи Кўшониёнро ба се давра таќсим кардан лозим аст. 
Давраи якум то подшоњии Куљула Кадфиз. Давраи дуюм аз 
Куљула Кадфиз то васудейва. ин давраи њукмронии Кўшониёни 
Кабир буд. Давраи сеюм давраи Кидориён ё Кўшониёни Хурд 
номида мешавад ва онњо аз нимаи асри III то асри IV њукм рон-
даанд. Дар нимаи дуюми асри IV милод ба сари ќудрати сиёсї 
њайтолиён меоянд.

СаВолЊо

1. Империяи Кўшониён чї тавр ташкил ёфт?
2. Чї тавр Бохтар аз дасти юнониён озод карда шуд?
3. Дар бораи Куљула Кадфиз маълумот дињед?
4. Кадфизи II кї буд ва ислоњоти пулии ў чї тавр гузашт?
5. Доир ба наќши Канишкаи Кабир дар равнаќи давлати 
Кўшониён чињо медонед?
6. Таназзули давлати Кушониён чї тавр сурат гирифт?

§ 62. ШАЊРУ ДЕЊОТ, ИЌТИСОДИЁТ ВА 
ТИЉОРАТ ДАР ДАВРАИ КЎШОНИЁН

Давлати таъсисдодаи Кўшониён зиёда аз 400 сол арзи вуљуд 
дошт. Дар ин муддат дар њудуди давлати онњо шањру дењоти бис-
ёре пайдо шуда, вусъат ёфтаанд. Дар ќисмати синду њинд Так-
сила, Матхура, Пешовур, Паталипутра, Љампа, сакат ва ѓайра 
равнаќ ёфта, ба шањрњои марказї ва њунармандию тиљоратї 
табдил шудаанд. Дар замони Кўшониён Кобул, багром, Капи-
со ва дигар шањрњо дањњо биноњои боњашамати маъмурї, динї, 
истиќоматї доштанд.

Дар бохтар дањњо шањрњо, ба монанди балх, баѓлон, Тир-
миз, руб, работак, самангон, багром, Кобул, бомиён, Чаѓониён, 
Толиќон, ќундуз, Душанбе, Кўлоб ва амсоли инњо дар ављи 
тарраќќї буданд. њафриёт дар харобаи яке аз шањрњои замо-
ни Кўшониён, ки имрўз бо номи Дилварзинтеппа машњур аст, 
нишон дод, ки шањр масоњати 40 га заминро дошт. Дар шањр 
ќасрњои мўњташам сохта шуда, деворњои дохилии онњо бо расмњои 
ашрофзанњо, мардон дар гирди дастархон, саворагони њарбї ва 
ќаторї бо либоси ранга оро ёфта буданд. Дар шањр маъбади оташ 
ва дигар хонањои истиќоматї вуљуд доштанд. Гирди шањрњоро де-
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вори њимоявї бо тиркашњо, бурљњо ва дарвозањо ињота мекарданд.
Яке аз шањрњои бузурги тиљоратї Тирмиз буд, дар ин љо 

дањњо биноњои боњашамати маъмурї ва динї, аз љумла маъбади 
калони шоњї – њадивака дар ќаратеппаи имрўза амал мекарданд. 
шањр аз диж ва шањристон иборат буд.

шањрњо мутобиќи лоињаи пешакї кашидашуда сохта мешу-
данд. бинобар ин, шањрњоро ба кўча, мањалла ва гузарњо таќсим 
менамуданд. бузургтарин шањри империя балх – модари шањрњо 
њисоб мегардид.

Яке аз шањрњои калони водии њисори кунунї – њамоварон 
дар назди Дењнави Тољикистон буд. шањр масоњати зиёда аз 
350 га дошт. шањр аз диз ва шањристон иборат буд. атрофи 
шањрро девори њимоявии 7 км дарозидошта бо бурљњои чоркунља 
муњофизат мекард. аз харобаи шањр њайкалчањои гилин, зарфњо 
ва сарсутунњои сангин бо наќшњои барљаста ва сари шер пайдо 
шуданд. шањр хеле обод буда маркази њунармандї ва тиљорат 
њисобида мешуд. Дар ноњияи ќубодиён дењањо, шањрњо ва 
биноњои муњташам вуљуд доштаанд.

Дењањои замони кушонї кам омўхта шуданд, аммо онњо бисёр 
буданд. Тањќиќоти бостоншиносї дар водии суѓд нишон доданд, 
ки суѓд яке аз ободтарин ноњияњо буд. шањрњои самарќанд, бу-
хоро, навкат, Хуљанд, баѓонкат (Ўротеппа) ва садњо дењаи обод 
то Кўњистони Мастчоњ вуљуд доштанд.

Яке аз шањрњои хуб омўхташуда фир – маркази Хо-
разм буд. Масоњати вай 17 га буд. шањр наќшаи чоркунљаи 
дарозрўя дошт. онро кўчањо ба ќисмњо таќсим мекарданд. ак-
сари хонањо дуќабата сохта шуда, дар љойи аз њама баланд 
ќасри шоњ бунёд ёфта буд. бинои ќаср 28 м баландї дошта, бо 
девори њимоявии алоњида ињота шуда буд. ќаср садњо хонањои 
истиќоматї, толорњои боњашамати чор-њаштсутуна бо суф-
фаю девори пурнаќшу њайкалњо, маъбади оташ ва амсоли инњо 
дошт. Дар байни шањристон ва диз маъбади бузурги оташ љой 
дошт. аз фир бойгонии (архив) калони њуљљатњои бо хатту за-
бони хоразмї навишташуда ёфт шудаанд, ки дар онњо дар бораи 
оила ва ѓуломони онњо наќл мекунанд. њуљљатњо дар бораи сох-
ти иљтимоии хоразмиёни замони Кўшониён маълумоти муњим 
медињанд.

иќтисодиёт дар замони кўшониён. Тањќиќоти бостоншиносї 
дар ориёнзамини шарќї – Хоразм, Марв, суѓд, бохтар, фарѓона 
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ва ѓайра нишон медињанд, ки аксари заминњои корам обї буда-
анд. Дар водии вахш аз мавзеи сарбанд канали калон канда шуда 
буд, ки рўди вахшоб то заминњои ноњияњои Леваканд (Лабканда) 
ва њаловард (ноњияи имрўзаи Љалолиддини румї) мерафт. Чу-
нин каналу љўйборњо дар њудуди ориёнои шарќї њазорњо адад 
буданд. Зироатњо њам обї ва њам лалмї буданд. Кўшониён тамо-
ми зироатњоро, аз љумла гандум, љав, наск, биринљ, лўбиё, пах-
та, кунљид мекориданд. аз меваљот себ, ангур, нок, анор, анљир, 
зардолу, шафтолу, полезињо, харбуза, тарбуз, бодиринг, каду ва 
ѓайра парвариш мекарданд. шудгори заминњо бо љуфти гов ва 
юѓу сипор сурат мегирифт, ќариб њамаи олоти мењнат, аз ќабили 
дос, табар, теша, каланд аз оњан сохта мешуданд.

Дар замони Кўшониён чорвои хонагї ва рамаю галлаи кўчиён 
хеле бисёр буданд. Дар даврони Кўшониён кўчиёнро сакоињои 
тўр ташкил мекарданд.

расми 77. Кохи хоразмшоњон дар шањри Фир (њоло Тўпроќќалъа).
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Тиљорат. Давраи Кўшониён, замони оромї, амонї ва 
равнаќи шањру дењот, њунармандї ва махсусан савдои дохилию 
хориљї буд. Тангањои сершумори мисї ва тиллої, ки бостонши-
носон ва мардум дар харобаи шањру дењоти замони Кўшониён 
меёбанд, аз вусъату ривољи савдои дохилї ва хориљї шањодат 
медињанд. Тангањои мисї чун анъана дар бозори дохилї ва 
хориљї ва тилло дар бозори хориљї истифода мешуданд. њар як 
шоњ дар болои тангањо расми худ, миљмари оташ ва дар рўйи ди-
гараш расми асп ё гов бо олињаи Давонасп ё фариштаи дигаре-
ро сикка мезад.

Дар он замон дунё дар зери назорати чор империяи бу-
зург: рим, Порт, Кушон ва Чин буд. робитањои тиљоратии бай-
ни империяњои мављуда ривољ дошт. аз чор империя дуто-
аш ба ориёињо нисбат доштанд. бозёфти тангањои римї дар 
Кўшонзамин далели он мебошад, ки муносибатњои тиљорат бо 
римињо хеле дар ављ буд. Таърихнигори римї Плиний менависад, 
ки маъдан, аз љумла оњанро ба рим аз Кўшонзамин меоварданд. 
роњи бузурги абрешим аз ќаламрави Кўшониён мегузашт ва 
моли оварда аз њинду Чин пеш аз њама дар бозорњои суѓд, бох-
тар, Кобулу Зобул савдо мешуд ва баъд ба ориёнои Ѓарбї ва рим 
мерафт. Либоси шоњон ва давлатмандон бештар аз шоњї буд. бо-
фандагони Кўшонзамин шоњињои гуногун, матоъњои пашмї, пах-
тагин, гилемњо ва ѓайра мебофтанд ва зардўзию гулдўзї мекар-
данд. Дар яке аз гўрњо аз ноњияи фархор камзулчае пайдо шуд, ки 
дар пушти он бо сим наќши дарахтро бо булбулњои дар шохи он 
нишаста акс кардаанд. Дар бохтар кандизњо (чакман) барои са-
ворагон дўхтаю бофта мешуданд. Дар бадахшон лољварду лаъл, 
аз кўњњои буттамон навшодир, аз водии Чаѓониён заъфарон ва 
ѓайра ба бозорњои љањонї мерафт.

аспони хатлонї ва фарѓонию портиро бењтарин ва хушта-
рин моли љањонї мењисобиданд. Дар васфи аспони ориёї афсонаю 
ривоятњо мегуфтанд ва бо нархи тилло харидорї мекарданд. сав-
до на танњо бо шарќу ѓарб ва љануб, балки бо шимол – соњилњои 
рўди охшиён, сибир ва ќафќоз хеле ављ гирифта буд. Дар Киме-
рия (ќрим) суѓдак ном шањре пайдо мешавад, ки то њоло вуљуд до-
рад ва бунёди он ба савдогарони суѓд нисбат дорад. алњол онро су-
дак меноманд.
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СаВолЊо

1. Кадом шањрњои давраи Кўшониёнро медонед ва онњо дар 
кадом зинаи тараќќиёт буданд?
2. Иќтисодиёт дар замони Кўшониён дар кадом поя ќарор 
дошт?
3. Робитањои тиљоратии дохиливу хориљии Кўшониёнро ном-
бар карда метавонед?

§ 63-64. ФАРЊАНГИ ЗАМОНИ КЎШОНИЁН

Меъморї ва њунармандї. Меъморони кушонї дар сохтмо-
ни ќасрњо, маъбад, биноњои маъмурї сабки эллиниро истифода 
кардаанд. биноњо як, ду ва њатто се ќабат буданд. Деворњо хеле 
ѓафс сохта мешуданд, Ѓафсии баъзе деворњо то 1,5 м мерасид. 
Масолењи бинокорї вобаста ба захирањои табиии мањалњо буд. 

расми 78. Ќасри замони Кўшониён дар Бохтар (Холчаён).
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Дар кўњистон аз санг, дар љойњои хокдор аз похса ва хиштњои 
хом истифода кардаанд. Маъбаду ќасрњо бо пешайвон, долонњои 
бисёрсутуна оро дода мешуданд. сутунњо аз оњаксанг тарошида 
шуда, бо расмњои барљастаи одамон, њайвонњои афсонавї оро-
иш доштанд. сарсутунњо гуногун буда аз бузургї, шањомат ва зе-
боии санъати меъмории он замон шањодат медињанд. намоњои 
даруну беруни ќасру маъбадњоро њайкалу расмњои худоён ва бу-
зургони ориёї оро медоданд. Дар ин бора њафриёти Холчаён 

дар бохтар, багром (назди Кобул), 
Мадхура дар њиндустон шањодат 
медињанд. Дар сохтмони иморатњо 
усулњои аркбандї, пўшишњои 
гунбазї, харпушт (равоќї), њамвор 
ба воситаи чўбу сутунњо хеле маъ-
мул буд. њунармандї њамчун касб 
дар шањру дењот равнаќ дошт.

Кулолї яке аз касбњои машњури 
замони Кўшониён буд. онњо дар 
чархи кулолї зарфњои гуногун, 
аз ќабили хурмањои дугўша, коса, 
љомњо, ќадањњои пошнабаланд, 
њайкалчањои олињањои авестої, 

расми 79. 1-2. Осорњои модњо аз  Багром. 

расми 80. Акси меъморї дар 
устухони фил (Багром).
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аз љумла нана ва дигаронро месохтанд ва бо ранги сурху сафед 
оро дода, дар хумдонњо мепухтанд. Зарфњои замони Кўшониён 
хеле босифат буда, аз санъати баланди кулолии он замон шањодат 
медињанд. Махсусан ќадању љомњо чунон нозук сохта шудаанд, ки 
кас аз дидани онњо лаззат мебарад.

Зебу зинат аз гўрхонањои кўшонї (ќабрњои Тиллотеппаи 
бохтар) бо санъати баланди заргарии худ касро ба њайрат мео-
ранд. ин ќабрњо ба шоњзодагони кўшонї нисбат доранд. Ли-

расми 81. 1-20. Зарфњо. 21-22. Муљассамањои худоён. 
23. Фарќросткунак. 24. Њайкалчаи асп.
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бос, гардан, дасту ангушт, гўш ва каллапўшу пойафзори зану 
марди гўронидашуда бо тилловорї зинат ёфтаанд. Дар гўшњо 
гўшворњои гуногун, аз љумла ќафасї, зирадор, гарданбандњои 
шаддадор дош танд.

санъати заргарї, мисгарї, симгарї, оњангарї хеле тараќќї 
карда буд. аз маъданњои оњан асбоб, афзорњои корї ва яроќњои 
љангиро бо мањорати баланд месохтанд. Махсусан дар ин дав-
ра сохтани камони мураккаб вусъат меёбад. Камон аз панљ 
пайванди пулакчањои устухонї ё шохї иборат буд ва хеле зебо 

хотамкорї мешуд. агарчи ин камон 
дар Кўшонзамин такмил ёфтааст, дар 
аврупо онро «камони сосонї» ном 
нињодаанд, ки дуруст нест. ин камон 
ба воситаи тўрњои сармат ба аврупо 
то ба шотландия ва дар Љанубу шарќ 
ба Чину њинд пањн мешавад. Лашкар 
бо ханљар ва камону шамшер, сипар, 
љавшану тоскулњои зирењдори оњанї 
таъмин буд.

осори хаттии замони кўшониён. 
Дар яке аз дарсњо маълумот пайдо 
карда будед, ки халќњои ориёии бох-
тар, Хоразм, суѓд, Порс, сако-Хутан 
дар асри IV пеш аз милод дар асо-
си хати оромї алифбои худро тар-
тиб дода буданд. ориёињои ноњияњои 
зикршуда агарчи як халќ буданд ва 
як забон доштанд, бо вуљуди ин бо 
лањљањои ба худ хос њарф мезаданд ва 
аз њамин лињоз мувофиќи лањљаашон 
алифбо сохтаанд.

Мактубњои куњнаи суѓдї аз Ху-
тан, ки ба солњои 312–313-уми ми-
лод мансубанд, ба даст омаданд ва 
ин њуљљатњо на танњо осори бузурги 
таърихи мо мебошанд, балки наму-
наи бењтарини насри он замон низ ба 
њисоб мераванд. Дар ин мактубњо зи-
сту зиндагии суѓдиёни шањрњои атро-

расми 82. Либоси 
шоњзани кўшонї аз гўрњои 

Тиллотеппа.
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фи роњи абрешим инъикос ёфтаанд. Масалан, дар яке аз мактубњо 
дар бораи омадани хиёниён, тарсу вањму њароси мардум, ѓорату 
харобкорињо кардани онњо сухан меравад. Мактуби дигаре аз 
номи Майвандча ном зани љавоне ба модараш мебошад, ки ў дар 
бораи одами бад будани шавњараш – намадод ба модараш ши-
коят кардааст. Дар мактуби сеюмї Майвандча ба иштибоњи ху-
даш – дар бораи аслан нашинохтани шавњараш, ки одами хуб бу-
дааст, иќрор мешавад. 

осори хаттии бохтариён пеш аз истилоњи искандари Маќдунї 
боќї намондааст. Маќдуниён дар њудуди империяи худ хатту забо-
ни юнониро љорї намуданд ва ба хатту забони бохтарї эњтиёљи 
камтар монд. аввалњо Кушониён хати забони юнониро дар корњои 
давлатдорї васеъ истифода мекарданд, вале дар давраи салтанати 
Канишкаи Кабир њарчанд хатти юнонї нигоњ дошта шуда бошад 
њам, вале љойи забони юнониро забони бохтарї гирифт. Далели 
ин гуфтањо катибаи аз работак ёфтшуда мебошад. баъди барњам 
хўрдани империяи Кўшониён забони бохтарї камаш боз 600 соли 

расми 83. Катибаи Сурхкўтал. Фармони Канишкаи Кабир дар 
бораи таъмири маъбади оташ.
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дигар забони њукмрон, яъне забони давлати њайтолиён буд ва то 
истилои араб забони умуман тољикон њисоб мешуд. ин забон дар 
давраи истилои араб бо номи дарї, яъне забони расмии адабї 
маъруф шуда, бо номи порсї ё порсии дарї дар  замони сомони-
ён дар тамоми Тољикзамин пањн гардид.

аз замони њукмронии Канишкаи Кабир ду катибаи бузург 
пайдо шудаанд. Катибаи якум бо номи Катибаи сурхкўтал маъ-
руф буда, соли 1957 аз тарафи бостоншиносони фаронсавї дар 
сурхкўтал ном љойи назди баѓлони афѓонистон ёфт шуд. Ка-
тиба ба соли 31-уми подшоњии Канишка тааллуќ дорад. Дар он 
дар бораи таъмири маъбади оташи оилавии шоњони Кўшон су-
хан меравад, ки беоб монда хароб шуда буд. Канишка ба нукун-
зук ном амалдори худ фармон медињад, ки маъбадро таъмир на-
мояд, чоњњои обро тоза кунад, то ки дубора хароб нашавад ва ху-
доён онро тарк накунанд. 

Дар харобаи марказии Хоразмшоњон – фир осори хаттии 
хоразмї ёфт шудааст, ки бисёри онњо хонда шудаанд.

Дар Дилварзинтеппа ном ёдгории замони Кўшониён катибањо 
ба хати бохтарии оромиасос ёфт шудаанд,ки ба замони Кўшониёни 
Кабир, аз љумла Хувишка – писари Канишкаи Кабир нисбат доранд. 
ин хат дар замони Кўшониён арзи вуљуд дошт, аммо њуљљатњои рас-
мии давлатї ба хатти юнонї навишта мешуданд.

Дини кушониён. Дар бораи эътиќодоти динии Кўшониён 
фикру мулоњизањои мухталиф вуљуд доштанд, ки ба онњо 
навиштаљоти катибаи работак хотима бахшид. То кашфи ка-
тибаи работак бисёр олимон дини кушоншоњонро буддої 
мењисобиданд. Aммo ин аќидаро тангањои шоњони кўшонї рад 
менамоянд. Дар болои сиккањои бештар симои худоёни авестої 
акс ёфтаанд. аз парвардигорони њинду фаќат ду нафар – шива ва 
буддо як бор акс ёфтаанду халос.

Тањлили маъхазњои суѓдї, хоразмї ва катибањои бохтарї 
ба он далолат мекунанд, ки дини ориёињои шарќї як буд, яъне 
онњо ба ањурамаздо ва баѓњои бисёри авестої, аз љумла ќувваи 
бадї – ањриманї бовар доштанд. ба ѓайр аз маъбадњои оташ боз 
маъбадњои худоён вуљуд доштанд. Mo инро аз катибаи работак 
фањмидем, ки дар он гуфта мешавад: «Подшоњ Канишка ба шофар 
нукунзук фармон медињад, ки маъбаде барои худоён (баѓон) би-
созад ва дар он њайкалони худозанњо умма дар љойи аввал, худои 
њурмуз офарандаи хушињо, сурушард, нарса, Мењр, Мањашон 
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ва висакња тарошида гузошта шаванд». ва боз дар фармон гуфта 
мешавад, ки њайкалони шоњони зерин: шоњ Куљула Кадфиз, бобо-
калонаш шоњ вима, Такту бобояш, шоњ вима Кадфиз падараш ва 
худаш – Канишкаро тайёр карда, дар ибодатгоњ гузоранд. бигу-
зор… худоёни зикршуда шоњаншоњ Канишкаро мададрасон бо-
шанд». Дини ориёињои шарќї аз оини ориёињои ѓарбии замони 
сосониён фарќ дошт. аммо наќшаи маъбадњои оташи ориёнои 
шарќї ба монанди ориёнои Ѓарбї буданд.

Дap маъбади оташи ориёнои шарќї расму њайкалони худо-
ён гузошта шуда буданд. Ѓайр аз маъбадњои оташ боз маъбадњои 
баѓистонњо буданд, ки дар онњо њайкалу расмњои худоён ва фа-
риштагони «авесто»-ии оиини Маздаясно, аз љумла њурмуз, 
Мењр, Моњ оташ, бод, амшосипандон, Маздован, охшо (вахш 
– худои обу рўд ва рўдњою уќёнусњо), аноњита – нана ва шоњон, 
ки мартабаи худої доштанд, гузошта мешуданд.

Дар замони Кўшониён расми гўронидан дар байни мар-
думи ориёнои шарќї ќариб якхела буд. Дар суѓд, Хоразм, 
фарѓона ва бохтар мурдагонро дар дахма мегузоштанд ва баъд 
устухонњояшонро дар танбарњо (сандуќњои тобутшакл) гирифта, 
дар фарвартикњо (маќбара, мазор) нигоњ медоштанд. Дар дењањо 
баъзењо мурдаро дар хумњо мегўрониданд.

њафриёти ќабристони Тиллотеппа дар бохтари шимолї ни-
шон дод, ки як авлоди кўшоншоњон 
бо камзўл, курта, шалвор ва калла-
пўшњояшон, ки бо тиллобаргњо, љаво-
њирот ороиш доштанд, гўр карда шу-
даанд. Тилло рамзи покии нажодї 
ва динии ориёињо буд. сарулибоси 
бо тилло ородошта ба дини Мазда-
ясно нисбат доштани онњоро нишон 
медињанд. Дар болои тангањои ми-
син ва тиллои кушоншоњон миљмари 
оташ њаккокї шудааст, ки шоњ дар 
оташ чизњои хушбўйї илова мекунад. 
акси миљмари оташ дар тангањо дале-
ли ба дини Маздаясно тааллуќ дошта-
ни кўшоншоњонро нишон медињад.

Њунари тасвирї ва њайкал-
тарошї. Замони Кўшониён давраи расми 84. Њайкали шоњзода.
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эњё ва шукуфоии санъати ќадими мардуми ориёї буд. Дар дарсњои 
гузашта борњо дар бораи расму њайкалњои ёфтаи бостоншино-
сон, катибањои сурхкўтал ва работак, дар бораи муљассамањои 
дар маъбади оташ ва баѓон буда маълумот пайдо карда будед ва 
дар бораи санъати меъморї, заргарї ва њунармандї низ хабар 
доред. њоло аз санъати тасвирии замони Кўшониён огоњї пай-
до мекунед. баъзе олимони Ѓарб кўшиш менамоянд, ки санъати 
тасвирї, аз љумла рассомї ва њайкалсозии давраи Кўшониёнро 
таъсири тамаддуни юнониён маънидод намоянд, аммо ин фикр 
нодуруст аст. албатта, бархурдорї ва таъсири тамаддуни юно-
ниён бар ориёињо њаст, лекин онро комилан ба аврупоиён нисбат 
додан нодуруст аст. њамчунин он фикр, ки то омадани юнони-
ён ориёињои осиёи Марказї њунари тасвирї надоштанд, хато ме-
бошад. Кофтукови бостоншиносї дар гўшаю канорњои гуногуни 
ориёнои шарќї ба он далолат мекунанд, ки ориёињо њамеша та-
маддуни хоси худро доштанд. Масалан, тасвири як гурўњи занњои 
мусиќинавози дар араќаи (марзаи сангин) ориёнами (айртам) Тир-
миз ёфтшударо мисол овардан кифоя аст. Дар ин љо симои њамаи 
занњо, ороиши мўйи cap, гарданбанд, сарулибос, созњои мусиќї – 
уд, таблаки дусар ё дуњул, рубоб, барбат њама хоси мардуми ори-
ёии мањаллї мебошанд. њайкалњое, ки дар Холчаён аз маъбад ёф-
таанд, низ симои ориёї дошта, хоси мардуми мањаллї мебошанд.

Яке аз хусусиятњои ориёињои чорводор мўйсари худро бо 
тасмаи заррин бастан буд. Мо инро дар њайкалњои Холчаён ва 
расмњои сафирони чаѓонї дар ќабули шоњ вањуман дар деворни-
гораи самарќанд мушоњида карда будем.

расми 85. Расми барљаста аз ќасри Холчаён.
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либос дар замони кўшо-
ниён. Дар бораи либосњои замо-
ни Кўшониён мо аз расмњои дар 
деворњо, њайкалњои ёфтаи бостон-
шиносон марбут ба он замон маълу-
мот пайдо карда метавонем.

аз рўйи бозёфтњои Тиллотеп-
па занњо камзўли беостин ва кур-
таю шалвор ва рўмоли то кифтњо, 
каллапўши гунбазии бо зеварњо 
оро ёфта доранд. остинњо, подо-
ман, гирди гардан, китфњо ва пешак 
бо тилло оро доранд. ќисми занон 
дар пой кафш ва мўзаи бепошна 
доранду баъзењо куртаи дарози то 
пушти по. Мардњо љомаи то зону 
бо шероза, куртаи дароз ва шалвор 
доранд. Љомањо аз тарафи чап ги-
ребон дошта, ба тарафи рост бо тугма мањкам мешуданд. шоњон 
чакман, камзўлча, яктањ ба бар карда, дар пойњояшон мўзаи по-
шнадор ва бе пошна мепўшиданд.

Каллапўшњо гуногунанд, бештар кулоњњои нўгтез маъмул 
буданд. Дар бохтар мардон ва занон мўйњои дароз дошта, тас-
маи заррин ё симин аз пешонї боло мебастанд. Тасмањои занњо 
аз матои гаронбањои бо љавоњирот оро дошта иборат буд. Марду 
зан гўшвор, гарданбанд, даспона ва дигар зинатњоро истифода 
мебурданд.

СаВолЊо

1. Дар бораи санъати меъморї ва њунармандии давраи 
Кўшониён чињо медонед?
2. Осори хаттии боќимондаи катибањо чї ањамияти таърихї 
доранд?
3. Дар бораи эътиќодоти динии Кўшониён чињо медонед?
4. Санъати тасвирї ва њайкалтарошии ањди Кўшониён дар 
кадом пояи тараќќї буданд?
5. Кўшониён чї навъ сарулибос мепўшиданд ва он бо сарулибо-
си миллии тољикон умумият дорад?

расми 86. 1. Либоси шоњзода, 
ки бо тиллобаргњо оро дода 
шудааст. 2. Сарбози љавшан-

пўши кушонї.
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   § 65. ВАРЗИШ

варзиш дар мардуми ориёї аз ќадим вуљуд дошт, умуман 
одами љомеаи ќадим њамаваќт дар њаракат буд, зеро он либос на-
дошт ва танњо давидану њаракати бардавом онро аз сардињову 
офатњо наљот медод. Пайѓамбари ориёињо Зардушт таълим ме-
дод, ки «тани солим аќли солим», яъне танњо тани солим метаво-
над корњои солимро анљом дињад. бинобар ин ориёињо кўдакони 
худро аз 8 солагї хондан, покї, бозињои спортї машѓул менаму-
данд, то онњо чобуку солим бошанд.

бозёфти буљул ва сангњои нард дар ёдгорињои бостонї ба он 
далолат менамоянд, бозии нард ва буљул дар њазорањои 3 пеш аз 
милод дар байни љавонон роиљ буд. Дар яке аз гўрњои писарба-
чае, ки ба њазораи 2 пеш аз милод нисбат дошта, халтаи буљулњо 
ёфт шуданд ва аз ќадимии буљулбозї дар байни бачањо гувоњї 
медињад.

Тирандозї. Дар урфияти гузаштагони мо мард пеш аз њама 
муњофизи марзу буми хона, зану фарзанд ва дењу ватан мењисобад. 
аз њамин сабаб ваќте дар хона фарзанди нарина таваллуд меша-
вад, аз тирандозї бењтарин хоњиш менамоянд, ки ба сўйи душмани 
рамзї тир паронад ва падару модар шукронаи ба дунё муњофизи 
навро мекунанд. ориёињо аз синни 8-солї аз ваќти ба мактаб раф-
тан писарронро ба аспсаворї, тирандозї, шамшерзанї, бањодурї 
ва ростгўйи меомўзониданд.сарчашмањои таърихї менависанд, 
ки ориёињои сакои тирандози бењамто буданд, онњо дар този асп 
рўяшонро ба пушт гардонида, ба душмани дунболгирашон тири 
бехато мезаданд. Дар дастањои искандари Маќдунї танњо аз ти-
рандозони бохтарї ва суѓдї метарсиданд. ориёињо на танњо мар-
дон, балки занон низ савору тирандози хуб буданд.

аспсаворї. Яке аз навъњои варзишї ин савори хубї асп будан  
њисобида мешуд. аспро савор шудан ва идора намудан ин кори 
осон нест, бинобар ин марди аспро савор шудае, ки бо њариф му-
бориза бурда наметавонад он марди майдон шуморида намешуд. 
ориёињо ромкунандаи асп мебошанд ва онро њайвони худовандї 
мешуморанд. Дар «авесто» фариштаи Драваспа, сарвари њай-
вонњо ба шумор меравад. фарри илоњї дар намуди асп пойдо 
мешавад ва рамзи бањодурї, тавоної мебошад. аспи хуб барои 
љанговар мададгори футуњоти ўст. савор бояд шамшерзан, гурз-
зан, найззан ва тирандози хуб бошад.
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Муборизаи тан ба тан. Дар ќадим љангњо бо муборизаи  ду на-
фар яктої аз њар тараф оѓоз мешуданд. онњо бо якдигар найзазанї, 
шамшеру гурззанї менамуданд. баъд аз он ки ин силоњњо корно-
шоям мешуданд, муборизон даст ба камари якдигар мезаданд ва 
њар ки аз болои зин ба замин меафтид, асир ё кушта мешуд. ваќте 
мешуд, аспњо монда мешуданд ва љанговарон пиёда мубориза ме-
бурданд ва касе зур мебуд бо усулњои гуногун, аз љумла гуштї 
њарифро маѓлуб менамуд.

 Касе, к-ў ба гўштї набард оварад,
 Сари мењтаре зери гард оварад.
    ( фирдавсї)
  
Чавгонбозї. Яке аз бозињои ќадими варзишї ин чавгонбозї 

буд, ки то асри 16 милод равнаќ дошт ва баъди ба тасарруфи 
ўзбакњо афтидани осиёи Миёна аз байн меравад. бози чавгон бо 
асп ва пиёда буд. ин бозї ихтирои ориёињо мебошад ва чи тав-
ре аз «шоњнома» бармеояд, дар замони Каёниён маъмултарин 
бозии шоњону пањлавонон мењисобид. Дар ин бора мо њикояти 
њаким фирдавсиро дар бораи сиёвуш меорем. Мувофиќи ин ри-
воят сиёвуш аз макри зани падари худ судоба тарсида, ба наз-
ди шоњи тўрониён афросиёб меояд ва мехоњад дар хизмати ў бо-
шад.  афросиёб омадани сиёвушро хуб пазирої мекунад ва ин са-
баби рашки бародари ў Гарсеваз мешавад. Гарсеваз ба афроси-
ёб мегўяд, ки сиёвуш шоњзодаи ориён аст ва шояд њамчун љосус 
омада бошад ва бо дилёбву фиреб мехоњад соњиби тахти Тўрон 
шавад. Мо бояд ўро дар майдони чавгон санљем ва аз њунару 
мањораташ огоњ шавем. бинобар ин, афросиёб сиёвушро ба бо-
зии чавгон даъват менамояд:

  Шабе бо Сиёвуш чунин гуфт шоњ,
  Ки «Фардо бисозем њарду пагоњ.
  Або гўю чавгон ба майдон шавем,
  Замоне битозему хандон шавем.
  Зи њар кас шунидам, ки чавгони ту,
  Набинанд гурдон ба майдони ту»...
  Сиёвуш чунин гуфт бо шањрёр,
  Ки «Кай бошадам дасту чавгон ба кор.
  Баробар наёрам задан бо ту гўй,
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  Ба майдон њамоварди дигар биљўй.
  Аз аро, ки њамроњу ёри туем,
  Ба ин пањнмайдон савори туем.»
  Сипањбад зи гуфтори ў шод шуд,
  Сухан гуфтани њар касе бод шуд.

ин мисраъњо шоњид таърихи на кам аз чањор њазор сол до-
штани бозии чавгон мебошад. шумораи бозингарон одатан 16 
нафар 8 нафарї аз њар тараф, ду њимоятгар ва 6 нафар дар њуљум 
иштирок менамуданд. шумораи бозингарон гоње 10 ба 10, 12 ба 
12 ва гоњо гурўњи калони лашкар иштирок менамуданд. Майдо-
ни чавгонбозї бо тамоми љузиёташ дар маркази шоњнишини Дар-
вози ќадим – шањри Карон боќї мондааст. Майдон 300 м дарозї, 
70 м пањної дорад. Дар бахшњои шарќ ва ѓарб љойи дамгирии 
аспон, бахши љануб љойи нишаст барои 2 њазор одам вуљуд до-
рад. Дарвозањо аз ду тараф 4 м пањної ва 2 м баландї доштанд.  
Чавгонбозї бозии мањорат, пањлавонї, љасурї, чобукї, ва дони-
стани назария ва амалияи љангї шуморида мешуд. Чавгон бо-
зии миллии мо буд ва имрўз эњёи он зарур мебошад. Дар бох-
тар шањре бо номи Чавгон буд ва дар он њар сол мусобиќањои 
чавгонбозї гузаронида мешуд.  

СаВол Ва СУПориШЊо

1. Дар ќадим љавонони ориёї ба кадом навъи варзишњо машѓул 
мешуданд?
2. Бо асп кадом навъи бозињо варзишї ва њарбиро иљро мекар-
данд?
3. Чавгон чї гуна бозист?
4. Майдони чавгонбозї дар куљо боќї мондааст?  

§ 66. ЭТНОГЕНЕЗИ (ПАЙДОИШ) ОРИЁИЊО

шумо дар бораи ориёињо, ватани онњо, давлатњои ориёї 
ва наќши онњо дар тамаддуни љањонї ва таърихи ватани мо 
маълумот гирифтед. њоло дар бораи этногенези онњо наќл 
мекунем. Калимаи “этногенез” аз забони юнонї гирифта шуда, 
аз ду бахш: этнос – халќ ва генезис – пайдоиш (яъне пайдоиши 
халќ) иборат аст. Давраи ташаккули ин ва ё он халќ таърихи дуру 
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дароз дорад. вай аз замонњои хеле ќадим, яъне љомеаи ибтидої, 
авлодї ва ќабилавї шурўъ мешавад. бунёди он бар асари омези-
ши авлод бо роњи бастани муносибатњои хешовандї, њамзабонї, 
расму оини як сарзамини муайян ба вуљуд меояд. аммо дар ин 
давраи тўлонї раванди ташаккули ягон халќи љањон ба осонї 
ва якранг намегузарад. он аз муборизањои хунин, омезишњои 
фарњангї, забонї ва нажодї бо дигар халќњо иборат аст. 
Халќњои ориёї – тољикон низ аз ин набардњо дар канор набуданд.

Тољикони кунунї ду номи этникиро аз cap гузарониданд. 
Дар ибтидо миллати мо ориёї ном дошт. барои халќ ё миллат 
шудан чор шарт зарур аст. Якум, номи он, дуюм забони умумї, 
сеюм фарњанги ба худ хос,чањорум дар њудуди муайяне сарљамъ 
ва яклухт зистан.

Пайдоиши номи «ориёї». Дар бораи кадом ваќт пайдо шу-
дани мафњуми ориё маълумоти даќиќ нест. аз маъхазњои хат-
тии њиндї маълум мешавад, ки ориёињо дар њазораи дуюми пеш 
аз милод шимоли њиндустонро гирифта, ба мањаллиёни он љо 
– дравидњо худ ро бо номи «ориёї» муаррифї кардаанд. њамин 
тавр, дар њазораи дуюми пеш аз милод гузаштагони тољик худро 
«ориёї» номидаанд. ориёињо ба нажоди аврупої мансубанд. За-
бони онњо низ як шохаи забонњои аврупоист. Маълум нест, ки 
ориёињо кай ва дар куљо аз халќњои дигари аврупо: немисњо, 
англисњо ва славянњо људо шудаанд. Чаро гузаштагони мо худро 
«ориёї» гуфтаанд? Калимаи «ориёї» маънои халќи воломаќом, 
покнажод, наљиб, шоњї ва ѓайраро ифода мекунад.

одатан, ваќте ки намояндагони ду халќи гуногун ба њам 
вомехўранд, худро бо номе, ки халќашон дорад, муаррифї ме-
намоянд. ориёињо то рафтану забт намудани њиндустон ин ном-
ро доштанд. Дар ин бора њикояи сакоии (скифї) се бародарон, 
ки онро њеродот овардааст, шањодат медињад. Дар он гуфта ме-
шавад, ки «бори нахуст ин кишвари беохир аз они шахсе буд бо 
номи Таргитай. Падару модари ў худовандони бузурги бањру бар 
буданд. Ў се писар дошт, ки якеро Липоксайс, дигарро арпок-
сайс ва сеюмиро Калоксайс меномиданд. рўзе дар замини онњо аз 
осмон сипору юѓ, табар ва љоми заррин меафтанд. аз њама пеш-
тар афтидани чизњоро писари калонї мебинад ва ба онњо наздик 
мешавад, аммо аз онњо аланга бар мехезад ва ў пас мегардад. си-
пас писари дуюм барои гирифтани чизњо меравад ва боз аз онњо 
оташ мебарояд ва ў низ тарсида ќафо меравад. ваќте бародари 
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хурдї ба назди онњо меояд, чизњоро ба осонї  мегирад ва баро-
дарони бузург розї мешаванд, ки ў подшоњ шавад. аз ин баро-
дар се фарзанд ба дунё меояд, ки онњо худро мардумони шоњї ме-
номанд, яъне гўё худованд вайро барои њукмронї ба замин фири-
стода бошад. Мувофиќи аќидаи забоншиносон, номњои барода-
рон «ориёї» буда, маънои хушатраро (подшоњ) медињанд». Дар 
миёни халќияте бо номи аланњо афсонае њаст, ки гўё онњо аз се ба-
родар (оила) пайдо шудаанд. Дар зери таъсири афсонаи сакої ри-
вояти славянї (русї) дар бораи се шоњигарї ба вуљуд омадааст. 
Мувофиќи ривояти славянї, бародари хурдї, ки соњиби ашёи тилло 
буд, номи шоњи офтобиро мегирад, чунки ў дар аснои тулўи офтоб ба 
дунё омада буд.

аввалин шоњи ориёињо – Љам (Љамшед) писари шоњи офтоб 
буд ва номаш Љам, Љамшед маънои офтобро дорад. аз ин љост, 
ки Љамшед лаќаби хушатра (њукмрони тољи нурдор, шуоъдор, 
фурўѓ)-ро дошт. њамин тавр, шаљараи ориёињо ба худоён рафта 
мерасад ва аз ин сабаб онњо худро аз авлоди худо, пок, бузург ва 
наљибу шоњї номидаанд. албатта, ин ривоят афсона аст. аслан 
њамаи инсонњо як мебошанд ва аз ин ё он нажод будан афзалияту 
бартарии аќлї ва истеъдодро намедињад. бартарии одам аз одами 
дигар фаќат дар аќлу заковат, дониш ва мењнати њалоли бошууро-
наи пурсамар мебошад. Касе хуб мењнат мекунад аз танбал бењтар 
зиндагонї мекунад. ин аст бартарии одам аз одами дигар.

Њудуди зисти ориёињо. аз рўйи бозёфтњои бостоншиносї, дар 
шимол аз кўли байкал то рўди Дунай, ќрим, ќафќози шимолї, 
дар ѓарб вилояти Порс ва дар шарќ то ноњияи худмухтори 
шинљони кунунии Чинро фаро мегирифт. Дар љануб ориёнза-
мин то њиндустони Марказї мерасид. Дар ин њудуд ќабилањо 
ва халќњои ориёї дар сатњњои гуногуни иљтимої ва давлатдорї 
мезистанд. Дар њудуди мазкур дар њазораи дуюми пеш аз милод 
давлатњои зерин ба вуљуд омадаанд: дар њавзаи рўди урал давла-
ти аркаим (асрњои XVIII–XIV пеш аз милод), дар поёноби рўдњои 
Дунай, Днепр, Дон ва ќриму соњилњои бањри сиёњ давлати Киме-
риён (асрњои XII–VIII пеш аз милод) ва давлати Митан (асрњои 
XVI–XII пеш аз милод), дар осиёи Миёна давлати Каёниён (бох-
тари бузург) (асрњои XVIII–VIII пеш аз милод).

Мувофиќи ривоятњои авестої, дар шарќ иттињоди тўрњои 
сањронавард вуљуд дошт (асрњои XV–VII пеш аз милод). Дар асо-
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сии анъанањои давлатдории Каёниён баъдњо давлати Мод (IX–VI 
пеш аз милод), њахоманишиён (VII–III пеш аз милод) ва ашкони-
ён (III–I пеш аз милод, I–III милод) ба вуљуд меоянд.

Тамаддуни ориёињо. Мутахассисони бостоншинос, ки шањр-
њои ар каимро тањќиќ намудаанд, маълумот медињанд, ки ориёи-
њои он дар арафаи ихтирои хат будаанд, зеро баъзе аломатњои 
он вуљуд доранд. њамчунин, онњо њунари баланди шањрсозї, 
кишоварзї ва њунармандї доштанд. онњо соњиби сохтори муай-
яни давлатї буданд. Давлати бузурги Кимерия, ки бахши зиёди 
украина ва шимоли ќафќозу кишварњои ставропол ва Поволжи-
яи русияи кунуниро фаро мегирифт, зиёда аз њазор сол умр дид, 
аммо дар бораи хати бошандагони он маълумоте нест. Кимерињо 
аз худ тамаддуне боќї гузоштаанд, ки баъдан бо скифњо омезиш 
ёфтааст.

Давлати Митан, ки ањолии он аз ориёињо ва хурињо иборат 
буд, адабиёт, хат ва тамаддуни хос дошт.

Дар њудуди осиёи Миёна дар асрњои XVII–VIII пеш аз милод 
давлати бузурги Каёниён ташкил меёбад, ки ба он њудуди куну-
нии афѓонистон, ќисми Эрон, Марву суѓду фарѓона дохил ме-
шуданд. Маркази ин шањр Зарринасп буд ва бо номи бохтари бу-
зург маъруф буд. Дар он замон ин бузургтарин давлат дар шарќ 
ба шумор мерафт. Дар ин давра давлати мутамаркази шоњаншоњ 
бо дини ягонаю Худованди ягона ба миён меояд. Дар ташкили 
ин давлат Зардушт наќши бузург бозид. Мањз бо ташаббуси Зар-
душт Гуштосп – шоњи бохтар ба таъсиси давлати ягонаи ориёї ка-
мар баст ва давлати бузургеро бо дину оини яктохудовандї таш-
кил дод. Зардушт њамроњи Гуштосп, исфандиёр 17 сол дар љангњо 
ширкат кард ва тарѓиби зарурати давлати бузург ва дини яктопа-
растиро барои ориёињо ташвиќ кард. аммо сарзамини онваќтаи 
ориёињо хеле пањновар буд ва Каёниён тавонистанд дар як пораи 
он давлати миллии худро ташкил дињанд. Зардушт барои онњо 
«авесто»-ро тартиб дод, ки дастури таърихї, динї, пандомўзї, 
хулќу атвори пок барои њамаи инсонњои рўйи дунё ба њисоб ме-
рафт. Ташкили давлати ягона дар рустоњои кишоварзии ори-
ён ба љангњои дохилии кайњо хотима бахшид ва сабаби равнаќу 
ривољи дењу шањрњо гардид. Пайдо шудани шањрњо ба пешрафти 
њунармандї ва савдо такон дод. Кашфу тањќиќи шањрњои њазораи 
дуюм ва якуми пеш аз милод дар бохтари шимолї, аз љумла 
Љарќўтан, софолтеппа, Даштлии 1-3 ва олтинтеппа ба он дало-
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лат мекунанд, ки ориёињо дар ин давра фарњанги баландпояе до-
штанд.

Заргарї, кулолгарї, бофандагї, кишоварзиву чорводорї 
рў ба равнаќ менињанд. Тамаддуни ориёињо дар замони 
њахоманишиён, Портњо ва Кўшониён љањонї мешавад.

Забони ориёињо. ориёињо забони худро «ориёї» мегуфтанд 
ва мувофиќи ривояти таърихї «авесто»-и ќадим бо ин забон 
дар 12 њазор пўсти гов навишта шуда буд. «авесто»-и дар замо-
ни њахоманишиён таълифёфтаро дар замони њуљуми искандари 
Маќдунї сўзонданд. «авесто»-ро дар замони ашкониён ва со-
сониён дубора љамъ оварда, бо забони ориёї–пањлавї китобат 
мекунанд.

Дориюши Кабир дар катибаи кўњи бесутун (сутуни 4-ум) 
худро ориёинажод ва ориёизабон меномад, аммо минбаъд 
њахоманишиён худро зодаи Порс мегўянду забонашон бо номи 
«порсї» шуњрат меёбад. бояд донем, ки забони порсї низ забо-
ни ориёист. онро танњо порсї номидан хатост, зеро Порс номи 
географї буда, номи забони халќ шуда наметавонад. номи забо-
ни ориёињо бояд ориёї гуфта ва навишта мешуд. Дар замони ис-
тилои юнониён забони давлатии ориёншањр забони юнонї шуд. 
ваќте ки ашкониён давлати селевкиёни юнониро барњам доданд, 
забони модарии худро, ки забони пањлавї ном дошт, љорї наму-
данд. Забони пањлавї низ забони ориёист. бо забони пањлавї, 
Занд ва бисёр матнњои боќимондаи «авесто» навишта шудаанд. 
Забони порсии миёна низ забони ориёї мебошад.

аз катибае, ки соли 1995 аз работаки назди баѓлони 
афѓонистон ба даст омад, маълум мешавад, ки ваќте Кўшониён 
давлати Юнону бохтарро аз байн бурданд, забони давлатї юнонї 
буд. шоњаншоњи Кўшониён Канишкаи Кабир онро барњам дода, 
забони бохтариро бо номи забони ориёї забони давлатї эълон 
мекунад. Дар ин љо Канишкаи Кабир забони бохтариро дуруст 
забони ориёї номидааст, зеро њамаи забонњои вилоятњои ориёни-
шин: Порс, бохтар, Хоразм, суѓд ва ѓайра шохањои забони ориёї 
ба њисоб мерафт.
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§ 67–68. ТАКРОРИ ДАРСЊОИ ГУЗАШТА

ТАФСИРИ БАЪЗЕ НОМЊОИ 
ТАЪРИХї ВА ГЕОГРАФї

«авесто» – китоби муќаддаси мазњабї ва адабии ориёињо, ки маънояшро 
муњаќќиќон дониш, илм таъйин кардаанд. «авесто»-ро «асто», «усто», 
«апастак», «вистак» низ ном мебаранд. 
австралопитек – калимаи юнонї буда аз ду бахш иборат: авусиралис – 
љанубї ва питекос–маймун, яъне одаммаймуни љанубї. австралопитекњо 
аввалин инсонњо мебошанд, ки аз 6 то 1 миллион сол пеш зистаанд. 
«ардавирофнома», «артавирознома» – яке аз осори адабиёти пањлавист, 
ки аз тарафи муаллифи номаълуме дар асрњои 6–7 ба забони форсии 
миёна (пањлавї) навишта шудааст. Чанд нусхаи «ардавирофнома» то 
замони мо расидаанд. 
антрополог – мутахассиси илми одамшиносї (антропология).
Бар – ченаки вазн. 1 бар баробари 10 литр об.
Бостоншинос – археолог.
Бошишгоњ – љойи зисти одамони ќадим. 
Бохтар – номи яке аз вилоятњои ќадими ориёї – тољикон мебошад. 
Маънояш шимол аст, номи шањри балх аз вожаи «бохтар» гирифта 
шудааст. Дар «авасто» бо номи бахдї зикр шуда, яке аз сарзаминњои 
офаридан ањурамаздо мебошад. ватани Зардушт ва Каёниён аст.
Бахшу – номи ќадими Ёхсу аст. вожаи «ёхсу» шакли харобшудаи 
калимаи «вахшо» (вахш) мебошад.
Варустан – номи ориёии рўди Днепр буда маънояш рўди пањновар 
мебошад.
Вахш – номи ќадими рўди ому – аму  ва Панљ будааст. рўди вахш барои 
ориёињо муќаддас будааст. Дар «авесто» бо номи ванањгуња Дойтиё 
зикр мешавад. Юнонињо онро окс номидаанд. Дар замони Кўшониён 
фариштаи охшо, вахшо буд. њоло яке аз шохобњои рўди ому мебошад.
Вашгирд– номи вилоят ва шањр дар Тољикзамини шарќї.
Вар – ќалъа. вар аввалин бинои зеризаминие, ки Љам барои инсонњо, 
њайвонњо ва рустанињо дар замони яхбандї сохтааст. Дар адабиёт бо 
номи Љамкард низ ёд мешавад.
Вањуманањ – фариштаи пиндори нек дар «авесто».
Виспрад – номи бахше аз «авесто» аст. 
Гарда – ѓулом дар замони њахоманишиён.
Гомоэректусњо – гузаштагони бевоситани инсони кунунианд, ки 2600 
њазор сол пеш пайдо шудаанд.
Гелиокс– Худои офтоб ба забони юнонї.
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Готњо – номи бахши ќадимтарини «авесто» мебошад. 
Гоњонбор – номи љашнњои офариниш дар дини Маздаясно мебошад. 
Говмард – саравлоди олами њайвонот ва рустанї дар оини Маздаясно 
аст. 
Дабир – котиб, мирзо, сафир.
Дабирпат– сарвари дастгоњи њукумат.
Дарик – сикка (пўл).
Девлох – љойи айлоќи тобистонаи молу гову дења.
Динкард – китобе аз «авасто» дар бораи оини Маздаясно.
Диндабира – хати авестої иборат аз 44 њарф. 
Дионис – фариштаи хуши юнониён.
Дуѓдуѓа (Дуѓдор) – модари Зардушт.
Данѓара – Донѓара маънояш оби аз дањони кўњ меомадагї, номи ноњия 
дар Тољикистон.
Данук – номи ориёии рўди урал.
Дану – номи ориёии рўди Дон. имрўз осетинњо рўдро «дон» меноманд.
рўди Гургон – њоло бањри Каспї, бањри Мозандарон ва Хазар низ 
гуфтаанд.
Занд – тафсири «авесто». 
Зардушт – пайѓамбари Худо, ки мардумро ба яктопарастї даъват 
кардааст. номи Зардушт дорандаи шутури заррин ё зардро дорад.
Зобул – яке аз вилоятњои ќадимтарини ориёинишин.
истравшан – устрўшана, истаравшан дар ибтидои асри миёна яке 
аз вилоятњои тољикнишин буд. њоло бахши он бо шањрњои Љизах, 
Зомин, Хавос ба Ўзбекистан ва бахше аз ноњия Лайлак ба ќирѓизистон 
дохил аст. рустоњои шањристон, Ѓончї, Ўротеппа (истаравшан) 
ва Зафарободу нов (спитамен), Пролетар (Љаббор расулов) ба 
истаравшан дохил буданд.
кай – унвони шоњони аввалини  ориёї.
каёниён – номи сулолаи таърихии шоњони ориёї, ки дар бохтар њукм 
рондаанд.
капол – љумљума, косахонаи сар.
кимерия, гамера – серњаракат.
кошѓар – дар даврони ќадим ноњияи ориёинишин буд. баъд туркон 
онро ѓасб намуданд ва њоло ќавми ўйѓурњо зиндагї доранд. вожаи 
«кошѓар» дар забони ќадимаи сакохутанї баѓали кўњ, кўњдоманро 
ифода мекунад.
кўшон – номи дудмон аст.
Маданияти андроново – ин ном аз унвони дењаи андроново дар 
сибири Ѓарбї пайдо шудааст. Дар андроново бостоншиносон 
ќабрњои мардуми кўчии ориёиро ёфтаанд.
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Маданияти Сруб – гўрњое, ки сањронавардони сакої (скифї) аз 
ѓулачўбњо сохта будаанд.
Маданияти Њисор – номи бошишгоњњои замони неолит, ки бостонши-
носон бори аввал дар назди ќалъаи њисори Тољикистон пайдо 
намуданд.
Ман – ченаки вазн дар Порси ќадим баробари – 418 гр. Модї – 561 
гр.
Мезолит– вожаи юнонї буда аз ду бахш: мезос – миёна, литос – санг 
иборат аст. Яъне асри санги миёна. Мезолит дар аврупо аз њазораи 
12 то 6, осиёи Маркази – аз 10 то 6, шарќи наздик аз 14 то 7 давом 
кардааст.
Нахчирпат, парадиз – шикоргоњ. шоњон дар замонњои ќадим барои 
шикор кардан љойњои махсус доштанд, ки тањти назорати њукумат 
ќарор дошт. Дар нахчирпат ё худ парадиз ѓайри  шоњ њељ каси дигар 
њуќуќи шикор карданро надошт.
ориёнои Ѓарбї ва ориёнои Шарќї. Забоншиносон забонњои ориёиро 
(эрониро) ба гурўњњои Ѓарбї ва шарќї људо намудаанд. аз њамин 
лињоз мо ёдгорињои ќадими Эрони кунуниро ба ориёнои Ѓарбї ва 
осиёи Марказиро бо ориёнои шарќї људо намудаем.
Порс (Форс) – номи вилоят дар ориёнои Ѓарбї, аз ин вилоят ду 
дудмони шоњон: њахоманишиён ва сосониён баромадаанд.
Полуѓа – љоми аз шохи њайвонот ва тилло сохташуда. 
ра – номи сакоии рўди волга.
рўйинтан – бадани оњанин, гўё Худованд исфандиёрро рўйинтан 
офарида буд ва дар ваќти љанг тир дар бадани ў рахна наменамудааст. 
ин афсона аст ва њељгоњ бадани инсон оњанин намешавад.
Силас – номи аслии сиррўд аст.
Суѓд – номи яке аз вилоятњои ќадимаи ориёист. Дар замонњои 
хеле ќадим суѓд њамаи навоињои водии рўдхонаи сир, Зарафшон 
ва ќашќарўдро фарогир буд. Дар «авесто» Гава суѓда ватани 
Говмард мебошад.
Тўр – номи тотемавии њамаи ориёињои чорводор.
Тўрон – унвони ноњияњое, ки дар онњо сањронавардони кўчии ориёї 
зиндагонї мекарданд.
Тешиктош – номи ѓоре дар ноњияи бойсун, ки аз он устухонњои 
писарбачаи 10-солаи неандерталро ёфтанд, ки 40–50 њазор сол пеш 
мурда будааст.
Фиръавн – унвони шоњони Мисри ќадим.
Фарѓона – яке аз вилоятњои ќадимаи ориёинишин, ки дар «авесто» ба 
шакли Паркана (яъне  гўша, канора) омадааст.
Њеродот – падари таърих, таърихнигори машњури Юнони ќадим
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хутан, Турфон – номи вилояти таърихии ќадимаи ориёинишин дар 
синсиняни Чин.
Чоч – номи яке аз вилоятњои ќадими ориёинишин – тољикон мебошад. 
Маънои он чандон равшан нест. ваќте ки арабњо омаданд, онро забт 
намуданд, ба љойи чоч шош гуфтанд. Дар асрњои 14–15 ба љойи шош, 
чоч номи шањри Тошканд пайдо мешавад.
Шибар – номи сакоии сибир аст. Маънои шибар љойи обдор аст. 
Эронзамин – мамлакати мардуми ориён–эронињо.
Ясно – бахше аз китоби «авесто» буда, аз гуфтањои њирбадњо, шояд 
шогирдони пайѓамбар иборат мебошад.
љароб – номи рўди Панљ аст.
хароб – оби калон, номи рўди Кўкча аст.

САНАЊОИ МУЊИММИ ТАЪРИХї

612 пеш аз милод, иттифоќи модњо бо фиръавнњо ва бобулиён ва ибтидои 
љанги онњо ба муќобили ошуриён. 

550 то милод – порсњо бар модњо ѓалаба карда пойтахти Мод – Экбатан-
ро (Њамадон) забт карданд.

530 то милод – Куруши Кабир бо массагетњои Осиёи Миёна љангида дар 
љанги шадиде ба њалокат мерасад. 

530-522 пеш аз милод – баъди Куруш ба сари њокимият омадани Камбуљї. 

522 – ба дудмони (авлод) Њахомонишиён (Дориюш) баргаштани 
њокимият.

486 пеш аз милод – Дориюш  вафот кард ва ба љояш Хаушёршоњи 35-сола 
соњибтахт мешавад.

480 пеш аз милод – Хаушёршоњ бо бањр ва хушкї ба Юнон њуљум мекунад. 

449 пеш аз милод – байни юнониён ва ориёињо сулњ ба имзо мерасад.

334 пеш аз милод – лашкари Искандари Маќдунї ба Осиёи Саѓир ворид 
шуд.
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САВОЛҲОИ ТЕСТӢ БАРОИ 
ТАЪРИХИ  ХАЛҚИ ТОҶИК  (СИНФИ 5)

1. Замони Пешдодиён кадом давраҳоро дар бар дорад?
А) Асри миёнаро; B) Асри сангро; C) Асри биринҷро; D) Асри оҳанро;
2. Асри санг ба чанд давра тақсим мешавад?
A) 1 Давра; B)2 Давра; C) 3 Давра; D) 4 Давра;
3. Қадимтарин бошишгоҳи асри санг дар Тоҷикистон, ки як миллион 
сол умр дорад?
А) Кӯлдара; B) Шугнов; C) Шаршар; D) Лоҳутӣ;
4. Дар ғори Тедшиктош  бостоншиносон кадом одаммаймунро ёф-
танд? 
А) Неандерталро; B) Пикантропро; C) Синантропро; D) Гомоэректусро;
5. Одами имрӯза «Ҳомо Сапиенс» чанд ҳазор сол пеш пайдо шудааст?
А) 300 ҳазор сол пеш; B) 200 ҳазор; C) 100 ҳазор; D) 50 ҳазор сол пеш;
6. Дар “Шоҳнома” кашфи оташ ба кадом шоҳ нисбат дода шудааст?
А) Ҷамшед; B) Ҳушанг; C) Таҳмурас; D) Фаридун;
7. Ҷашни Сада ба кадом муносибат ташкил шудааст?
а) ба кашфи оташ; B) ба  фарорасии зимистон; C) сада љашни сол; D) 
Сада ҷашн нест; 
8. Туда инсонҳо дар кадом асрҳо зиндагонӣ намудаанд?
А) Дар асри санги боло; B) Дар асри мезолит; C) Дар замони неолит; D) 
Дар асри биринҷ;
9. Дар таърихи инсонҳо чанд яхбандӣ буд?
А) 1 яхбандӣ; B) 2.яхбандӣ; C) 3. яхбандӣ; D) 4. яхбандӣ;
10. Дар «Авесто» замони яхбандиҳоро ба кадом шоҳ нисбат медиҳанд?
А) Заҳҳок; B) Ҷамшед; C) Фаридун; D) Ҳушанг;
11. Боварӣ ба дин дар ҷомеаи қадим кай пайдо шудааст?
А) Дар палеолити қадимтарин; B) Дар палеолити миёна; C) Дар палео-
лити боло; D) Дар мезолит;
12. Ихтирои тиру камон ба кадом замон мансуб аст?
А) Палеолити  миёна; B) Палеолити боло; C) Мезолит; D ) Неолит;
13. Асри санги охир(неолит) кадом ҳазораҳоро дар бар мегирад?
А) Аз ҳазораи 8 то 4; B) Аз њазораи 5 то 3; C) Аз њазораи 6 то 2; D) Аз 
њазораи 4 то 3;
14. Одамони «маданияти Ҳисор» ба чї кор машғул буданд?.
А) Чорводорӣ; B) Зироаткорӣ; C) Моҳигирӣ; D) Шикорчигӣ;
15. Тамаддуни кишоварзӣ дар Ориёни Ғарбӣ (Эрон) дар кадом ҳазораҳо 
пайдо шудааст?
А) Ҳазораи  10-6; B) Ҳазораи10-12; C) Ҳазораи 12-8; D) Ҳазораи 4-3;
16. Тамаддуни кишоварзӣ (Ҷайтун) дар Ориёни Шарқӣ дар кадом 
ҳазораҳо пайдо шудааст?
А) Ҳазораи 6; B) Ҳазораи 4; C) Ҳазораи 3; D) Ҳазораи 2;
17.Маданияти Калтаманор ба чї гуна мардумон тааллуқ  дарад?
А) Ба моҳигирон ва шикорчиён; B) Ба кишоварзон; C) Ба шаҳриён; D) 
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Деҳотиён;
18. Худованд Аҳуромаздо дунёро дар чанд муддат офарид?
А) Дар 1 сол; B) Дар ним сол; C) Дар 70 рӯз; D) Дар як ҳафта;
19. Дар «Авесто»  дар бахши Вандидод аз чанд кишвари офаридаи 
Аҳура- маздо ёд мешавад?.
А) Аз 16 кишвар; B) Аз 20 кишвар; C) Аз 10 кишвар; D) Аз 5 кишвар;
20.Кадоме аз шоҳони пешдодӣ ҷаҳонро ба писаронаш таќсим намуд?
А) Ҷамшед; B) Кайхусрав; C) Фаридун; D) Горшосп; E) Афросиёб;
21. Мувофиқи ривояти авестоӣ Ҷамшед   чанд бор  дунёро васеъ кар-
дааст?
А) Се бор; B) Ду бор; C) Чор бор; D) Як бор;
22. Сохти ҷомеаи ибтидоӣ кай аз байн рафт?
А) Дар асри мисусанг; B) Дар асри биринҷ; C) Дар асри оҳан; D) Дар за-
мони ориёиҳо;
23. Шаҳри марказӣ, маъмурӣ ва ҳунармандӣ дар замони мису санг дар 
Ориёни Ғарбӣ?
А) Шуш; B) Теҳрон; C) Балх; D) Бағдод;
24.Шаҳри мису санг дар Ориёни Шарқӣ?
А) Саразм; B) Самарқанд; C) Бухоро; D) Балх;
25. Гузариш аз модаршоҳӣ ба падаршоҳӣ дар кадом аср  баргузор шу-
дааст?
А) Дар асри оҳан; B) Дар асри биринҷ; C) Дар асри миёна; D) Ин урфи-
ят набуд;
26. Тақсимоти меҳнат дар кадом давра шудааст?
А) Дар асри биринҷ; B) Дар асри оҳан; C) Дар асри миёна; D) Дар асри 
неолит;
27. Номи «ориёӣ» ҳамчун номи халқ кай пайдо шудааст?
А) Дар ҳазораи 2 пеш аз милод; B) Дар асри санги миёна; C) Дар замо-
ни мезолит; D) Дар замони ҳозира;
28. Ёдгории машҳури асри биринҷ  дар Ориёи Ғарбӣ? 
А) Сиёлк; B) Болоҳисор; C) Хурам; D) Машҳад;
29. Шаҳри марказӣ, маъмури Марғуш дар ҳазораи III ва II пеш аз ми-
лод?
А) Гонур; B) Намозгоҳ; C) Ҳисор; D) Бухоро;
30. Шаҳри бузургтарини маъмурӣ ва динии асри биринҷ дар Бохтар?
А) Ҷарқутан; B) Сафолтеппа; C) Кӯлоб; D) Балх;
31. Аввалин давлати ориёӣ дар ҳазораи II, дар Ориёи Ғарбӣ.
А) Митан; B) Мод; C) Ҳахоманишиён; D) Ашкониён;
32. Аввалин давлати бузурги ориёӣ дар Ориёни Шарқӣ дар асри 
биринҷ. 
А) Каёниён; B) Бохтариён; C) Хоразмиён; D) Кӯшониён;
33. Асосгузори давлати Каёниён кї буд?
А) Кайқубод; B) Кайхусрав; C) Кайафросиёб; D) Кайсиёвуш;
34. «Авесто» дар ибтидо аз чанд  наск (китоб) иборат буд?
А) 21; B) 25; C) 15; D) 5;
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35. Чанд китоб аз «Авесто» ба замони мо расидааст?
А) 5; B) 10; C) 3; D) 4;
 36. Қадимтарин бахши «Авесто», ки ба қалами пайғомбар тааллуқ  до-
рад ва онро паёмҳои Худованд меҳисобанд, чї ном дорад?
А) Готҳо; B) Яштҳо; C) Вандидод; D) Ведо;
37. Пайғомбар аз кадом ҷойи Ониён буд?
А) Бохтар; B) Хоразм; C) Харони Мод; D) Систон;  
38. Ба Ориёиҳои саҳронавард киҳо шомил буданд?
А) Турҳо; B) Туркҳо; C) Галҳо; D) Муғулҳо;
39. Қабилаҳои андроновӣ ба кадом нажод дохил буданд?
А) Ба ориёиҳо; B) Ба туркҳо; C) Ба муғулҳо; D) Ба славянҳо;
40. Аввалин ромкунандаи чорпоёни хонагӣ: гов, асп, шутур дар Осиё 
кадом халқ буд?
А) Ориёиҳо; B) Славянҳо; C) Юнониён; D) Ҳиндуҳо;
41.Маъмултарин  урфияти гӯронидан дар асри биринҷ? 
А) Ҳалқа якпаҳлу; B) Ба пушт дароз хобида; C) Дар ҷой нишаста; D) Ба 
шикам хобрафта;
42. Оғози тамаддуни шаҳрсозӣ аз кадом ҳазора оѓоз меёбад?
А) Ҳазораи 4; B) Ҳазораи 3; C) Ҳазораи 6; D) Ҳазораи 1;
43. Қадимтарин шаҳри Суғд?
А) Самарқанд; B) Бухоро; C)Кеш; D) Тошканд;   
44. Маркази Бохтар кадом шаҳр буд?
А) Ҳирот; B) Ҳилман; C) Заринасп; D) Самангон;
45. Дини овардаи Зардушт чӣ гуна буд?
А) Яктопарастӣ; B) Бутпарастӣ; C) Бисёрхудоӣ; D) Ниёпарастӣ;
46. Дини овардаи Зардушт чӣ ном дошт?
А) Оташпарастӣ; B) Маздаясно; C) Зардуштия; D) Меҳрпарастӣ;
47. “Пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек” сухани кадом 
пайғомбаранд?
А) Аз Мӯсо; B) Муҳаммад; C) Зардушт; D) Буддо;
48. «Авесто» дар чанд ҳазор пӯсти гов навишта шуда буд?
А) 10 ҳазор; B) 12 ҳазор; C) 5 ҳазор; D) 1 ҳазор;
49.Яштҳои «Авесто» аз чанд бахш иборатанд?
А) 21 бахш; B) 25; C) 15; D) 5 бахш;
 50. Китоби Вандидоди «Авесто» дар бораи чӣ баҳс мекунад?
А) Қоида ва қонунҳои юридикӣ; B) Адабӣ; C) Устуравӣ; D) Таърихӣ;
51. Дар оини Зардуштӣ чанд вақт намоз мехонанд?
А) Панҷ вақт; B) Чор вақт; C) Се вақт; D) Ду вақт;
52. Қоидаи намозу рӯзаи  Маздаясноён, дар кадом бахши «Авесто» на-
вишта шудаанд?
А) Дар «Хурдавесто»; B) Дар Виспрад; C) Дар Занд; D) Дар Яштҳо;
53. Занд Авесто чӣ гуна китоб аст?
А) Луғатномаи «Авесто»-и қадим аст; B) Луғатнома нест; C) Авестост; 
D) Матни Авесто мебошад;
54. Ориёиҳо солро ба чанд фасл тақсим намудаанд?
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А) Ба 4; B) Ба 2; C) Ба 3; D) Ба 5;
 55. Ориёиҳо  чанд ҷашни солро қайд менамуданд?
А) 4 фаслро; B) 2 фаслро; C) 6 фаслро; D) 12 фаслро;
56. Моҳҳои ориёиҳо аз чанд рӯз иборат буданд?
А) 30; B) 31; C) 29; D) 32; 
57. Кимериҳои ориёӣ  дар кадом бахши Аврупои Шарқӣ мезистанд?
А) Дар ҳудуди Украина; B) Дар ҷанубиҳои Русия; C) Дар шимолии 
ќафќоз; D) Дар Сибир;
58. Скифҳо-сакоиҳо, дар кадом бахшҳои Русияи кунунӣ сукунат дош- 
танд?
А) Аз ҳавзаи Дон то Ра (Волга); B) Дар ҳавзаи Волга; C) Дар Урал; D) 
дар Сибир;
59. Осори баландпояи скифҳоро бостоншиносон аз кадом навъи 
ёдгориҳо пайдо менамоянд?
А) Аз харобаи шаҳрҳо; B) Аз гӯрхонаҳо; C) Аз деҳаҳо; D) Аз бошишгоҳҳо;
60. Кадом муаррихи юнонӣ ба мамлакати Скифҳо сафар намуда, дар 
бораи онҳо маълумот додааст?
А) Ҳеродот; B) Страбон; C) Ариан; D) Диодор;
61. Сохтори давлати Скифҳо чигуна буд?
А) Ѓуломдорӣ; B) Демократи ҳарбӣ; D) Феодалӣ;
62. Скифҳо бо кадом ҳалқҳо умумиятии забонӣ, симоӣ ва фарҳангӣ до-
ранд?
А) Бо ориёиҳои Осиёи Миёна; B) Бо фино-угорҳо; C) Бо гунҳо; D) Бо 
муғулҳо;
63. Сайримиҳо (Савромат, Сарматҳо)  дар кадом бахши Осиё сукунат 
доштанд?
А) Аз рӯди Волга то Урал; B) Дар Сибири Ғарбӣ; C) Дар заминҳои 
Қазоқистони кунунӣ; D) Дар Сибири Шарқӣ;
 64. Сарматҳо кай сарзаминҳои скифҳоро ба тасарруф дароварданд?
А) Дар асри II пеш аз милод; B) Дар асри III пеш аз милод; C) Дар асри  
I милод;
65. Кадом муаррихи юнонӣ дар бораи ҷанги Сарматҳо бо скифҳо на-
виштааст?
А) Диодор; B) Страбон; C) Ҳеродод; D) Плутарх;
66. Сарматҳое, ки заминҳои скифҳо ва кимериҳоро ба худ ҳамроҳ кар-
да буданд, то кадом аср ҳукумат доштанд?
А) Аз асри 2 п.м. то асри 5 милод; B) То асри 6 милод; C) То асри 7 ми-
лод; 
67. Кимериҳо, скифҳо ва сарматҳо дар асрҳои баъд бо кадом халқҳо 
омезиш ёфтанд ва номи худро гум карданд?
А) Бештар бо славянҳо; B) Бо туркзабонҳо; C) ќафќозиҳо;
68. Дар Кафказ кадом халқ худро  иронӣ меномад?
А) Чеченҳо; B) Аҷарҳо; C) Осетинҳо; D) Хазарҳо;
69. Сайниҳои ориёии Сибири Ғарбӣ, Олтою Байкал дар адабиёти 
кунунӣ бо кадом ном муаррифӣ шудаанд?  
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А) Бо номи сакоӣ; B)  Гунҳо; C) Хунҳо;
70. Касбу кори онҳо чӣ буд? 
А) Чорводорӣ; B) Моҳигирӣ; C) Шикорчигӣ;
71. Дар дини онҳо кадом ҳайвонҳо бузург шуморида мешуданд?
А) Говазн; B) Хирс; C) Гург; D) Оҳу;
72. Шоҳзодагони сакоӣ бадани худро бо расми кадом ҳайвонҳои  бу-
зургдошти худ холкўбӣ менамуданд? 
А) Паланг; B) Бузи кӯҳӣ; C) Гург; D) Симурғ;
73. Чаро сакоиҳо маъбад, мақбараҳои худро  бо нақши гирд ва шуодор 
месохтанд?
А) Нишонаи офтоб  меҳрпараст будани онҳо мебошад; B) Ифодаи хай-
маи истиқоматии онҳост; C) Ифодаи мудаввар будани замин аст;
74. Давлати Элом дар кадом ҳазора арзи вуҷуд доштааст?
А) Аз ҳазораҳои чор то ибтидои ҳазораи якум; B) Аз ҳазораи 2; C) Аз 
ҳазораи 1;
75. Элом давлати ориёӣ буд? 
А) Ориёӣ буд; B) Ориёӣ набуд; C) Сомӣ буд;
76. Маркази давлати Элом кадом шаҳр буд? 
А) Шуш; B) Шероз; C) Порс; D) Аншан;
77. Асосгузори давлати Митан кӣ буд? 
А) Куртиваз; B) Арсеваз; C) Нав - худоносар; D) Бардӣ;
78. Давлати Митан бо кадом давлат ҷанги тўлонӣ дошт? 
А) Бо Миср; B) Бо Бобул; C) Бо Хетт; D) Бо Ошур; 
79. Митан дар ҷанги кадом давлат шикаст хўрда, мустақилияташро аз 
даст медиҳад? 
А) Ошур; B) Хетт; C) Бобул; D) Миср;
80. Таъсиси давлати Мод ба кадом аср нисбат дорад? 
А) Ба асри 9 п. аз м.; B) Ба асри 12 п. аз м.; C) Ба асри 6 милод;  D) Ба 
асри 9 милод;
81. Сарчашмаҳои юнонӣ аз чанд шоҳи Модҳо ёдовар мешаванд? 
А) Аз 9 нафар; B) Аз 10 нафар; C) Аз 7 нафар; D) Аз 5 нафар;
82. Иттифоқчии асосии Мод дар ҷангҳо бо Ошур  киҳо буданд? 
А) Кимериҳо ва скифҳо;  B) Бобулиҳо; C) Хеттҳо; D) Бохтариҳо;
83. Паҳнкунандаи асп бо фойтун дар Шарқи Наздик кадом халқҳо бу-
данд?
А) Модҳо; B) Ошурҳо; C) Хеттҳо; D) Скифҳо ва Кимериҳо;
84. Дар барҳам додани давлати Ошур шоҳи Мод – Хувахуштур бо кадом 
давлатҳо иттифоқ баста буд?
А) Бо Миср ва Бобул; B)  Бо Хетт; C) Бо Лидӣ; D) Бо Бохтар;
85. Шоҳ дар Экбатан 7 қалъаи дарун ба даруни  рамзӣ  дошт ва ҳар ка-
доми он бо рангҳои гуногун оро доштанд. Рақами 7 чӣ маънӣ дошт? 
А) њафт ахтар; B) 7 иқлим; C) 7 рӯзи ҳафта; D) 7 осмон;
 86. Куруши Кабир кадом шоҳи Модро асир намуд ва давлаташро ги-
рифт?
А) Ихтивагуро; B) Хвахуштуро; C) Набополосарро; D)Карезро;
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87. Модҳо чӣ гуна дин доштанд? 
А) Зардуштия; B) Меҳрпарастӣ; C) Ниёпарастӣ;
88. Давлати ҷаҳонии Ҳахоманишҳоро  кӣ таъсис намуд?
А) Куруш;  B) Дороюш; C) Хаушёршоҳ; D) Ардавон;
89. Давлати  Форсҳоро, ки онро Куруши Кабир асос гузошта буд чанд 
сол умр дид?
А) 300 сол; B) 250 сол; C) 220сол; D) 170сол;
90. Шоҳи Лидӣ – Карезро кӣ фиреб дод, ки ҷанг бо форсҳо ба ту ғалаба 
меоварад?
А) Раммолони яке аз маъбадҳояш; B) Мубадони Форс; C) Мубадони Бо-
бул; D) Мубадони Конно;
91. Сабаб чӣ шуд, ки давлати пурзури Бобул ба Куруш муқобилият на-
кард?
А) Бобулиён беоб монда, маҷбур таслим шуданд; B) Аз беадолатиҳои 
шоҳи Бобул; C) Сиёсати хирадмандони умумибашарии Куруши Кабир; 
92. Чаро давлати Каёниён-Бохтар ба Куруш муқобилият нишон надод?
А) Парокандагӣ; D) Бешоҳӣ; C) Малика Ҳумой бо  Куруш  ҷангро на-
хост; D) ќудрати ҷангро надошт;
93. Чаро Дороюш дар сохтори давлат ислоҳоти ҳарбӣ ва пулӣ гузаро-
нид? 
А) Он аз давлату халқҳои гуногун ташкил шуда буд ва пули ягона ва 
сохтори ягона лозим буд; B) њар давлати навсохт ислоҳталаб аст; C) 
њамон сохтори давлати модҳо басанда буд;
94. Мамлакат  аз чанд  хушатр (сатрап) иборат буд? 
А) Аз 35 хушатр; B) Аз 20 хушатр; C) Аз 16 хушатр;D) 10 хушатр;
95. Бохтар хушатри рақами чандум  буд? 
А) Хушатри 12; B) Хушатри 14; C) Хушатри 20;
96. Ба хушатри Бохтар кадом ноҳияҳо ворид буданд? 
А) Бохтар, Суғд, Хоразм, Ориён, Порт; B) Бохтар ва сакоиҳо; C) Бохтар, 
Суғд ва Хоразм;
97. Пули тиллоии Дороюш бароварда чӣ ном дошт? 
А) Дороюшӣ; B) њахоманишӣ; C) Бобулӣ; D) Бохтарӣ;   
98. Чанд  шаҳри марказӣ  буд? 
А) 3; B) 4; C) 1; D) 6;
99. Валиаҳди шоҳ  дар куҷо менишаст? 
А) Дар Бобул; B) Дар Миср; C) Дар Бохтар;  
100. Ташкилкунандаи  аввалин постҳо (почта) дар дунё кӣ буд? 
А) Порсҳо; Б) Румиҳо; B) Финикиҳо; C) Чиниён; 
101. Дорои III дар кадом муҳориба комилан шикаст хӯрда ба шарқ ме-
гурезад? 
А) Дар ҷанги соли 331; B) Дар ҷанги соли 333; C) Дар чанги соли 337;
102. Спитамен  дастаи 2500 нафараи Искандарро дар куҷо нест намуд? 
А) Дар Миёнкол; B) Дар  Нахшаб; C) Дар назди Бухоро;
103. Искандар дар кӯҳҳои Суғ  ва Бохтар ду  қалъаро гирифт ва дар 
яке аз онҳо Рухшона – духтари шоҳи Бохтар мезист. Дар кадоме аз ин 
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қалъаҳо ӯро асир гирифтанд?
А) Ориёмиз; B) Сисимифар; C) Сиём; D)Аламут;
104. Шӯришгарони Бохтар бо сарварии Катан ва Овсиён дар кадом 
ноҳияи Бохтар ба муқобили Кратер ва Полиперхон ҷангидаанд? 
А)Паракана (Паркамчӣ);  B) Искандара (Имомаскара); C) Самангон;
105. Искандар дар сарзамини Истравшан ва Хуҷанд чанд шаҳрро ха-
роб кард? 
А) 7шаҳрро; B) 10 қалъаро; C) 5 шаҳрро;
106. Бо гуфтаи муаррих Диодор  Искандар танҳо дар Суғд  чӣ ќадар 
одамро ќатл кард? 
А) 200 000; B) 120 000; C) 150 000;
107. Ба давлати Юнону Бохтар кадом ноҳияҳо ворид шуданд? 
А) Бохтар ва Суғд; B) Бохтар танҳо; C) Бохтар, Суғд  ва Сакистон;
108. Маркази Бохтар кадом шаҳр буд? 
А) Самарқанд; B) Зарринасп; C) Хулм; D) Термет;
109. Кадом мамлакатро Ҳазоршаҳр мегӯянд? 
А) Суғд; B) Бохтар; C) Марғуш; D) Ҳинд;
110. Давлати юнонии Бохтар чанд сол умр дид?
А) 100 сол; B) 150 сол; C) 200 сол;
111. Асосгузори давлати Ашкониён чӣ ном дошт? 
А) Аршак; B) Тирдод; C) Фарҳод; D) Андрогор;
112. Ашкониён аз кадом сол то кадом сол бо селевкиҳо мубориза бур-
данд то бахши зиёди замини портҳоро муттаҳид намояд? 
А) Аз 247 то 130 соли п.м.; B) Аз 200 то 100соли п.м.; C) Аз 230 то130 
соли п.м.;
113. Забони ашкониён чӣ ном дошт? 
А) Паҳлавӣ; B) Порсӣ; C) Ашконӣ; D) Дарӣ;
114. «Авесто»-и кунунӣ бо кадом забон китобат шудааст? 
А) Порсӣ; B) Паҳлавӣ; C) Дарӣ; D) Авестоӣ; 
115. Ашкониён  соли 53 п.м.кадом сарлашкари Римро бо лашкараш то-
румор намуданд? 
А) Красро; B) Сезарро; C) Димитриро;
116. Дар ҷангҳо ба муқобили селевкиҳо ва румиҳо ба онҳо полисҳои 
юнонизабони Порт ёрӣ медоданд. Дар замони кадом подшоҳон 
полисҳоро барҳам доданд?
А) Ардувони II; B) Митридоди II;  C) Фарҳод;
117. Аҳолии мамлакати Порт (Ашкониён) ба чанд табақа тақсим буд?
А) Ба 6 табақа; B) Ба 7 табақа; C) Ба 4 табақа;
118. Ашкониён чӣ гуна дин доштанд? 
А) Зардуштӣ; B) Насронӣ ва  зардуштӣ; C) Буддоӣ ва калдонӣ;
119. Кўшониён  дар кадом аср давлати юнонии Бохтарро ба тасарруф 
дароварданд?
А) Охири асри II п.м.; B) Дар асри III п.м.; C) Дар асри I м.; D) Дар асри 
II м.;
120. Кўшониён аз кӯчиёни кадом нажод буданд? 
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А) Ориёӣ; B) Туркӣ; C) Муғулӣ;
121. Номи умумии қабилаҳои омада, ки  давлати Юнону Бохтарро 
барҳам доданд, чӣ буд?
А) Тохарҳо; B) Йуҷиҳо; C) Хунҳо;
122. Асосгузори давлати  Кўшониён чи ном дошт? 
А) Герай Кўшон; B) Кадфиз; C) Канишка;
123. Давраи авҷи тараққиёти давлати Кўшониён дар замони кадом 
шоҳ буд? 
А) Кадфизи I; Б) Кадфизи II; B) Вима Такт; C) Канишкаи I;
124. Дар давраи императории Кўшониён кадом динҳо маъмул буданд? 
А) Зардуштия ва буддоӣ; B) Танҳо буддоӣ; C) Насронӣ; 
125. Маркази давлат дар кадом шаҳр буд? 
А) Балх;  B) Бомиён;  C) Баг-ром;
126. Дар бораи аз нажоди ориёӣ будани Кўшониён, иваз намудани за-
бони юнонӣ ба ориёӣ, ба оини зардуштӣ нисбат доштани шоҳони он, 
дар кадом катиба нақл мешавад?
А) Дар катибаи Сурхкўтал; B) Дар катибаи Работак; C) Дар катибаи 
Нақши Рустам; D) Дар тангаҳо;
127. Сохтори давлати Кўшониён аз чанд зина  иборат буд? 
А) 3 зина; В) 4 зина; С) 1 зина; D) 5 зина;

1: B 2: C 3: A 4: A 5: D 6: В 7: B 8: A
9: D 10: B 11: C 12: C 13: D 14: A 15: A 16: A
17: A 18: A 19: A 20: C 21: A 22: В 23: A 24:A
25: B 26: A 27: A 28: A 29: A 30: A 31: A 32: A
33: A 34: A 35: A 36: A 37: A 38: A 39: A 40: A
41: A 42: C 43: A 44: C 45: A 46: B 47: C 48: B
49: A 50: A 51: A 52: A 53: A 54: A 55: A 56: A
57: A 58: A 59: B 60: A 61: A 62: A 63: A 64:A
65: A 66: A 67: A 68: C 69: A 70:A 71: A 72: A
73: A 74:A 75: C 76: A 77: A 78: A 79: A 80: A
81: A 82: A 83: D 84: A 85: A 86: A 87: A 88: A
89: C 90: A 91: C 92: C 93: A 94: B 95: B 96: A
97: A 98: A 99: C 100: A 101: A 102: A 103: B 104: A
105: A 106: B 107: A 108: B 109: B 110: A 111: A 112: A
113: A 114: B 115: A 116: C 117: C 118: A 119: A 120: A
121: A 122: A 123: C 124: A 125: A 126: B 127: B
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