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    Китоб аз се rисм иборат мебошад: rисми якум «Саразм оuози тамаддуни тоxикон». Китоб аз 

рeи натиxаи [африѐти ша[раки Саразм, ки дар замон[ои  сангу мису биринxb арзи вуxуд дошт, 

навишта шудааст. Муаллиф исбот менамояд, ки ниѐгони мо [анeз дар [азорсола[ои IV-III пеш 

аз милод, яъне зиѐда аз 5500 сол rабл аз замони мо дорои маданияти кишоварзb, чорводорb, 

[унармандb ва ша[рсозb буданд. Ба замми ин он[о исте[соли тилло, нуrра, reрuошим, мис, 

биринxиро ба дараxаи  аъло медонистанду бо марказ[ои мадании кишвар[ои Осиѐи Миѐна ва 

Шарrи Наздик робитаи тиxоратb доштанд. 

    Rисми дуюм «Панxакенти Суuд дар замони rадим ва ибтидои аср[ои миѐна». Дар китоби 

мазкур таърихи rадимаи ша[ри Панxакент, ки дар натиxаи [африѐт[ои зиѐда аз 20 ѐдгори[ои 

археологии [удуди ша[ру де[оти он, навишта шудааст.  

 Rисми сеюм  «Бостоншиноси барxастаи тоxик Абдуллоxон Ис[оrов: [аѐт, 

фаъолияти илмию xамъиятb ва фе[ристи асар[о». Ин rисми китоб дар бораи [аѐт ва фаъолияти 

олими барxаста, шодравон Абдуллоxон Ис[оrов наrл мекунад. Китоб ба 70-солагии олим 

бахшида шудааст.  

   Китоб хеле шавrовар ва хонданбоб аст. Аз ин рe, [ар як [аводори таъриху фар[анг 

метавонад, онро мутолиа кунад ва бо осори тамаддуни аxдодони суuдиѐни rадиму тоxикони 

муосир шинос шавад. Китоб ба хонандагони мактаб[ои миѐна, донишxeѐни донишго[[ои оливу 

миѐнаи махсус, тоxирон, таърихнигорон, иrтисодчиѐн ва файласуф[о дастури хубе мебошад.  

 

 

    Муrарриз – профессор Усмонxон Uаффоров 
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АЗ МУАЛЛИФ 

     Раrами 13-ро баъзе[о бехосият мегeянд. Оѐ [амин тавр аст? Камина 13 сентябри соли 1976-

ро ба неки ѐд меоварам. {ар касро рeзе, воrеае  [аст, ки абадb ба хотираш наrш бастааст ва он 

барои ман [амин рeз аст. Он рeз ва [одисае, ки дар он рeз ба вукeъ пайваст, таrдири ояндаи 

фаъолияти илмии маро [ал кард ва зиндагии ман гeѐ маънии  [аrиrии худро дарѐфт. Он рeз 

рeзи кашфиѐти ша[раки rадимаи Саразм аст.  

     Аввалин кашфиѐти бостонии сарзамини тоxиконро кb намедонад? Бале, он rальаи Абаргари 

болои кe[и Муu, ки дар наздики де[и Хайрободи Фалuари водии Зарафшон (но[ияи Айнии 

имрeза) xойгир аст, мебошад. Он соли 1932 тавассути чeпон Xeраали Му[аммадалb кашф шуд. 

Вай аз доманаи rалъа сабатчаеро дарѐфт намуд, ки дохили он пури [уxxат[о ва навиштаxоти 

суuдb, хитоb ва арабb буданд. Сабатчаи таърихb даст ба даст, ша[р ба ша[р гашта, аз назари 

суuдшинос А.А.Фрейман ва арабшинос И.Я.Крачковский гузашт. Маълум шуд, ки [уxxат[ои 

дарѐфтаи марди оддb, бесавод хазинаи пурrиматанд. Он[о [уxxат[ои [окимони Панxакенти 

rадима буда, ба ибтидои садаи VIII тааллуr доранд. Ба туфайли ин кашфиѐт дар сарзамини мо 

кофтукови бостоншиносb оuоз ѐфт. Он соли 1933 бо экспедитсияи А.А.Фрейман оuоз ѐфт. Аз 

[амон сол инxониб ихтисосмандони зиѐди со[аи илми бостоншиносb сирру асрори суuдиѐни 

водии Зарафшонро меомeзанд.  

     Xустуxeй[ои мукаммал минбаъд сар шуданд. Ташаббускори он фарзанди барeманди тоxик, 

таърихшинос Бобоxон Uафуров буд. Соли 1946 бо  [идояти e шарrшиносон А.Ю.Якубовский, 

А.М.Беленитский, М.М.Дяконов дар Тоxикистон ба xустуxe[ои бостоншиносb пардохтанд. 

Води[ои Зарафшону  {исору Вахш, но[ия[ои Хатлону Дарвоз, кe[истони Rаротегину 

Бадахшон мавзеъ[ои саѐ[аташон буд. Он[о кe[ ба кe[, тал ба тал гашта, ѐдгори[ои зиѐдеро, таи 

талу теппа[о xойгир буданд ба [исоб гирифтанд. Rарор шуд, ки xустуxe аз хароба[ои 

Панxакенти rадим оuоз ѐбад. {амин тавр соли 1947 Экспедитсияи бостоншиносии Суuду тоxик 

дар хафриѐт[ои Панxакенти rадим таъсис ѐфт, ки мунтазам rариб 60 сол инxониб амал 

мекунад. Да[[о рисола[о, асар[ои илмb-оммавb, [азор[о маrола[о ин аст натиxаи он ковиш[ову 

тадrиrот[о. {амчунин, бе[тарин намуна[ои осор[ои [унару санъати ниѐгонамон дар ша[р[ои 

Душанбе, Тошканд, Маскав, Ленинград, [амчунин Токио, Гавана, Сюрих, Мюнхен намоиш 

дода шудаанд. Пажe[ишгарону  донишxeѐни марказ[ои илмии маш[ури xа[он монанди  

донишкада[ои Гарварди Амрико, Оксфорди Инглис, Сорбоннаи Фаронса дар омeзиши  таъриху 

фар[анги мардуми Шарr бозѐфту кашфиѐт[ои му[аrrиrони моро истифода мекунанд. Бояд 

гуфт, ин тадrиrот оламиѐнро тан[о бо са[ифа[ои рангини таъриху фар[анги пеш аз исломию 

арафаи исломии сокинони Мовароунна[р шиносоb мекард. Ин мардум бо номи суuдиѐну 



мамлакаташон ба унвони Суuд маш[ур аст. Ин xо савол[о ба миѐн меомад. Ин мардумон 

ки[оянд, омадаанд ѐ муrимb? Ва бозѐфт[о дар ин бора чизе санад намедоданд. Боз муайян 

карда мешуд, сарчашмаи тамаддуни ин мардум -  суuдиѐн аз кадом давра оuоз ѐфтааст. 

      Ибтидои тамаддуни xамъияти инсонb  аз кишоварзиву чорводорb оuоз ѐфта. Ин амри 

воrеист. Он таърихи  10-8 [азорсола дорад. Калима[ои «Суuд» ва «суuдиѐн» rариб 3 [азор сол 

пеш арзи вуxуд кардаанд. Ин аст, ки бозѐфт[ои таърихии се[азорсолаи то соли 1977 

дастрасгашта низ ибтидои тамаддуни суuдиѐн шуда наметавонанд. Дарвоrеъ, бостоншиносоне, 

ки дар  болооби водии Зарафшон [африѐт мегузарониданд, монанди А.И.Тереножкин, 

А.М.Белениский, А.П.Окладников, Н.Н.Негматов, В.А.Ранов, Б.И.Маршак, Б.Я.Ставиский, 

Ю.Ё.Ёrубов, В.И.Распопова ба хулосае омада буданд, ки тамаддун дар ин водb дар замон[ои 

сангу биринx ташаккул ѐфтааст. Вале гуфта[ои он[оро бур[они rотеъ набуд, то [ол ѐдгорие 

кашф нашуда буд, ки дар бораи  
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тамоми па[лe[ои зиндагии замони сангу биринx тасаввуроти пурра ди[ад. Агар ѐдгорb мебуд, 

бояд он аз де[ша[ре ѐ ша[раке иборат мешуд, ки шаш-панx [азор сол пеш аз замони мо пайдо 

шуда аст. Дар он бино[ои xамъиятb, маъбаду бeстонсарой[о, кишоварзb, чорводорb, [унармандb 

ва тиxоратb бояд мавxуд мебуд. 

     Боло ман рeзи фаромeшнашавандаи [аѐтамро ѐд овардам. Он рeз 13 сентябри соли 1976 

мебошад, ки дар он рeи хабари як сокини оддb, хокпоши  де[аи Авазалии но[ияи Панxакент 

Ашeрали Тайлонов, ѐдгории rадимтарини сарзамини имрeзаи тоxикон-ша[раки Саразм («Сари 

замин») кашф шуд.  
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ТАВЛИДИ ТАДБИР 

{авои форам шамоли димоuи маро, ки болои теппа истодаам, тозаву сарамро сила 

мекунад. Гузаштагони мо [ам сайри теппаву са[роро дeст медоштанд. Макони зисти  

бостоншинос [ам имрeз са[рову теппа аст. Вай рe рeи да[[о теппа[о rадам зада, сафолпораву 

устухонпора[оро меuундорад, агар ба [адафаш нарасад, боз теппаи дигарро аз назар 

мегузаронад, то хулосае барорад аз он. Агар чизе барои худ кашф кунад, дар рeзномааш rайд  

мекунад. Сари бостоншиносро боди са[ро сила кардаасту рeяшро хоки теппа[о дудандуд 

кардаанд. Он чизе, ки e мекобад ѐдгории бостонисту касбе, ки e дорад, бостоншиносист. 

Ёдгори[ои археологb, ки таърихи [азорсола[о доранд, то замони мо ба тариrи баландию 

теппа[о омада расидаанд. Тамоми сирру асрор зери [амин хоктeда[ост. Сирру асрори он[оро, 

ки касе надидаву  ношунидааст, ма[з бостоншиносон, ки он[оро юнониѐни rадим археолог-

бостоншинос номидаанд, кушода метавонанд. 

    Таrдир маро бостоншинос кард. Зиѐда аз 40 соли умрамро ба ин кор бахшидам, якчанд 

кашфиѐте маро даст дод, ки а[амияти xа[онb пайдо карданд: аввал алифбои суuдиѐн, 

бeстонсаройи [окимони Панxакенти rадим, кeшку диж[ои заминдорон ва минбаъд ѐдгори[ои 

де[а[ои Зебон, Reштеппа, Шeрча, Филмандар, Косатарош, Бедак, Хунгарон, Равот, Роx, Мазори 

Шарифи но[ияи Панxакент. {амаи бозѐфт[о [арчанд бузург буданд, маро rонеъ карда 

наметавонистанд. Охир, он[о таърихи ду[азору панxсадсола доштанду бас. Вале таърихи 2500-

соларо, ки ибтидои таърихи миллати ман -  суuдиѐну бохтари[о решаи зиѐда аз 5000-сола 

дорад. Агар заминаи таърихb намедошт, агар rадимтар намебуд, чb тавр Мароrанд 

(Самарrанди имрeза),  Киропол (Куркати имрeза), Хуxанд ва чанд ша[ри дигари маш[ур пайдо 

мешуд, [атто то юриши Искандари Маrдунb  (садаи IV пеш аз милод) он[о ба марказ[ои 

тамаддуни сокинони Мовароунна[р табдил меѐфтанд? 

    Кашфиѐт[ои бостоншиноси Фаронса Анри-Пол Франкфорт дар Шeртуrай, бозѐфт[ои олими 

Шуравb В.И.Сарианиди дар Дашлии Афuонистон, А.А.Аскаров дар Сафолтеппаи назди 

Шеробод, Б.А.Литвинский, П.Т.Пянкова, Х.Му[иддинов, В.С.Соловѐв дар води[ои Вахшу 

{исор, А.М.Беленитский, Б.И.Маршак, В.И.Распопова, Ю.Ёrубов, Я.Uуломов, А.Аскаров, 

У.Исломов дар водии Зарафшон ибтидои тамаддуни  мардуми Суuду Бохтарро ба [азорсола[ои 

III-II пеш аз милод баробар мекарданд. Пас чb тавр ба хулоса наоем, ки сарзамини ниѐгонамон 

то  забткори[ои юнониѐн яке аз кишвар[ои ободу тараrrикардаи Мовароунна[ри Осиѐи Миѐна 

буд?! Агар  Мовароунна[р обод намебуд, Искандарро чb зарурият буд забти ин сарзамин? 



    Ма[з аз ин сабаб бетоrат будам, ман кашфи ѐдгории rадимтарро интизор будам. Дар но[ияи 

Панxакент ѐфтани чунин ѐдгорb маrсади асосии  зиндагии ман гардид. Ни[оят ба маrсад 

расидам, ѐдгорие, ки сарчашмаи  тамаддуни суuдиѐну тоxиконро бошад, дарѐфт шуд. Он дар 

со[или чапи дарѐи  Зарафшон, дар сари шо[ро[и Панxакент-Самарrанд, дар наздикии де[аи   

Саразм, 15 километр uарбтари ша[ри Панxакент xойгир буд. 

    {оло ин сатр[оро навишта истода, намедонам ба кашшофи ин ѐдгорb, маъюбb Xанги 

Бузурги Ватанb Ашeрали Тайлонов ва духтари e Xамила Бобомуродова чb тавр боз як бор 

сад[о ташаккур гeям. Соли 1976 Xамилаи 8-соларо падараш Ашeрали ба ша[р овард. Духтарча 

хо[иш кард, осорхонаро тамошо кунад. Иттифоrан, он[о ба осорхонаи ба номи Рeдакb ворид 

гаштанд. Падар аз паси духтарчааш гашта ба ин ѐ он экспонат таваxxу[ зо[ир  мекард. Инак, 

чашми e ба табарчаи гаxие меафтад. Ин табарча нусхаи табари  биринxии аз де[аи Ёрии но[ия 

ѐфташуда буд. Ашeрали аз корманди осорхона синну соли табарро пурсон мешавад, баъд из[ор 

мекунад, ки [ангоми хонасозb e низ чунин табарро ѐфтааст, агар барои осорхона лозим бошад, 

e метавонад  онро тe[фа намояд.  
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    Ваrте ин хабари хушро ба ман расониданд, ба гeшам бовар накардам. Зеро он аз як воrеаи 

оламшумул дарак медод, аз он чизе, ки интизораш будем. {амоно ба мошини экспедитсионb 

савор, ба де[аи Авазалb ба xустуxeи Ашeралию бозѐфти e баромадам. 

    {амин тавр сентябри соли 1976 rадимтарин ша[раки Суuдиѐн - Саразм кашф гардид. 

    Пеш аз оuози [африѐт, аз рeи анъана масо[ати ѐдгорb ва мавrеи xойгиршавии онро муайян 

кардем. Бо лаборанти маркази бостоншиносии  дар Панxакент будаи Институти таърих, 

бостоншиносb ва мардумшиносии АИ Xум[урии Тоxикистон Усмонxон Эшонrулов ([оло 

номзади илми таърих) ва Ашeрали Тайлонов майдони ѐдгориро бо rадам [исоб кардем. 

Нишона[ои асосии сафолпораю rабат[ои замин водор карданд, ки майдони ѐдгориро rариб 100 

гектар тахмин намоем. {идояти дигар, болои ѐдгорb аз асри VI сар карда, де[а[ои нав, 

бино[ои маъмурb, хона[ои истиrоматb бунѐд шуданд. Дар болои rабати маъдании ѐдгорb имрeз 

де[а[ои Раxабалb, Авазалb, Uурач ва Со[ибназар xойгиранд, дар натиxа зиѐда аз 40 гектари 

ѐдгорb осеб дидааст. Илова  ба ин  rисми дигари ѐдгорb зери бино[ои мактабу ферма[о ва  

киштзор[ои xамъиятb мондаанд. Омeзиши он[о низ ноимконпазир аст.   

    Бо вуxуди ин зиѐда аз 35 гектари майдони ѐдгорb, ки таи [азор[о сол чарого[и сокинони 

мардуми гирду атроф буданд, нисбатан кам осеб дидаанд. Бо вуxуди ин ногуфта намонад, ки 

баъзе сол[о барои кишти лалмb ин  майдон бо xуфти гов ва баъд бо трактор шудгор карда 

мешуд, бинобар ин  rабати маъдании болоии ѐдгории Саразм, ки замоне хона[ои истиrоматb, 

бeстонсарой[о, оташкадаю устохона[о вуxуд доштанд, rариб боrb намонд. 

    Як-ду сухан дар бобати релефи ша[раки Саразм. Он дар мавзеи нисбатан баланд сохта 

шуда буд. {оло тeли он аз uарб ба шарr ба 1500 метр ва бараш аз шимол ба xануб бо 400 метр 

(дар самти uарбb), то 800 метр (дар самти шарrb) тeл кашидааст. Дар rисми xанубии ша[рак 

замоне кeле буд, ки сокинони Саразм онро Оимкeл меномиданд. Дар айни замон аз он осоре 

намонда, xояш ба замини кишт табдил ѐфтааст. Тахмин меравад, ки сокинони Саразм оби 

кeлро барои кишоварзb, чорводорb ва зарурияти хоxагb истифода мекарданд. {арчанд дарѐи 

Зарафшон аз шимолтари Саразм xорист, аxдодонамон оби онро истифода намебурданд, зеро 

маxрои дарѐ таuйирѐбанда буд, сат[и об зиѐда аз 20 метр аз ша[раки Саразм паст аст. 

    {африѐти Саразм тирамо[и соли 1976 оuоз ѐфт. Аввалин корамон он буд, ки хандаки 

[аxмаш 2х4 метр кандем. Давра[ои таърихb ва uафсии rабат[ои маъданb муайян гардид. Пеши 

чашм гeѐ нуре падид омад, ки ба rаъри таърих мерафт.Аз он аѐн мегардид, ки Саразм ба 

замони энеолит (сангу мис) ва биринx мансуб аст.   Ин давра  таърихи 5000-5500 сола дорад. 

Вале ин [оло фаrат фарзияи мо буд. Барои ин бур[оне rотеъ лозим буд, ки дар якчанд чой[ои 

ѐдгорb хандак[о кофта, дар яке аз он[о [африѐти бостонb гузаронем. 

    Аз он ваrт 20 сол гузашт. Дар ин муддат кормандони маркази бостоншиносии Панxакент 

дар ша[раки Саразм 12 шуфр ва 11 [африѐтго[ро тадrиr намуданд. Дар ин кори пурмашаrату 

масъулиятнок бостоншиносон Усмонxон Эшонrулов, Нозукой Ис[окb, Ра[матxон То[ирb, 



Абдурауф Ра[имb, Шарофиддин Файзулло, Саидмуроди Бостонгу[ар, Xамшеди Абдулло [иссаи 

сазовор гузоштанд Натиxаи кашфиѐт дар нашриѐти даврb, дар маrола[ои илмии маxалла[о ва 

[амчун китоби ало[ида бо номи «Саразм»  ба забони русb (соли 1991) ба табъ расидаанд. 
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    Аз соли 1977 бостоншиносони намоѐни собиr Итти[оди Шeравb ва хориxb ба Саразм 

таваxxe[ зо[ир карданд. Он[о бо ахбори илмии бостоншиносони  

тоxик rаноатманд нагардида, худ ба Панxакент ташриф оварданд ва бо бозѐфту кашфиѐт[о аз 

наздик шинос шуда, ба мавrеи ша[раки Саразм дар илми бостоншиносии кишвар[ои Шарr  

ба[ои арзанда доданд. 

    Давоми сол[ои 1977-1980 бостоншиносони шинохтаи собиr Итти[оди Шeравb 

А.М.Беленитский, В.М.Массон, Б.А.Литвинский, Р.М.Мунчаев, А.А.Аскаров, Н.Н.Неъматов, 

бостоншиносони хориxb Филипп Колл (1979-ИМА), Анри Пол Фракфорт, Бертил Леоне (1979-

Фаронса), К-К Ламберг Карловский (1983-ИМА) ва да[[о дигар дар дохили димна, толор[о, 

иморат[о, маъбад[ои Саразм rадам заданду бо асрори ин ша[раки rадима ошно шуданд. 

    Охируламр кор бо он анxомид, ки бостоншиносони амрикову фаронсавb хо[иши дар Саразм  

гузаронидани [африѐти якxояро ба миѐн гузоштанд. {амин тавр [амкории бостоншиносони  

тоxику хориxb оuоз ѐфт. Ин далели он буд, ки ѐдгории ниѐгонамон, на фаrат барои омeзиши 

сарчашмаи тамаддуни  тоxикон, балки а[амияти xа[онb низ дорад. 

    Ни[оят пас аз гуфтугeи тарафайн байни АУ Тоxикистон, Фаронса ва  Амрико ин муддао 

амалb гардид. Аввалин шуда, тобистони соли 1984 ба[ри кашфи  асрори Саразм 

бостоншиносони Фаронса Анри Пол Франкфорт ва Роланд Безенвал омаданд. Он[о дар 

[африѐтго[, ки номи раrами 7-умро дошт, корро сар карданд.  Бостоншиносони   Донишго[и 

Гарварди штати Массачузетеи Амрико К.К.Ламберг-Карловский ва Филипп Колл низ соли 1985 

ба Панxакент омада, дар ша[раки Саразм  ду шурфи санxишb кофтанд. Дар натиxа он[о ба 

хулосаи камина оид ба таърихи 5000-5500 солаи тамаддуни Саразм [амфикр шуданд. Якxоя 

маrолае навишта шуд, ки дар он  чунин сатр[о дарx гардиданд: «Саразм нафаrат яке аз 

марказ[ои rадимтарини тамаддуни кишоварзb, чорводорb, [унармандии Мовароунна[ри Осиѐи 

Миѐна, балки тамоми Шарrи Наздик - Ирон,  Баxулистон (Покистон -А.И.), Афuонистону 

{индустон низ ба шумор меравад».  

    Бо вуxуди ѐдгори[ои зиѐди таърихb, мо - панxакентиѐн ѐдгориеро ба монанди Саразм орзу 

мекардему бас, дар сарзамини суuдиѐн мавxуд будани чунин ѐдгориро касе пешгeи карда 

наметавонист. Бале, мо ѐдгории безаволро бозѐфт кардем, ки реша[ои rадимтарини тамаддуни 

суuдиѐну тоxиконро равшан мекунад. 

    Бояд гуфт, ки дар зарфи 20 соли [африѐт (сол[ои 1976-1996) аз 100 гектар майдони ша[раки 

Саразм [амагb як [ектари он кушода шуду халос. Вале, он [ам имконият дод сарчашмаи 

тамаддуни ниѐгонамонро бо тамоми бузургиву [астиаш ба дeстдорони таъриху фар[анг баррасb 

намоем. Вале ин маънии онро надорад, ки бо бозѐфт[ои имрeза тамоми тамоил[ои таърихи 

rадимаи ниѐгонамонро равшан намудаем. Кb медонад, дар rаъри 99 [ектари наомeхтаи ша[раки 

Саразм чb сирру асрор[о ни[онанд?! Кашфиѐте, ки то [ол ба мо муяссар гардид, rатрае аз 

уrѐнуси беканори тамаддуни ниѐгонамон мебошад. Аз ин рe, ба имрeзиѐну ояндагон лозим 

меояд, сол[ои сол ин ѐдгориро биомeзанд. 

    То имрeз мо аз rаъри замин чи[оро кашф намудаем, кадом бозѐфт[ои нодири фар[ангро 

дарѐфтем? Пеш аз [ама аз rаъри замин зиѐда аз 150 хона[ои истиrоматb, 4 мубади 



оташпарастон, як анбори uалланиго[дории xамъиятb, як бeстонсаро бароварда шуд. Маълум 

шуд, ки сокинони Саразм бо [авли[ои кушод, кeчаву тангкeча[о байни худ рафтуо доштанд. 

{оло мо дар да[о [авлию 3- кeчаи аробагард ва 2-тангкeчаи пиѐдагарди ша[раки Саразм ро[ 

гашта, аз завrи баланди маданияти ша[рсозии ниѐгонамон [аловат мебарем. Бозѐфт[ои мо 

асосан аз анxоми рeзгор, зебу зиннати тиллоb, нуrрагин, мисb, биринxb, санг[ои гуногун ва 

устухон[ои [айвоноту парранда[о иборатанд. Зарф[ои сафолини мунаrrашу сангини суфташуда 

ва порча[ои  

наrш[ои деворнигор[о аз санъати баланди [унармандии гузаштагонамон ша[одат меди[анд. 

     Оид ба кашфиѐт[ои таъриху фар[анг минбаъд ба тафсил наrл хо[ем кард.  
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ХОНА    ВА    ОИЛАИ   АВВАЛИН 

 

   Касе гуфта наметавонад аввалин бинои истиrоматиро кb сохтааст, кай ва дар куxо? Зиннаи 

аввалини таърихи инсон [оло равшан нест. Дар айни замон дар тамоми rитъа[ои олам [африѐт 

ва омeзиши бостоншиносb гузаронида мешавад. Xeяндагони таърихи ку[ан дар rитъа[ои 

Африкову Австралио, Амрикову Аврупо ва Осиѐ бо [африѐти бостонb машuуланд. {ар як 

бостоншинос далелу бур[он[ои худро дорад ва аз рeи кашфиѐти худ таърихи тамаддунро шар[ 

меди[ад. Вале шар[и тарзи зиндагонии одамони замони асри санг rариб яксонанд. Аз ин рe, ба 

кашфиѐт[ои бостоншиносони дунѐ такя намуда,  гуфта метавонем, ки одамони замони асри 

сангb 10-15 [азор сол пеш [ангоми хунукb ва серборишb дар гот[о, rамар[о ва заминкан[о 

зиндагонb мекарданд. Тобистон  бошишго[[ои он[о со[или дарѐ[о, кeл[о ва чашма[о буданд. 

Албатта он[о бесарпано[ набуданд. Ин сарпано[ро он[о аз шоху шипа, rамишу пeсти [айвонот 

месохтанд. Ин гуфта[о асоси таърихи доранд. Тарзи [аѐти зиндагонии одамони замони асри 

санг, дар илми бостоншиносb - ба давра[ои полеолит, мезолит ва неолит хосанд, ки таърихан 

дар тeли аз як миллион то [афт [азор сол давом кардааст. Маданияти замони сангии 

Тоxикистон дар асар[ои бостоншиносон А.П.Окладников, В.А.Ранов,  Юсуфов, А.А.Амосова, 

Т.В.Филимонова шар[у баѐн ѐфтанд. Шахсони номбурда дар музофот[ои Фарuона,Зарафшон, 

{исор, Вахш, Кe[истони Бадахшон [африѐт гузаронида, собит намуданд, ки  ибтидои 

ташаккули одам дар [удуди  Тоxикистон таърихи миллионсола дорад. 

     Мо ба омeзиши маданияти 6-5 [азорсолаи ниѐгонамон машuулем. Ин давраи тараrrиѐти 

xамъияти инсониро бостоншиносон замони энеолит, асри сангу мис ме[исобанд. Ин давраи 

ибтидои ташаккули тамаддун мебошад. Одамони замони энеолитро одамони ботамаддуну 

маданиятнок гуфтан мумкин. Зеро он[о дар дохили хона[о истиrомат намуда, кишоварзb, 

чорводорb ва [унармандиро медонистанд. {амин тавр, сокинони Саразм [ам мардуми 

бофар[анг будаанд. Хато намешавад, гeем, Саразм ватани му[андисони аввалини сарзамини 

Мовароунна[р буд.  

     Чb моро ба ин хулоса водор намуд? Пеш аз [ама бино[ои истиrоматb ва xамъиятии 

ша[раки Саразм аввалин осори  санъати меъмории Мовароунна[р мебошад. Ин xо ал[ол ватани 

похсачиѐну хиштрезон, биносозону дуредгарони аввалин аст.  Ин имконият дод, ки ниѐгони мо 

аз готу uор[о, камару заминкан[о даст кашида дар xои кушод, дар рeи замини [амвор xои 

истиrомат му[айѐ кунанд. 

     {африѐти Саразм, то чb андоза оддb будани шакли бино[ои истиrоматии  ниѐгонамонро 

нишон меди[ад. Бинокорон хона[ои истиrоматии шахсb ва xамъиятиро бо хишти хоми 

калон[аxми андозаи  48х24х10;  50х25х10;  52х26х10;  59-60х28-30х10х11 см. ва похса[о 

месохтанд. Похса ба 50-75 см, баробар буда, 2-2,5 метр баландb дошт. Саразмиѐн барои 

бадошту муста[кам шудани хишт[о, ба лой ко[и ма[ини xаву гандумиро меандохтанд. Лойи 

похса[оро дар xои васеъ хобонида ба воситаи [айвон[ои корb барзагов[о, хару хаxир[о пухта 

мекарданд. Девори хона[ою толор[о аз ду тараф бо ко[гил андова карда мешуданд. Он[оро 

дида ба устогию [алолкории биносозон а[сан нагуфтан мумкин нест. Таxрибаи гузаронида 

собит намуд, ки ин rобил хона[о дар гармои тобистону зимистон [ароратро мeътадил ниго[ 

медоранд.  



     Муайян шуд, ки истиrоматго[и саразмиѐн аз бино[ои бисѐрхонаи ало[ида-ало[ида иборат 

буда, дар навбати худ дар ин бино[о аз 2 то 5 оила зиндагонb мекарданд. Оилае, ки 3 то 5 

нафар аъзо дошт, дар 2-4 хона xой  

мегирифт, истиrоматго[и як оила xамъулxамъ 20-25 метри мураббаъро ташкил 

медод. Ин чунин маъно дорад, ки [ар як узви оила дорои 5-7метри мураббаъ xои истиrомат 

буд. Албатта,  ин барои оилаи xамъияти ибтидоb кифоя мекард. Оиди тарзи xобаxогузории 

хона[ои оила[ои ало[ида ва бино[ои авлодb, ки 
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якчанд оиларо мутта[ид мекарданд, бояд бигeем, ки бино[ои калон асосан барои як авлод 

сохта мешуданд. Сардори авлод-падар аз рeи сало[диди худ хона[оро ба фарзандон ва 

хешовандон xудо карда медод. Дар навбати худ якчанд бино[ои бисѐрхонадори дар як xой 

сохта шуда ба rабилаи сернуфузе тааллуr дошт. Миrдори нуфузи авлод 20-25 нафар буда, 

rабила 75-100 нафарро мутта[ид мекард. Аз ин рe, дар ваrти сохтани хонаву бино[о, талаботи 

[ар як оила, авлод ва rабила ба [исоб гирифта мешуд. Агар хона[ои истиrоматии оила[ои як 

авлод ба [амдигар пайваст бошанд, хона[ои авлод[ои ало[ида аз якдигар xудо xойгир буданд. 

{авли[ои кушод, кeча[о ва тангкeча[о бино[ои авлодиро аз якдигар xудо мекарданд. 

    Тарзи маскангирии rабила[о низ махсусияте дошт. {ар як rабила дар xои ало[ида ба худ 

бино[о месохту мустаrилона зиндагонb мекард. Барои он, ки [айвон[ои ва[шb, аз rабили 

даррандагон ба сокинон та[дид накунанд, он[о атрофи бино[оро бо девори умумb и[ота 

мекарданд. Аз рeи аrидаи мо ин тарзи биносози шакли аввалини пайдоиши де[а[о ва ша[р[оро 

ифода менамуд. Азбаски дар Саразм [оло девору ша[ру дарвоза[ои бо[ашаматро пайдо 

нанамудаем метавон гуфт, ки сокинони Саразм аз тарафи душманон та[дид карда намешуданд. 

Он[о ба тарзи озод бе ягон хавфу хатар умр ба сар мебурданд. {аѐти xамъиятb низ исботи 

гуфта[ои болоист. Сохти xамъиятии Саразм дар [азорсола[ои IV-III модаршо[b буд. Тахмин 

карда мешавад, ки [ар як авлоду rабила пешвои худро аз rабили зан[ои донову xасур интихоб 

мекард. Зан аз болои тамоми  масъала[ои зиндагонb сарварb мекард. Ин маънои онро надорад, 

ки мард[о аз ташвиши зиндагb  озод буданд. Баръакс [амаи зарурият[ои зиндагb дар гардани 

мард[о буданд. Он[о бо биносозb, кишоварзb, шикорчигb, мо[идорb ва чорводорb машuул 

буданд. Зисту зиндагонии оила, авлод ва rабиларо таъмин мекарданд. Ваrте ки дар охири 

[азорсолаи III пеш аз милод, кишоварзb, чорводорb, [унармандb ва [аѐти маънавию сиѐсb пеш 

рафту дар байни авлоду rабила[о низо бархост роли [алкунанда ба дасти мард[о гузашт. 

Акнун [амаи муаммо[ои рeзгору зиндагии оилаю авлодро мард[о ба зиммаи худ гирифтанд. 

Xамъият ба сохти падаршо[b  гузашт. 

    Ба сохти падаршо[b гузаштани xамъияти ибтидоb пешравии [аѐти иrтисодии одамони 

замони  асри биринxиро хело тезонид. Акнун аз оила сар карда то rабила пешво аз [исоби 

мард[о интихоб карда мешуданд. Дар байни авлоду rабила[о шeрои «мардони доно» ташкил 

меѐфт. Шeро дар навбати худ до[ии rабиларо интихоб мекард. Вале [оло ин подшо[игарb ва ѐ 

[окимигарb набуд. Зеро тамоми ро[барияти rабила дар ихтиѐри «мардони доно» буд. Он[о 

метавонистанд «до[ии rабиларо» дар кадом ваrте ки хо[анд, бо шахси дигар иваз намоянд. 

{оло дар rабила  шахсе пайдо нашуда буд, ки аз xи[ати таъминот аз дигар аъзои rабила боло 

истад. {амаи аъзоѐни авлоди rабила [аѐти якхела ва якранг мебурданд. «До[b» ба аъзои шeрои 

«мард[ои доно» масли[ат дода тавонад [ам, аз рeи касби худ ин ѐ он кор[оро ба монанди 

кишоварзb, чорводорb, [унармандb, биносозиро ба xо оварда зиндагb мекард. Аз [ама мусбаташ 

он буд, ки тамоми ма[сулоти ме[нат, байни аъзоѐни rабила баробар таrсим карда мешуд. 

Тахмин карда мешавад, ки яке серу дигаре гурусна, яке лучу дигаре бара[на набуд ва яке аз 

хона[ои гарму дигаре дар хонаи хунук зиндагонb намекарданд. Аз падаршо[и оила сар карда, 

то падаршо[и rабила зисту зиндагонии якхела доштанд. Дар [олати вайрон кардани шарту 

шароит[ои номбурда, аз «мард[ои доно» сар карда, то «до[ии rабила» аз нав интихоб карда 

мешуданд. Ин тарзи зиндагонии xамъиятиро илми таърих «xамъияти коммунизми ибтидоb» 

медонад. 



        Бо баробари ин шахсони донои аз тарафи халr интихобшуда, он rадар беrадр [ам 

набуданд. Аrлу заковати он[о, ки пешравии зисту зиндагонии rабиларо таъмин мекард, аз 

тарафи аъзоѐни xамъият rадр карда мешуд. Ба uайр аз rадркуни[ои мавrеи сардори rабила, 

аъзоѐн барои вай хона[ои бар[аво месохтанду, чорвояшро мечарониданд. 
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Ваrти таrсими масоле[и кишоварзb [иссаи eро зиѐдтар медоданд. Ин рафтори дар аввал 

ихтиѐрии аъзоѐни rабила минбаъда ба расмият даромад ва яке аз сабаб[ои нобаробарии 

иrтисодиѐти аъзоѐни xамъият гардид. Ин rадами аввалини ба табаrа[ои бою rамбаuал 

таrсимшавии xамъияти ибтидоb буд. 

     {африѐти Саразм исбот мекунад, ки дар ибтидои замони биринxb сокинони он акнун тарзи 

зиндагонии якрангаву баробар надоштанд. Авлоду оила[ое пайдо шуда буданд, ки аз рeи дороb 

ва мартаба нисбат аз дигарон болотар меистоданд. Баъзеи он[о дар хона[ои васеву хуш[аво 

зиндагонb карда, дар рeзгори худ ашѐ[о, олот[ои гуногунро истифода мекарданд. Вале 

зиндагии он[о дар кадом дараxа набошад, xамъият [амоно xамъияти бесинфb буду он[о дар 

зинаи аввалини тамаддун умр ба сар мебурданд. 
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КИШОВАРЗОН  ВА  ЧОРВОДОРОН 
          

     Ваrте пеш аз [африѐти болои теппача[о rадам зада, xои [африѐтро муайян мекардем, пеши 

поямон санг[ои гуногуншакли бо дасти инсон таuйирдодаро медидем. Uармиx[ои гуногунрангу, 

гуногун[аxм, санг[ои лундаю па[ни rисман суфта шуда, пора[ои косача[ои мармарb ва 

даста[ои xувоз буданд. Чунон зиѐд буданд, ки он[оро xамъ намуда, ба корхона овардан кори як 

кас набуд. Он[о безабон бошанд [ам ба мо «наrл мекарданд», ки сол[ои дароз дар дасти 

одамон вазифаи олот[ои гуногунро ба xо овардаанд. Баъди аз rайди назар гузаронидани ин 

ашѐ[ои сангb ба мо маълум гардид, ки сокинони Саразм кишоварз будаанду uалла[ои худро бо 

воситаи [амин uармиx[ою даста[ои xувоз rима карда, аз он[о барояшон хeрок тайѐр мекарданд. 

     Нишона[ои инкишофи чорводорb дар Саразм дар устухон[ои [айвон[ои гуногун, ки дар 

болои теппа[о ба чашм мерасиданд, дида мешуд. Вале мо [оло намедонистем, ки он[о 

устухон[ои чорвои ва[шианд ѐ хонагb. Дар умеди он будем, ки бо ѐрии зоолог[о намуд[ои 

чорвои хоxагии саразми[оро муайян намоем.  

     Метавон гуфт, ки ин ду намуди машuулият: кишоварзb ва чорводорb нафаrат асоси 

иrтисодиѐт буданд, балки омил[ои муайянкунандаи маданияти  одамони xамъияти ибтидоb низ 

ба шумор мерафтанд. 

     Нахуст оид ба кишоварзb. {ар боре, ки аз болои дастурхон бурдаи нонеро ба даст 

мегирифтем, ба худ саволе медодем, нони аввалинро чb гуна офарида бошанд? Дар пеши назар 

гандумзори васеъ, комбайн[о, нонвойхона[о ва мошин[ои пур аз нони гарм пайдо мешаванд ва 

[амаи ин[о барои мо [одисаи муrаррарb шуда мондааст. Вале 5000 сол rабл аз замони мо, ки 

ягон намуди техникаи кишткунию uаллаxамъкунb, осиѐю танeр[о набуданд, мардум чb гуна 

зиндагонb мекард. Донаи аввалини гандуму xавро кадом де[rон рeѐнидаасту нони аввалинро 

дар куxо пухта бошад? Ба ин[о ва дигар савол[ои сершумор  фаrат далел[ои  [африѐт[ои 

бостонb ѐдгории таърихи 5 [азорсола дошта, xавоб дода метавонисту халос. {оло дар симои 

Саразм мо чунин ѐдгориро дорем, вале сирру асрори он оид ба  маданияти кишоварзb дар 

rабат[ои маскунии он дар rаъри аср[о ни[он аст.  Бо вуxуди ин мекeшем оид ба оuози 

кишоварзb чанде сухан ронем ва душвори[ои  зиндагии инсонро  аз назар гузаронем. 

     Аввалин донапошу донаuундор, танeрсозу нонпаз зан[о буданд. Он дона[ои худрeе, ки 

занон аз домана[ои талу теппа[о, сою адир[о чида ба бошишго[ меоварданд, дар ваrти кeфтану 

нарм кардан ба [ар тараф пош хeрда, rисми аз он[о зери хок шудаанд. Соли дигар дар назди 

бошишго[ сабзида баромадани майсаи uалларо касе пайхас намекард. Ваrте ки майса[о тухм 

баста, дона[ои хeрданибоб пайдо карданд, зан[ои хeшачин он[оро чида хeрок мепухтанд. Ана 

[амин тавр, дар натиxаи чандин маротиба такрор шудани ин [одиса одамони замони санг ба 

хулоса омаданд, ки он[оро ба шакли маданb  кишт кардан мумкин. Аммо барои ин замини 

[амвору нарм, об, шароити мусоид ва олоти заминшудгоркунb лозим буд. Он замон дар дасти 

он[о ягон олоти заминковb набуд. Маxбур шуданд, олот ихтироъ кунанд. Вале чb тавр? Аз 

кадом ашѐ?   Инсон ба андеша меафтад. Ба ин савол[о фаrат бозѐфт[ои бостонии замони асри 

сангу биринx xавоб дода метавонистанд. 



     {оло ба мо маълум, ки кишоварзони Саразм замини худро бо олот[ои сангb, устухонb, 

баъди ихтирои металл бо олоти мисиву биринxи «xуфт» намуда, киштукор мекарданд. Бигзор 

хонанда гумонбар нашавад, ки саразмиѐн ва кишоварзони но[ия[ои дигар бо аспу xуфти гов 

заминро яклухт чапагардон  

карда, бо сихмола[о нарм карда, бо мола кулeх[ои  онро мешикастанд.  Асло ин тавр не. Дар 

он замон инсон [оло ягон намуди [айвоноти кориро дар кишоварзb истифода намебурд. 

Тамоми кор[ои кишоварзb дасти иxро мешуданд. 

    Бостоншиносони донандаи замони асри биринx В.М.Массон, Р.М.Мунчаев, 
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Н.Я.Мерперт, Г.Ф.Коробкова, ихтисосмандони кишоварзb Н.И.Вавилов, Г.Н.Лисисина, 

М.М.Дяконов ва дигарон собит намуданд, ки кишоварзон аввал заминро яклухт xуфт накарда, 

онро мисли xeйчаи xуrуриаш 10-15см мекофтанд. Дона[ои uалларо бошад ба [амон xeйча дар 

масо[ати муайян дона-дона мерехтаанду рeи онро бо хок мепeшиданд. Сабзидани дона[ои 

рехташуда ба мусоидии обу [аво вобаста буд. 

    Баробари ин аз рeи аrлу заковат ва таxрибаи  [аѐт,  одамони rадим медонистанд, ки кишт 

кардан дар [авза[ои дарѐ[ою со[или кeл[о фоидаовартар аст. Бинобар ин аксарияти 

бошишго[[у rарорго[[о, де[кадаву ша[рак[оро дар назди дарѐву кeл[о ва чашма[ои равон 

месохтанд. Дар ин гуна  xойхо он[о имконият доштанд, ки ба uайр аз кишоварзb бо шикорчигb, 

мо[идорb низ машuул шаванд. 

    Ин назарияро мавrеи xойгиршавии ша[раки Саразм дар со[или Оимкeл ва дарѐи Зарафшон 

ва ѐдгори[ои Кабeтаки Шимолb (Копетдаг), - Намозго[, Олтинтеппа, Геоксюр, Илгинли ва 

чанде дигар, ки ватани кишоварзони rадимаи сарзамини Осиѐи Миѐнаанд исбот менамоянд. 

    Аз ин рe метавон гуфт, ки ниѐгонамон 5000-5500 сола[о rабл аз ин заминро бо омоx[ои 

сангb, чeбb, устухонb шудгор мекарданд. Ни[оят дар асри биринxb 40 сада пеш аз замони мо 

сари омоxро аз мис сохта, дар кишоварзb rувваи  [айвоноти кориро истифода мебурдагb 

шуданд. Дар навбати худ ихтирооти омоxу xуфти гов rувваи зиѐди xисмониро  талаб мекард, 

ки он барои зан[о хеле душвор буд. Аз ин рe иxроиши  ин корро мард[о ба зиммаи худ 

гирифтаанду бо [амин мавrеи худро чb дар оила ва чb дар xамъият устувор гардониданд.  

    Вале бо ин мавrеи зан дар хоxагидорb ва рeзгордорb паст нашуд. Вай касб[ои гуногун аз 

xумла ресандагb, бофандагb, кулолгарb, либосдeзиро азхуд намуда, дар пешравии зиндагb роли 

[алкунандаро мебозид. 

    Бостоншиносони Саразмро лозим буд, ки дар ваrти [африѐт ба савол[ои сершумор аз рeи 

бозѐфт[о xавоб пайдо кунанд. Бо ин маrсад дар рафти ковиш[ою аз зери хок кушодани хона[о 

мо [ар як ашѐю олоти дарѐфтшударо аз rайди назар мегузарондем. Вале маълум, ки uалладона 

тухму донак[ои дарахтони меванок ва бисѐр дигар xинс[ои органикb: пeст, гeшт, матоъ, чарм, 

пашм ва uайра[о бо мурури замон пeсида ба хок табдил меѐбанд. Аз ин рe, дарѐфт намудани 

он[о uайри э[тимол буд. Лекин бостоншиносон аrида доранд, ки ягон чиз абадb гум 

намешавад. Аз гандуму xав ко[у пахол мемонаду аз [айвонот устухон. Дар он xое, ки да[[о 

[азор сол об нарасидааст,  [атто донаку тухм[ои мева[о низ эмин хо[анд монд. То замони мо 

расида омадани xаву гандум, нахeду шолb хело душвор аст. Аммо мо аз он ноумед намешудем. 

Ваrте ки дар маuзи хишт[ову андова[ои  рeи девор[о пeсти гандуму xав ва ко[и он[оро дидем, 

бо як овоз гуфтем, ки  сокинони Саразм мардуми кишоварз будаанду дар замин[ои назди 

[авли[ои худ xаву гандум кишт мекардаанд. 

    Бо вуxуди ин фаrат пас аз бори нахуст дарѐфт шудани дона[ои xав боварии мо оиди 

мавxудияти маданияти кишоварзии саразмиѐн бештар гардид.  Он дона[оро соли 1978 

Усмонxон Эшонrулов дарѐфт намуд. Вай дар ваrти аз хоку партова[о тоза намудани чо[и 

ханба якчанд лeндаи лои хушкшударо  дарѐфт кард, ки ба лой дона[ои xав часпида буданд. Ба 

мо лозим омад, ки бо  асбоби xарро[и-пинсет [ар як донаи онро ало[ида-ало[ида чида гирем. 

Азбаски маuзи дона[о пeсида, бо лой омехта буданд,  



фаrат пeсти боrимондаи дона[ои xав шакли аслии худро ниго[ дошта буданд. Дар натиxаи 

«xарро[ии» якчандрeза мо тавонистем, ки 221 донаи оло[идаи xавро аз дохили лой xудо кунем. 

    Ин буд, ки гeем, сокинони Саразм киштукори xавро [анeз дар замони асри сангу биринx 

медонистанд. Дертар дар рафти [африѐт мо rолиби ба лой часпидаи  пояи гандумро низ пайдо 

кардем. Акнун аз рeи далел[ои  ба[сноталаб метавон гуфт, ки uармиx[ои Саразм аввалин 

осиѐб[о будаанд. Саразмиѐн яке аз аввалин офарандагони орду пазандагони нон дар сарзамини 

Мовароунна[р будаанд. 
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Шояд дар байни [амкасбони ман ва донишмандони дигар шахсе пайдо шавад, ба гуфта[ои 

боло эрод гиранд. Бале он[о асоси илмb доранд ва [африѐти бостонии сарзамини 

Мовароунна[р гуво[b онанд. Ба бостоншиносон маълум, ки rадимтарин ѐдгори[ои сарзамини 

номбурда, бидуни ша[раки Саразм ба замони мутараrrb ва охири асри биринxb, дурустараш ба 

[азорсолаи I пеш аз милод мансубанд. Ба ин rабил ѐдгори[о кашфиѐти В.М.Массон , 

Г.Н.Лисисина, И.Н.Хлопин, В.И.Сарианиди, Э.И.Масимов дар   Кабeтаки Шимолb (Копетдаг); 

А.Ю.Заднепровский, Н.Г.Горбунова дар водии Фарuона (маданияти Rайроrrум ва Чуст); 

Я.Uуломов, А.Аскаров, У.Исломов (ѐдгори[ои Замонбобо, Мeъминобод, Гуxайлb); дар водии 

Зарафшон - Л.Т.Пянкова;  Н.М.Виноградова,  дар (Норак ва Данuара);  А.М.Манделштам дар 

(Бешканд); А.Аскаров дар (Сурхандарѐ) ва да[[о  дигарон дохил шуда метавонанд. Гарчанде 

дар он ѐдгори[о асосан нишона[ои чорводорb ва кишоварзb ба чашм мерасанд, он[о таърихан 

аз маданияти Саразм, 1,5-2 [азор сол xавонтаранд. Ма[з аз [амин сабаб мо маданияти 

саразмиѐнро асоси маданияти кишоварзии сокинони байни дарѐ[ои Сиру Ому ме[исобем. 

    Саѐ[атамонро дар бахши инкишофи кишоварзb идома дода, иброз медорам, ки дар охири 

[азорсолаи сеюм пеш аз милод кишоварзони Саразм олоти заминковию uалладаравиро хеле 

пеш бурданд. Азхудкунии маданияти маъдангудозb  ба он[о имконият дод, ки теuи омоx, белу 

каланд ва дос[оро, ки асоси олоти кишоварзист, аз мису биринx, созанд. Ин ихтироот мусоидат 

намуд, ки бо воситаи  rувваи кори [айвоноти хонагb, пеш аз [ама барзагов[о,  хару хаxир[о 

майдон[ои васеъро шудгор карда, кишти xаву гандумро ба ро[ монанд. Баъди обшeй намудани 

хоки анбору хамба[ои ша[раки Саразм дона[ои сиѐ[ гаштаи нахeтаку наск ва кунxит дарѐфт 

шудаанд. Ин чиз исботи дигаре барои маданияти баланди кишоварзии ин сарзаминанд, ки 

ниѐгони мо дар рeзгори худ намуд[ои гуногуни зироати uаллагиро истифода мебурдаанд. 

    {оло метавон гуфт, ки дар асри биринxи сокинони Саразм, имконият пайдо кардаанд, ки 

нафаrат талаботи худро бо uалла таъмин намоянд, балки rисми онро ба [амсоягони худ ба 

мол[ои дигар иваз намоянд. Ин гуфта[ои худро бо он асоснок мекунем, ки  дар се хамбаи 

uалланиго[дории бинои III саразмиѐн то 75 тонна uалла ниго[ дошта метавонистанд. Ин се 

утоrи номбурда, ки дарозиашон  10-11, барашон 1,20-1, 30м баландиаш 2 метра буда  [амчун 

анбори uалланиго[дорb хизмат мекарданд. 

    Аз рeи хона[ои истиrоматие, ки ба шакли чоркунxаи [аxмашон 3х3; 3, 75х3, 75 метра сохта 

шудаанд, тахмин кардан мумкин аст, ки uалладона аз тарафи шахсони махсус [ифз карда 

мешудаанд. Аз ин xо маълум мегардад, саразмиѐн барои дар [олат[ои фавrуллода:  низои 

байни rабила[о, хушксолb ва [одиса[ои uайричашмдошт дар ихтиѐри худ озуrаи заруриро 

ниго[ медоштанд. Uайр аз ин шояд xаву гандуми захира кардашуда барои тухмb ва савдо 

пешбинb шуда бошад.  

    Ваrте, дар [африѐти бинои VII бостоншиноси фаронсавb   Роланд Безенвал 8 хамбачаи 

дарозшакли дар як rатор xойгиршударо кушод, тахмини мо оиди дар Саразм мавxуд будани 

uалладона[ои гуногун боз [ам асоснок гардид. Хамбача[о аз xи[ати uунxоиши худ аз якдигар 

фарr мекунанд. Он[о барои ниго[дории аз 3 тонна то 200 кило uалла сохта шудаанд. Ин собит 

менамояд, ки саразмиѐн дар рeзuори худ 8 намуди uалладонаро истифода мекарданд, ки ин дар 

ибтидои маданияти кишоварзb 5-4 [азор сол rабл аз замони мо комѐбии калоне мебошад. 

    Чунин болобардории мавrеи кишоварзb зарурияти ба худ хос дорад. Зеро фаrат одамони бо 

кишоварзb - бо замин сару кор дошта rодиранд, ша[ру де[от бино намуда, дар он тамоми 

намуд[ои [унармандиро инкишоф ди[анд. 



Мардуми кишоварз сол[ои дароз дар як маскан зиндагонb карда, маданияти худро такмил 

доданд ва ба зина[ои баланди зиндагонb мебаромаданд.    

Инро нисбати rабила[ои кeчманчии чорводор гуфтан душвор. Зеро он[о аз паси 
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чорвои сершумори худ, дар xустуxeи чарого[и наву замини нав буданд ва rариб соле як-ду 

мартиба xои истиrоматии худро таuйир медоданд. Вале ин маънои онро надорад, ки rабила[ои 

кишоварзону чорводорон бо [амдигар робита надошта бошанд. Баръакс байни он[о робитаи 

зич, пайванди тиxоративу иrтисодb мавxуд буд. Кишоварзони rадим ба rабила[ои чорводор 

uалла, мева, олот[ои [унари дастb дода, аз он[о чорво, гeшт, равuан, масоле[и ширb, пашм, 

мато[ои пашмb, пeст ва дигар ма[сулоти чорво мегирифтанд. 

    Дар замони асри биринxb онеро, ки тан[о ба кишоварзиву чорводорb машuул бошад, дар 

сарзамини Осиѐи Миѐна пайдо кардан душвор буд. Дар ин замон кишоварзон ба чорводориву 

чорводорон бо кишоварзb низ машuул буданд. Фарr дар он буд, ки дар ин ѐ он rабила яке аз 

ин со[а[о дар иrтисодиѐт мавrеи [алкунандаро  мебозид. Масалан, дар [азорсолаи III пеш аз 

милод сокинони ша[раки Саразм асосан кишоварз буданду чорводорb машuулияти  

дуюминдараxа [исоб мешуд. Дар байни сокинони Rайроrrум -  музофоти Хуxанд, Замонбобо-

музофоти Бухоро, Бешкенту Данuара - дар Вахшу Кeлоб чорводорb мавrеи асосиро ишuол 

мекард. 

    Вале бозѐфт[ои бостонb: зарф[ои сафолb, анxому асбоб[о ва зебу зиннат[ои биринxb, 

rолиби зарф[ои сангb дар ѐдгори[ои кeчманчиѐн шо[иди он буданд, ки rабила[ои чорводор низ 

ба [унармандb шуuл меварзиданд. 

    Дар боби маданияти чорводории сокинони Саразм [аминро гуфтанием, ки дар замони 

аввали тамаддун-энеолит [оло бисѐр rабила[о тарзи ромкунb ва хонагb намудани чорвои 

ва[широ азхуд накарда буданд. Дар он замон табиати бойи водии Зарафшон манбаъи асосии 

зиндагонb буд. Дар арчазори кe[[ои Суuду Зарафшон намуд[ои гуногуни [айвонот мечариданд. 

Xангалзор[ои [авзаи дарѐи Зарафшон олами бои [айвоноту парранда[о доштанд. Дарѐча[ои 

сершумори водии Зарафшон хазинаи бои мо[и[ои гуногун буданд. Хулоса, сокинони Саразм ва 

дигар rабила[ои водb имконият  доштанд ба воситаи азхудкунии сарват[ои табиат ва 

шикорчигию мо[идорb низ худро аз хeрок таъмин намоянд. Вале дар замоне, ки олоти шикорb 

ва фалахмон, камон, пайкон ва найза иборат буд, кори шикорчиѐн доимо бобарор набуд. 

Хулоса, барои хeроки доими доштан xамъиятро зарур буд, ки ба хонагикунии [айвонот  

машuул шаваду бо ин зарурияти иrтисодиѐти худро таъмин намояд. 

    Дар рафти [африѐт имкон пайдо шуд, ки миrдори зиѐди устухони [айвонотро дарѐфт кунем. 

Буxул[о, rабурuа[о, шох[о, косахонаи сари [ар гуна [айвонот шо[идb он аст, ки замоне 

сокинони Саразм гeшту шири фаровон истеъмол мекардаанд. Аммо ба мо маълум набуд, ки ин 

устухон[о ба кадом намуди [айвонот тааллуr доштанд. Аз ин рe барои донистани намуд[ои 

[айвоноти Саразм лозим омад, ки ба зоолог[о муроxиат кунем. Барои [алли ин масъала 

номзади илми биология, корманди Пажe[ишго[и зоология ва паразиталогияи АУ Тоxикистон 

Шарифовро аз ша[ри Душанбе, зоолог[о А.К.Каспаровро аз Санкт-Петербург, Xон Дессро аз 

Фаронса таклиф намудем. Аз рeи тадrиrоти он[о маълум гардид, ки сокинони Саразм дар 

замони энеолиту биринx гeшти гов, гeсфанд, буз, нахxир, о[у, гавазн, хук[ои ѐбоиро истеъмол 

мекардаанд. Дар байни устухонпора[о боrимонда[ои устухони мурuу мурuоби, кабку кабeтар ва 

мо[ихeрак[о низ дучор мешуданд.  

    Тадrиrотчиѐн маълум карданд, ки rисми асосии [айвоноти хонагb бузу гeсфандон буда, 

таносубан нисбати гову барзагов, нахxиру маркаб 1 бар 10-ро ташкил меди[ад. Бояд rайд 

намоем, ки саразмиѐн дар зинаи аввали инкишофи маданияти энеолит [оло аспро ба худ ром 

накарда буданд, зеро устухони асп дар rабате, ки ба замони асри биринxb тааллуr дорад, ба 

миrдори хеле кам дарѐфт шуд. 



    Оид ба маданияти чорводорb  бояд бигeем, ки гов дар зиндагонии одамони rадим 

а[амияти бени[оят калоне дошт. Бо барзогов[о одамони rадим замин[ои худро шудгор 

мекарданд, он[оро барои кашонидани чeбу rамиш, санг[ои маъданb низ истифода мебурданд. 
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Аз гeшту шири он[о хeрок, аз  пeсту пашми он[о либос, пойафзол тайѐр макарданд. Шояд аз 

[амин сабаб бошад, ки дар [азорсола[ои IV-III пеш аз милод говро [амчун мeъxизаи олb 

[исобида, акси онро дар девор[ои маъбад[о ва рeи мe[р[о тасвир мекарданд. 

    Тасвири тиллогини гов дар якчанд ѐдгори[ои замони асри биринxb, аз он xумла дар Мисри 

rадим, xазираи Крит, Олтинтеппаи Кабeтак (Копетдаг) дарѐфт шудаанд. Му[аrrиrони ин 

ѐдгори[о тасвири говро [амчун рамзи худои офтоб ва осмон маънидод кардаанд. Дар бисѐр 

ѐдгори[ои {индустон, Покистон, Эрон ва Месопотамия бостоншиносон муxассама ва мe[р[ои  

ба болояш тасвири барзагов кандашударо дарѐфт намудаанд. Ин гуна тасвиротро мо низ дар 

бинои IV- ша[раки Саразм дарѐфт намудем. Гови Саразм дар рeи санги uуламонанде кандакорb 

шуда буд, саразмиѐн вайро [амчун мe[р истифода мекарданд. 

    Акнун мавrеи гову барзаговро дар [аѐти одамони rадим шар[ дода, бояд хотирнишон кард, 

ки дар китоби муrаддаси зардуштии мардуми ориѐb Авесто гов [амчун мeъxизаи муrаддас 

тасвир карда шудааст. Дертар бошад подшо[они rадим аз Дорову Сикандар сар карда, ба 

куло[и шо[онаи худ тасвири тиллогину нукрагини шохи говро илова мекарданд. Аз рeи аrидаи 

мо ин рамзи тавоноb, xасурb ва мeъxизанокиро ифода менамуданд. 

    Хулоса, чорводорb мисли кишоварзb решаи чуrури таърихb дошта, ибтидои онро 

ниѐгонамон зиѐда аз 6000 сол rабл аз замони мо асос гузоштаанд. 
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ОТАШИ МУRАДДАС, ОТАШГО{{О ВА МАЪБАД{О 

 

    Дар улуми бостоншиносиву таърихшиносb анъанаест, ки маданияти xамъияти инсониро аз 

рeи эътиrод нисбат ба мeъxиза[ои табиат: офтоб, обу оташ ва замин ба давра[о xудо кунанд. 

Гурe[еро ба парастиши офтобу мо[тоб, дигарерро ба оташ ва сеюмиро ба обу замин нисбат 

медонанд. Пеш аз [ама бояд гуфт, ки дар xамъияти ибтидоb, ки [оло одам дар [олати 

ва[шигиву нимва[шигb буд, аз [ама ва [аргуна [одиса[ои табиат: сармову гармо, селу xола, 

заминxумбиву сeхтор[о ва чанде дигар [исси тарс  вуxуд дошт. Сабаб дар он буд, ки он[о [оло 

rонуният ва зарурияти ин [одиса[оро намедонистанду руйдоди [ар як [одиса[оро [амчун uазаби 

он[о медонистанд. Ро[и ягонаи аз ин uазаб монданро одамон дар зориву тавалло ва 

rурбоникуни[о медонистанд. Бо баробари пешравии зиндагb, афзудани малака ва  инкишофи 

табиатшиносb, он[о худро ба [одиса[ои табиат мутобиr карданд, кам бошад [ам rонун[ои 

табиатро дарк мекардагb шудаанд. Вале ин дарккунии он[о то ба дараxае буд, ки ба он[о 

лозим омад, ба офтоби [аррeзаву мо[тоби [аршаба, оташе, ки гарчанде фалокатовар аст, вале 

он[оро аз сармо эмин медошт, эътиrод пайдо кунанд ва он[оро парастанд. Он rабила[ое, ки 

дар со[или ба[ру уrѐнус, кeлу дарѐ[о зиндагонb мекарданд, обро [амчун мeъxиза мешинохтанд. 

Билохир тамоми мавxудоти [аѐт, ки дар рeи замин буд ва аз замин мерeиду ба замин мерафт, 

мавrеи заминро бузургтар мегардонид. 

    Аз ин рeи, одамони замони полеолитb, мезолитb ва неолитb, ки 70-100 [азор сол rабл аз мо 

умр ба сар бурдаанд, зиндагии якранга доштанд. Ин чунин маъно дорад, ки тарзи [аѐти 

маънавb, иxтимоb, иrтисодb, му[ити зиндагb, олоти исте[солот ва хeрду хeроки [амаи одамон 

ба якдигар монандb дошт.  Ин гуфта[о ба хулоса меорад, ки инсон, ба маънои пуррааш, дар 

тамоми xа[он пайра[аи якрангаи ташаккулу инкишофѐбиро пасу пеш тай намуда аст. 

    Ма[з барои [амин [ам мeъxиза[ои табиат: офтоб, мо[тоб, оташ, об ва замин барои [амаи 

xамъияти инсонb rадру rиммати якхела дорад.   Аз ин рe дар замони асри санг муайян кардани 

ватани оташпарастон душвор аст ва он[о, ки ин ѐ  он сарзаминро саросема сарчашмаи 

аввалини оташпарастb мешуморанд, хатои калони таърихb содир мекунанд. 

    Аввалин дини ниѐгони мо оташпарастb буд. Олимони намоѐни  давр В.В.Струве, 

Б.U.Uафуров, Н.Н.Неъматов, Б.А.Литвинский, А.М.Беленитский, А.М.Манделштам, А.X.Бобоев, 

Д.Карамшоев ва чанде дигарон сарзамини Осиѐи Миѐнаро ватани оташпарастони аввалин 

мешиносанд. Баробари ин номбурдагон пайдоиши дини оташпарастиро ба охири [азорсолаи II 

ва аввали [азорсолаи I -ум то милод мансуб медонанд. Он[о нишона[ои аввалини 

оташпарастиро дар ѐдгори[ои бостонии замони охири асри биринxb дар Rайроrrуми музофоти 

Хуxанд, Оrтангии Ша[ристон, Макони Мори Фархор, Бешкенти Ша[ритус ва як зумра 

ѐдгори[ои Кe[истони Бадахшон мебинанд. Бояд гуфт, ки [амаи ин ѐдгори[о пеш аз пайдоиши  

xамъияти синфb вуxуд доштанд. Аз ин рe, ба оташ эътиrод доштани он[о шакли 

номуташаккиле дошта, [оло он оташ [амчун дин афкори синфи дорову [укмронро ифода карда 

наметавонист. 

    Аз рeи аrидаи ман, ки баъди мушо[ида[ою барраси[ои бостонии ша[раки Саразм 

парастиши оташ аз тарафи rабила[ою оила[о дар шакли муташаккил дар замони энеолит ва 

ибтидои асри биринx ба вуreъ омадааст. Ба тадrиrот[ои зардуштшиносb такя намуда, бояд 

хотирнишон кард, ки мухаrrиrи англисb Мери Бойс дар асар[ои худ «Таърихи зардуштb» ва 



«Зардуштиѐн» навиштааст, ки «Зардуштизм»... rариб 3500 сол пеш дар дашт[ои Осиѐ пайдо 

шуда, вай [амчун дини давлатии се  империяи эрониѐн, якчанд садсола[о инкишоф ва 

[укмронb кардааст. Аз рeи пешни[оди му[аrrиr ба ин империя {индустони Шимолb, Осиѐи 

Миѐнаю Эрон ва дигар вилоят[ои Шарrи Наздик  дохил мешуданд. 
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    Вале ваrте, мо оташпарастиро аз рeи кашфиѐти [африѐти ша[раки Саразм меди[ем, ба 

аrидаи олими англис  такя намекунем. Зеро Саразмиѐн ба гуфта[ои му[аrrиr Мери Бойс 1000-

1500 сол пеш ба парастиши оташ  шурeъ карда буданд. Ма[з аз [амин сабаб, метавонем, 

бигeем, ки хулосаи дар дашт[ои Осиѐ пайдо шудани оташпарастb, ки минбаъда ба зардуштизм 

пайванд мешавад, [аrиrати масъала нест. 

    {оло мо гуфта[ои болоро ба сало[диди тадrиrотчиѐн [авола намуда, ба хонандагони  худ 

оиди xои аввалини  ташаккули парастиши оташ наrл карданием. 

    Равшан гардид, ки дар рафти [африѐти ша[раки Саразм то соли 1990 31 оташго[ кушода 

шуд. Он[о асосан ду шакл - доирашакл ва чоркунxаанд. {амаи он[о дар мобайни хона[о ва 

толор[ои гуногун[аxм сохта шудаанд. Ин тарзи xойгиршавии оташго[ ба одамон имконият 

медод, ки аз [ар тараф ба оташи афрeхта истода наздик шуда тавонанд. {аxми оташго[ 

баробари таносуби хонаву толор[о буданд. Дар хона[ои хурди шахсb оташго[и хурди 

доирашакли буриши кeндалагиашон 60-80 см тараф[ои оташго[и чоркунxаи  ба 65х65см 

баробаранд. Дар толор[ои васеъ оташго[и нисбатан калон, ки таносуби он[о ба 125-150см ва 

100х110см баробаранд, месохтанд. Дар [арду [олат [ам оташго[[о бо деворчаи 5-10см и[ота 

карда шуда, дар маркази он[о чуrурчаи оташниго[дорb ба [аxми оташго[, мувофик кофта 

мешуданд. Азбаски дар чуrурча[о хокистару ангишт[ои чeби сeхташуда боrb мондаанд, девори 

чуrурча ва атрофи он аз тасфи оташ ба сафолак табдил ѐфтааст. Тахмин кардан мумкин аст, ки 

дар он[о оташи муrrадас [еx го[ хомeш намешудааст.  

    Ин rабил оташго[[оро бостоншиносон дар ѐдгори[ои Кабeтаки Шимолb, Rаротеппа, 

Олтинтеппа, Геоксюр, Айнатеппа, Илгинлb, ки [амдаври ша[раки Саразманд хеле бисѐр 

вохeрдаанд. Берун аз Осиѐи Миѐна  ин гуна оташго[[о дар ѐдгори[ои Сeзb, Сиалк, Теппаи 

{исор, Ша[ри Сeхтаи Эрон, Мундигаки Афuонистон, Кулли ва Пираки Покистон дарѐфт 

шудаанд. {амаи тадrиrотчиѐни ѐдгори[ои номбурда, ин rабил оташго[ро ба парастиши оташ 

вобаста мекунанд. 

    Дар яке аз достон[ои дини [индуѐн «Шатапатаха барахман»  ривояте оварда шудааст, ки 

оташго[и мудаввар рамзи осмон буда, беканории онро ифода менамояд, оташго[и чоркунxа 

устувориву тараф[ои заминро ифода менамояд. 

    Натиxаи ковиш[ои бостонb маънои онро надорад, ки оташпарастb  дар байни сокинони 

Саразм  дини мукаммал буд. {ар як дин [амон ваrт муайянкунандаи афкори xамъият [исобида 

мешавад, ки дар xамъият нобаробарии иrтисодиву иxтимоb ва сиѐсати давлатдорb мавxуд 

бошад. Оташпарастони замони  ша[раки Саразм дар xамъияти ибтидоb зиндагонb мекарданд. 

Аз ин рe оташго[[ои Саразмро ибтидои ташаккули парастиши оташ дар байни rабила[о 

шуморидан мумкин аст. 

    Азбаски масъалаи дар куxо ва дар кадом шароит ташаккул ѐфтани оташпарастb то [ол 

равшан карда нашудааст, метавон гуфт, ки аз рeи оташго[[о, маъбад[о ватани оташпарастонро 

тамоми Шарrи Миѐна шуморидан мумкин. Вале парастиши оташ дар ин сарзамин дар тeли 

[азорсола[ои IV-II пеш аз милод шакли табии дошта, рамзи офтобро дар рeи замин ифода 

менамуд. 

    Rудрати офтобу сайѐрагон  дар китоби муrаддаси зардуштия Авесто, ки rадимтарин асари 

оиншиносии эроннажодон буд, тараннум карда шудааст. Аммо  дар куxо навишта шудани 

Авесто аз тарафи мухаrrикон то [ол кушода нашудааст. Аз рeи тадrиrоти И.С.Брагинский 

«Авесто дар аввал[ои [азорсолаи  



якуми то милод дар Осиѐи Миѐна ва шимоли Афuонистон пайдо шудааст» (ЭСТ x.I, Душанбе, 

1978, са[.38). Вале бо ин тадrиrот сарзамини Эрону Эрониѐнро аз гардан соrит намекунад. 

    Дар боби пайдоиши Авесто метавон гуфт, ки вай дар ибтидоb пайдоиши худ эxодиѐти 

ориѐb буд. Банду баст[ои оин[о аз тарафи одамон азѐд шуда, аз да[он ба да[он, аз rабила ба 

rабила, аз кишвар ба кишвар мегузашт. 
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Офарандаи оин[ои авестоb rабила[ои ориѐb, ки он[о дар сарзамини Аирйанам Ваеxа[ зиндагb 

мекарданд. Дар навбати худ оиди xойгиршавии ин  сарзамин низ байни олимон фикри ягона 

вуxуд надорад. 

    Rатори аrида[ои гуногун гуфтори бостоншинос Х.Нюбергро хотиррасон бояд кард, ки вай 

мамлакати Аирйанам Ваеxа[ «Фаро[но» Моварроунна[ри  Осиѐи Миѐна - байни дарѐ[ои Аму 

ва Сирро меноманд. Аз як тараф ба ѐдгори[ои бостонb,  аз тарафи дигар ба тадrиrоти Бобоxон 

Uафуров такя намуда, гуфтан мумкин аст, ки Аирйанам Ваеxа[ ватани эроннажод[ои rадим 

буда, тамоми [удуди Осиѐи Миѐна ва вилоят[ои дар шимолу uарбии он xойгиршударо дар бар 

мегирад {удуди xанубии онро сар[ади шимолии Эрону {индустон донистан ба маrсад 

мувофиr аст. 

    Авесто аз пайuамбари оини оташпарастb Зардушт дар шакли да[онb пештар пайдо шудааст. 

Аз рeи аrидаи ман дини оташпарастb ба маънои  томаш [анeз аз карн[ои VIII-VII пеш аз 

милод то ба са[наи таърихи баромадани шо[и оташпарастон Зардушт роли муайянкунандаи 

афкори xамъиятиро ишuол менамуд. Зардушт бошад аз банду басти он дар такмили фалсафаи 

дини  оташпарастb истифода бурдааст. 

    Бояд шахсияти Зардуштиро равшан намуд. Зеро баъзе аз тадrиrотчиѐн eро пайuамбари 

асотирb номидаанд. Ба uайр аз ин дар боби замони зиндагонии Зардушт низ мо [амфикрии 

донишмандонро намебинем. 

    Аз рeи як маълумоти тахминb гeѐ вай 6-7 [азор сол пештар аз Искандари Маrдунb (356-323 

то милод) зиндагонb карда бошад. Аз рeи маълумоти дигар зиндагии e дар садаи VI то милод, 

дар замони подшо[игарии Гуштосп гузаштааст. 

    Дар «Uиѐс-ул-луuот» мехонем, ки Зардушт (Зартушт, Зардухушт) - номи марде, ки насли 

Мануче[ри, шогирди Фисоурас дар замони Гуштосп даъвои набувад кард ва дини оташпарастb 

вазъ сохт ва маxус пайuамбар донанд ва номи e Ибро[им гeянд. Ва китоби Жанд (Занд), ки 

сохти eст онро осмонb донанд («Uиѐс-ул-луuот», x.I, Душанбе, 1987, са[.391). 

    Пеш аз [ама маълумоти «Uиѐс-ул-луuот» бовариноктар аст, зеро подшо[игарии Гуштосп аз 

замони Хо[оманиш[о 2,5 сада пештар гузашта буд. 

    Аз оне, ки номи падари Зардуштро Поурушаспа меноманду модари e Дугдова буд, вай 

шахси асотирb набуда, зодаи  инсон аст. Ба маълумоти Абeрай[он Берунb такя карда, муаррихи 

амрикоb Ричард Фрай дар асари худ «Наследие Ирана» меорад, ки зардуштия 258 сол пеш аз 

Искандари Маrдунb пайдо шуд. Аз ин xо тадrиrотчb  ин ду санаро xамъ намуда, санаи 588-ро 

мебарораду менависад, ки дар [амин сол[о Гуштосп ба дини Зардуштb рeй оварда буд. Дар 

соли 588 пайuамбар Зардушт 42-сола буда, дар синни 77-солагb аз олам гузаштааст. Пас аз 

андеша[ои зиѐд Р.Фрай навиштааст, ки анъанаи деринаи зардуштизм сол[ои 628-551 пеш аз 

милод пайдо шудааст. Илова намуда, rайд мекунад, ки санаи тахмини давраи оuози дини e 

зардуштия ба садаи 8-7 пеш аз милод рост меояд (Фрай Р., «Наследие Ирана», М., 1972, 

са[.52-53). 

    Барои боз [ам равшантар  намудани санаи  пайдоиши дини зардуштb мо ба асари безаволи 

Абулrосим Фирдавсb «Шо[нома» муроxиат мекунем. Аз рeи маълумоти Фирдавсb Гуштосп 

265-266 сол пеш аз Искандари Маrдунb подшо[b кардааст. Ин ду санаро ба [ам xамъ намуда, 

санаи 621-ро [осил мекунем, ки ин ба ибтидои садаи 7 рост меояд. Аз ин xо метавон  гуфт, ки 

садаи 7-и пеш аз милод, ин ибтидои таваллуди Зардушту ба майдон баромадани дини 

зардуштист. Ин нишондод ба сохти таърихи мардуми Шарrи Наздик низ мувофиrат дорад. Чb 

хеле ки дар боло rайд шуд, [ар як дин фаrат дар xамъияти синфb ифодакунандаи афкори 



табаrаи [укмрон шуда метавонад. Дар Эронзамин xамъияти синфb-нобаробарии иrтисодию 

сиѐсb дар аввал[ои садаи 7-ум рe[ зада буд. 
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     Бо вуxуди ин наметавон rаноатбахш буд, ки парастиши офтобу оташ аз замони Зардушт 

оuоз ѐфтааст. {африѐти бостонии да[сола[ои охир дар но[ия[ои xудогонаи Осиѐи Миѐна - 

водии Зарафшон, кишвари Суuдиѐн, Хуросони Шимолb, Бохтару Бадахшон назариѐти 

муаррихон В.В.Струве ва Б.U.Uафуровро оиди кишвари отшпарастон тасдиr намуданд. Илова ба 

ин оин[ои оташпарастb бо тамоми бахшу ривоят[ои худ [анeз дар [азорсола[ои IV-II пеш аз 

милод дар байни сокинони Осиѐи Миѐна ва [амсоягони он[о ташаккул ѐфта буд. Ин расму оин 

дар [азорсолаи II пеш аз милод дар замони [аракати ориѐн ба кишвар[ои xануб - Эрон ва 

{индустон расиданд. 

     {африѐти ша[раки Саразм гуво[и он аст, ки кишвари Суuдиѐнро яке аз аввалин марказ[ои 

оташпарастон бигeем. Оташго[[ои Саразм ва «Маъбади офтобb» (бинои 5-ум), ки поѐнтар 

сухан меронем далели ин аст. Вале оиди оташго[[о байни бостоншиносон аrида[о гуногун аст. 

Бостоншинос В.М.Массон, И.Н.Хлопин ва муаллифи китоби шумо як аrидаро тарафдорb 

мекунем, В.И.Сарианиди аrидаи худро дорад.  Мо оташго[[ои мудаввару чоркунxаи Саразм, 

Rаротеппа, Айнатеппаи Кабeтакро махсуси парастиши оташ медонем, ба rавли В.И.Сарианиди 

ин rабил оташго[[о воситаи гармкунии хонаву толор[оянд ва он[о вазифаи сандалии имрeзаи 

тоxиконро иxро мекарданд. 

     Ба муло[изаи ман ин оташго[[о ма[з барои он вуxуд доштанд, ба оташи он парастиш 

кунанд, баробари ин дар фасли зимистон то як андоза барои гармкунии хона низ  истифода 

мушуданд. Чаро хулосаи мо чунин духeра баромад. Аввал, назди оташго[[о (бино[ои IV,  V ва  

IX) якто-якто косаи сангини uармич гузошта буданд. Та[лили хокb ин xо нишон меди[ад, ки 

дар uармич[о кадом як намуди растании равuандорро кeфта го[-го[  ба оташ мерехтаанд. Он 

ваrти лозима алангаи оташро забонадору дилрабо мегардонд. Чаро хулоса[ои мо ба назар гeѐ 

чунин осон [осил мешаванд?  Чунин нишона[ои оташпарастиро дар маросим[ои имрeзаи 

халrамон мебинем. Дар де[аи Чилгазии но[ияи Исфара баробари аз остонаи хона rадам 

гузаштани арeс пиразан[о eро назди оташ мебаранду ба дасташ чумчаи чeбин меди[анд, арeс аз 

равuандори дугeшаи сафолb  ба чумча равuан гирифта, рeи оташ мерезад. Пиразанону шо[идон 

аз рeи чигунагии  алангаи оташ бахти навхонадоронро муайян мекунанд. Байни ин ду [одиса 5 

[азор сол ваrт аст, вале магар ба [амдигар монанд нестанд? Гирди оташ даврзанонидани арeсу 

раrси xeра[ои домод дар атрофи кундаалоб, нeгчамонию [азориспанддудкунb барин одат[оро 

низ  барои таrвияти фикр хотиррасон кардан мумкин аст. {амин тавр,  оташго[[ои ша[раки 

Саразм  ма[з барои парастиши оташ сохта шудаанд. {амчун манбаи гармb истифода бурдани  

он[о вазифаи дуюм аст. Зеро оташ чизи му[им асту аз тамоми хусусият[ояш ба[ра бояд бурд.  

     Зарур аст зина[ои аввалини пайдоиши оташпарастb та[rиr шавад. Ин чиз рeшан аст, ки дар 

xамъияти ибтидоb  дар асри биринx муайян кардани ватани пайдоиши дини оташпарастb аз рeи 

як ѐдгорb кори ношуданист.  

     Ташаккули мафкураи инсон  ба [аѐти иrтисодию иxтимоии он вобаста аст. Ононе, ки олоти 

кориву асли[аи шикорb ихтироъ карда буданд имконият доштанд, ки ба шикорчигb, кишоварзb, 

[унармандb машuул шаванд. Дар чунин xамъият инсон   аз азхудкунандагони боигарии табиат 

ба исте[солкунандагони он табдил меѐбад. Инсон акнун тан[о ба uундоштани uалладонаю 

мева[ои ѐбоb машuул нашуда, худ баъзе намуд[ои онро дар назди бошишго[[ояш кишт намуда,  

оилаи худро бо хeрок доимо таъмин мекард. Ром намудани [айвонот имконият медод, ки дар 

баробари шикорчигb бо чорводорb низ машuул шаванд.  

    {амин тавр исбот шудааст, ки кишоварзb ва чорводорb аввалин намуди ме[нати сокинони 

xамъияти асри сангу биринxb буданд. Сохтани олот, пеш аз [ама пайкону камон  ва минбаъд 

шуuли кишоварзиву чорводорb воситаи инкишофи тафаккури одамони xамъияти ибтидоb 

гардид. Дар байни rабила[ои Осиѐи Миѐна оташпарастb [амчун дин дар [азорсолаи IV-III-юми 



пеш аз милод пайдо шуда бошад[ам вай [оло пурра ташаккул наѐфта буд, [ар rабила 

парастиши ба худ хосро дошт. 
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     Бозѐфт[о, оташго[[о ва дигар хона[ои махсуси парастиши оташ далели онанд, rабила[ои 

Саразми водии Зарафшон, домана[ои Кабeтак, Эрону Афuонистон офтобу мо[тобро [амчун 

манбаи гармиву равшанb парастиш намуда, оташро зарраи он дар рeи замин медонистанд ва 

ни[оят дар замин ба он эътиrод бастанд. Ба шакли осмон  доирашакл сохтани оташго[[о ва 

дар маркази он дар чуrури[ои махсус афрeхтани оташ гуво[и гуфта[ои мост. 

     Дертар дар давра[ои минбаъдаи тараrrиѐти ша[раки Саразм, дар ин xо барои парастиши 

оташ бино[ои махсус сохта шуданд. То [ол мо 5 бинои махсуси оташпарастони Саразмро 

кушодаем. Аз рeи сохташон он[о ба ду гурe[ таrсим мешаванд. Гурe[и аввал бино[ои 

ча[оркунxае, ки аз 4 то 6 хонаю хонаxо[о доранд, мебошанд. Он[о дорои толори нисбатан 

васеи 24-70 мураббаъ метра буда, дар маркази он оташго[и мудаввар ва ѐ чоркунxа дошт.  Ба 

атрофи баъзеи он[о аз рeи девор[ояшон ранги сурх мемолиданд. Ин нишонаи rурбонии хунин 

аст. Дар расмияти оташпарастон парастиш бе rурбонии хунин намегузашт. Ба[ри он ки [ар бор 

хуни чорвоеро нарезанд, атрофи оташго[ ва девори парастишго[[оро чунин «хунолуд», яъне бо 

ранги сурх оро медодаанд. Дар оташго[[ои бино[ои II  ва  IV чунин [одиса[оро мушо[ида 

кардам. Бояд тазаккур дод, ки В.М.Массон  ва А.Ю.Берѐзкин чунин рамзро дар ѐдгории давраи 

асри сангу биринxb (энеолитb) толори Илгингии Кабeтаки Шимолb дарѐфт намуданд ва 

гуфта[ои мо бори дигар тасдиr гардид. 

     Ба гурe[и дуюми оташго[[о тан[о якто номбар карда метавонем, он дар rабати дуюми 

бинои 5-и Саразм дарѐфт шуд. Бино аз ду [алrаи аз хишти хом сохташуда иборат аст: [алrаи 

аввал буриши кeндалангии 6, 30 метр, ва [алrаи дуюм буриши кeндалангии  3,30 метра дорад. 

Байни ин ду [алrа (давра)  ро[рави 80 сантиметра [аст, ки бо деворча[ои хиштии баландиашон 

15-20см ба хонача[о таrсим шудааст. Шояд болои ин бино гумбазпeш буд. Азбаски чунин 

тарзи сохтани  бино дар санъати меъмории Осиѐи Миѐна ва дигар кишвар[ои Шарrи Наздик  

бори аввал ба чашм расид, байни бостоншиносону шо[идон ба[с[ои аxиб ба амал омад. 

     Бостоншиносони амрикои К-К.Ламберг-Карловский ва Филипп Кол  ба хонача[ои байни 

[алrа[о бештар таваxxe[ карда, онро анбори uалладона номиданд. Бостоншиносон Б.И.Маршак 

ва В.И.Распопова як намуди хонаи истиrоматb [исобиданд. Баъзе тамошобинон онро дахма 

(гeрхона, хонаrо) шумориданд. Бисѐр тадrиrот[ои [амзамон ба Саразмро аз rайди назар 

гузаронидем ва лозим донистем бигeем, ки он «маъбади офтоб» аст. 

     Камина бештар ба сохти бино диrrат додам. Девори [алrаи берун  аз ду rатор хишти 

тараф[ояш 52х25 см ва uафсиаш 10-11 см иборат буд, хишт[ои берунии [алrа ба тариrи [амаи 

ин  ба шакли рамзи офтоби нурафшон аст. Дохили [алrа доираи офтобро мемонад. Бино чунин 

сохта шуда буд, вай офтобу нурпошии онро тасвир мекард. 

     Мо гуфта[ои дигаронро низ ба мизони аrл бар кашидем. Ба анбори uалла гуфтан асос нест, 

ягона донаи uалларо  ва ѐ пeсидаи онро аз он xо наѐфтем. Барои истиrомат кардан мувофиr 

набуд. Ягона фикре, ки моро дудила кард, дахма буд. Гарчанде дар дохили [алrаи мобайн 

устухони одамb ѐфт нашуд, боз барои аз байн бурдани шуб[а мобайни он хандак кофтем, то 

чуrурии 2, 50 метр, вале  ба нишонаи rабре дучор нашудем. {амин тавр пиндори худро 

таrвият меди[ем, бинои мазкур ба xуз «маъбади офтоб» дигар чиз нест. 

     Пас, бояд бигуфт, ки симои абадзиндаи офтоб ибтидои ташаккулb афкори оташпарастии 

мардуми Саразм буд. 

     Боз суоле хо[у нохо[ рe мезанад. Ватани оташпарастони аввалин куxост? Панx нишонаест, 

бо аrидаи ман муайян кардани он: аввал - мавxудияти оташго[и махсус; дуввум - хона ва 

толор[ои ало[идаи девор[ояшон ранги сурх дошта, ки рамзи rурбонии хунин мебошад;  

саввум - бозѐфт[ои хоси парастиши оташ: тасвири салиб, офтоб, оташ, барзагов ва маросими 

парастиш; ча[орум - тарзи дафнкунии фавтидагон аз рeи оини оташпарастb - дар [олати батни 

бо асбобу анxоми рeзгор ва зебу зиннат ва  
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истифодаи оташ дар маросими дафн; панxум - [амаи далел[ои боло [атман хоси тамаддуни 

[азорсола[ои IV-III-юми пеш аз милод бошанд. 

    Чунин ѐдгори[ое, ки ба панx талаботи болоb xавоб гуфта тавонанд, дар [удуди Осиѐи 

Миѐна ва Шарrи Наздик каманд. Ин[о Саразми Мовароунна[р, Намозго[теппа, Rаротеппа, 

Геоксюр, Илгинлии Кабeтаки Шимолb ва чанде ѐдгори[ои Эрону Покистон ва Афuонистон 

мебошанд. Дуртаринаш ѐдгори[ои Месопотамия мебошанд, ки он xо низ маъбад[ои 

оташпарастb кашф шудаанд. {амин тавр, водии Зарафшонро аз рeи барраси[ои ѐдгории Саразм 

яке аз ватани оташпарастони rадим номидан мумкин аст. 

    Парстиши оташ дар Саразм шакли авлодb  ва rабилагb  дошт. Оташпарастb дар xамъияти аз 

xи[ати иxтимоию иrтисодb нобаробар тараrrb карда, шакли муташаккили диниро пайдо 

мекунад ба [имоятгари манфиати табаrаи бонуфуз табдил меѐбад. Табаrаи [укмрону тобеъѐн 

байни rабила[ои  кишоварзону  чорводорон дар замони энеолиту асри биринx арзи вуxуд 

кардаанд.  

    Барои [алли пурраи масъала натиxа[ои [африѐти бостониро бо маълумот[ои мавxудаи 

таърихb муrоиса бояд кард. Зеро агар кашфиѐту бозѐфт[ои тадrиrотчиѐн бо ашѐ[о, намуд[ои 

урфу одати оташпарастон шинос кунанд, дастхат[ои rадим оид ба назарияи он[о сухан 

меронанд. Аз ин xо пайваста ба якдигар омeхтани ин [арду, тадrиrотчиро сари хулосаи амиr 

меорад. Аввалин ва охирин дастхат оид ба  тамоил[ои дини зардуштb Авестои беба[о 

мебошад. Фаrат дар [амин дастхат, ки то замони мо порча-порча боrb мондааст, маълумоте 

пайдо карда метавонем. 

    Дар бораи кай, дар куxо ва аз тарафи кb навишта шудани Авесто, байни олимон зиѐда аз 

сад сол инxониб ба[су мунозира давом дорад. Ба фикри ман ин муаммои сарбаста буда,  пурра 

кушодани он ба касе муяссар намешавад. Ин муамморо фаrат кашфиѐт[ои бостонии ѐдгори[ои 

кишвари эроннажодон - Аирйанам Ваеxа[ кушода метавонанду бас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

ХУМДОН{ОИ  ТАСФОН  ВА  ЧАРХ{ОИ  ГАРДОН 

 

     Байни касби [унармандb - кулолгарb (аз лой сохтани коса, кeза, дег ва дигар зарф[ои 

рeзгор) аз [ама rадим аст. Бостоншиносон пайдоиши  зарфи аввалинро хоси замони неолит 10-

7 [азор сол пеш медонанд. Зеро ки инсон ма[з дар замони неолит аз шикорчигb ба 

кишоварзиву чорводорb гузашт, яъне акнун одамон хeроки худро, ки аз ма[сулоти uаллагb, 

гeштb ва ширию равuани иборат буд, хом нахeрда, пухта истеъмол мекарданд. Барои пухтани 

хeрок бошад, тан[о оташ кифоят намекард. Аз ин рe лозим буд, ягон намуди зарфро ихтироъ 

кунанд. Санг[ои косашакли табиат сохта ба пухтану хeрдани хeрок номувофиr буданд. 

     Чb хеле гуфтем, зарфи лоини rадимтарин ба одамони замони неолит хосанд. Дар [удуди 

xум[урии мо ѐдгори[ои замони неолитро бостоншиносон А.П.Окладников ва В.А.Ранову чанде 

дигарон мавриди омeзиш rарор додаанд. Rарорго[и одамони давраи неолит rариб дар тамоми 

но[ия[ою вилоят[ои xум[урb дарѐфт шуданд, ки бе[тарин ва бойтарини он[о дар водии {исор, 

назди де[а[ои Тепаи Uозиѐн, Тутrавули со[или Вахш мебошанд. Дар шимолии Тоxикистон ин 

rабил ѐдгори[о дар но[ия[ои Исфара, Конибодом, Хуxанд ва Истаравшан (Eротеппа) дарѐфт 

шудаанд. Дар водии Зарафшон ѐдгори[ои Самарrанду гирду отрофи он, музофоти Бухоро ва 

болообии Зарафшон - аз Мастчо[ то Панxакентро - rайд кардан мумкин аст. Ма[з ин ѐдгори[о 

гуво[анд, ки сокинони Мовароунна[р аз замон[ои асри санг сохтани зарф[ои лоину сангиро 

азхуд карда буданд. 

     Бо вуxуди ин [унармандона сохтани зарф[ои лоb  ба давраи энеолиту биринxb хосанд. 

Саразми[о rариб шаш [азор сол rабл аз ин зиѐда аз 12-13 намуди зарф[оро аз хоки сурху зард, 

хокистарранг ва [атто сиѐ[ месохтаанд. Азбаски чархи кулолгарb [оло ихтироъ нашуда буд, 

зарф[оро дастb месохтанд. Аrидае [аст, ки ин корро бештар зан[о иxро мекардаанд.  Асоси 

таърихи доштани гуфтаи мазкур аз он аѐн мегардад, ки мард[о ба кор[ои вазнини ме[натталаб 

машuул буданд. Мард[о ба ниго[дории оромии аъзоѐни rабила, шикорчигb, кишоварзb, 

чорводорb, мо[идорb ва сохтмони хонаву xой машuул мешуданд. Аммо ин [амеша ин тавр 

набуд. Дар байни rабила[о таrсимоти ме[нат ба вуxуд омад. Дар ин маврид кабила[о мувофиrи 

rобилияти xисмонb ба иxрои касбу кори хос мутобиr шуданд. 

     {унармандb дар охири [азорсолаи IV-уми пеш аз милод аз кишоварзиву чорводорb xудо 

шуда, ба касби ало[идаи гурe[и одамон табдил ѐфт. Сабаб дар он ки исте[соли uалладона 

афзуда, захира зиѐд шуд ва дар чорводор-масоле[и гeштиву шири низ афзуд. Ба [ар як оила, 

авлод ва rабила лозим омад, ки боигарии худро мe[лати муайян ниго[ дорад ва аз рeи меъѐру 

талаботи рeзгор истифода кунад. Барои ниго[дорb халтаву xувол[о, сандуr[о лозим буданд. 

Вале он[о бофтану сохтани анxом[ои номбурдаро пурра азхуд накарда буданд, ришта[ои 

пашмb, пeст[ои суфта, матоъ, чeб, сeзану дарафш ва uайраро ба миrдори зарурb дар ихтиѐр 

надоштанд. Аз ин рe аксарияти намуд[ои маводи хeрока дар хуму хумча[о ниго[ дошта 

мешуданд. 

     Ваrте ки зарф[ои сафолини зан[о сохта, талаботи рeзгорро таъмин карда натавонист, иxрои 

ин корро мард[о ба e[да гирифтанд. {амин тавр, кулолгарb шакли муташаккили исте[солb 

гирифта, яке аз омил[ои пешравии ин намуди [унармандb гардид.  Зарур аст бигeем, ки як 

тарафи дараxаи тараrrиѐти xамъияти одамони rадим аз рeи санъати кулолгарии он[о муайян 

карда мешавад. 

     Дар айни замон, мо [оло дар ихтиѐри худ зиѐда аз 10 000 зарф[ои си[ату пора[ои онро 

дорем ва бо камоли rаноатмандb оиди санъати кулолии саразмиѐн ба[ои пурра дода метавонем. 

Саразми[о зарф[ои лоиро ба чор  
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шакл месохтаанд. Ба шакли аввал он зарф[ое дохил мешаванд, ки шакли лундаанд, да[они 

тангу нафисашон ба дарун хамида, ба глобуси ду таrсим карда монанданд. Ин rабил зарф[оро 

ба xои [амвор гузоштан душвор. Онро ваrти хeрокхурb доим дар даст ниго[ медоштанд. Шакли 

дуюм, зарф[ое, ки да[они кушод ва пояи устувор доранд, шакли сеюм, дeлча девор[ои рост 

доранд. Шакли чорум зарф[ое, ки конусшакл буда, ба таuора[ою хурмача[о монанданд. 

    Мо дар боло 12-13 намуди зарф[ои Саразмро хотирнишон карда будем. Ба он гуфта[о илова 

менамоем, ки [ар як намуди зарф номи худро дошта, дар рeзгор хизмати муайянеро адо 

мекард. Масалан, дар байни он[о мо косаи хeрокхурb, хурмаи ширxeшb, дугeшаи ширу 

равuанниго[дорb, кeза[ои обкашонb, ширхураи xуммакдории кeдакон, ширполло[о, пиѐла[о, 

xому дeлча[о,зарф[ои да[онкушодаи гeштнамаккунb ва uалланиго[дорb, хумча[ои калон  барои 

обу дона[о, таuора[ои хамиркуниву xомашeи ва ни[оят дег[ои сафолиро мебинем, ки куллb 

он[о, гарчанде дастb сохта шудаанд, хеле бадошту хушсифат мебошанд. 

    Дар Саразм мо ягон пораи деги мисb ва биринxиро дарѐфт накардем. {амаи намуди деги 

хeрокпазиву обгармкунии саразми[о сафолb буданд. Аз ин рe, бояд гeем, ки дар зиндагонии 

ниѐгонамон дар деги сафоли пухтани хeрок асосан аср[ои то  IV-VI милодb идома доштааст. 

    Вале ин маънои онро надорад, ки дар рeзгори ниѐгонамон дег[ои миссию о[анb набуданд. 

Он аз замони антиrа сар карда фаrат дар маросим[ои ид, шояд дар тeй[о барои пухтани хeроки 

xамъиятb истифода мебурданд. То аср[ои IV-VI дарѐфт шудани дег[ои сафолb далели гуфта[ои 

мо мебошанд. 

    Омeзиши санъати кулолгарони Саразм моро водор менамояд, ки он[оро [амчун 

[унармандони аввалини ин со[а шиносем. Кулол[о [ам зарф месохтанду [ам он[оро бо 

наrrоши[о оро медоданд...  Нахуст сирру асрори тайѐр намудани ранг[о [ам ба даст омад. Дар 

натиxаи таxриба[ои зиѐд ранг[ои гуногуни хушнамуд кашф гардид, ки аз гил[ои сурх, зард ва 

осмонранг [осил мешуданд. Чунин мавод[о дар доманакe[[ои Суuду Зарафшон фаровон аст. 

Гил[ои рангаро дар euурча[о кeфта суфта мекарданд. Равuану шарбати растанию гул[ои 

гуногунро ба он омехта ранги дилхо[ро тайѐр мекарданд. Далели ин гуфта[о он аст, ки дар 

назди хумдон[ои кулолгарb ва устохона[о ранг[ои барои ороиши зарф[ои зарур дарѐфт 

шуданд. Аз кадом равuану шарбати растанb истифода бурдаанд, ин чиз барои мо муаммои 

сарбастааст. Аз он, ки наrш[ои рeи зарф[о ва деворнигора[о шаш [азор сол ва дар баъзе xой[о 

аз он зиѐдтар зери хок зебогии худро гум накардаанд, маълум мешавад, ки он ранг[о сифати 

олb доштаанд   ва тайѐр кардани он кори осон набудааст. Кулолону наrrошони Саразм тарзи 

хоси тайѐр намудани ранг[ои сурх, зард, кабуд, осмонb, лоxувардb ва сиѐ[ро доштаанд. Имрeз 

чунин ранг[о дар ташхисго[[ои (лаборатория[ои ) кимиѐвb [осил карда мешавад, пас чb гуна 

ба ма[орату дониши  ниѐгонамон rоил нашавем. 

    Бале, кулол[ои Саразм наrrошони аввалинанд. Акнун ба санъати наrrошии он[о рe 

меоварем. Дар байни зарф[ои замони асри сангу мис, ки кулол[ои Саразм оро додаанд, зиѐда 

аз 100 хел тасвиротро мебинем, ки мувофиrи илми санъатшиносb ба 12 гурe[ xудо мешаванд. 

Он[о тасвири секунxа, чоркунxа, ромбшакл, дандонадор, катакчаи хурду калон, мавxи об, 

гумбазу равоr, хат[ои рост, шакли рустани[о, мо[b, салиб, хат[ои шикаста, тасвири [айвонот ва 

uайра мебошад. Дар он[о шаш намуд ранг мо[ирона истифода шудааст. Ранг[о бо як ма[орати 

баланд ба [ам мутобиr карда шудаанд. Зарф[о аз гилхоки сурх сохта шуда, бо ранг[ои xигарb 

ва бештар сиѐ[ оро ѐфтаанду зарф[ои сафедчаю зардча бо ранг[ои сурху гулобb. 

Ранг[ои лоxувардb, кабуди осмонb ва зардро дар тасвири деворнигора[о истифода кардаанд. 

     Бостоншиносон ва санъатшиносон аrида доранд, ки [ар як тасвир наrши оддb набуда, 

маънои ба худ хосе дорад. Чанде аз тасвироти Саразмро шар[ доданием. Чунончb, ба фикри мо 

дандона[о ва мавx[о хосият[ои обро ифода  
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мекунанд, дандона рамзи селу обхезb, мавx[о оромии оби дарѐю кeл[оро ифода менамоянд. 

Секунxа[о бо ду шакл тасвир ѐфтаанд. 

Якум, тараф[ои тези ду секунxа ба якдигар менигаранд, дар шакли сони он[о муrобили 

якдигаранд. Дар тасвири инсон [ам дар [азорсола[ои  V-IV, чашм[о шакли секунxа доранду ба 

якдигар назар мекунанд. Гуфтан мумкин аст, ки наrrошони Саразм секунxаро чун рамзи 

чашмони инсон rабул намуда, дар он[о маънои фалсафиро ифода намудаанд. Яъне шояд 

секунxа[ои теuашон ба якдигар равона рамзи наздикb ва дeстb бошанду секунxа[ои муrобили 

якдигар ифодаи rа[ру итоб, душманb.. 

     Наrши дигар - ромб, катак, чоркунxа. Дар ин наrш[о шояд манзилхонаро тасвир карда 

бошад. Ба [ар [ол дар ибтидои ташаккули тамаддун ниѐгонамон аз сиру асрори табиат таври 

кофb хабардор буданд. Он[о медонистанд, ки замин  чор тараф дорад, вагарна он[о хона[о, 

мeъбад[о ва баъзе оташго[[ои муrаддасро ба шакли чоркунxа намесохтанд. Аз ин рe, одате, ки 

мо то [ол ваrти хонасозb тараф[ои оламро ба инобат мегирему бештар кeшиши рeй ба сeи 

офтоб сохтани хонаро мекунем, мероси rадимаи ниѐгонамон мебошад. 

     Рамзи офтоб ва нури он дар наrш[ои рeи зарф[о ба шакли доира, нимдоира ва салиб 

омадааст. {ангоми шар[и «маъбади офтоб» дар ин бора сухан ронда будем. Салиб чиро ифода 

мекунад?  Салиб ифодакунандаи рамзи офтоб мебошад. Дар замони асри сангу мис ва биринx, 

rариб дар тамоми кишвар[ои Шарrи Наздику Миѐна rудрати офтобро ба инобат гирифта, онро 

дар ду шакл доираи нурафшон ва салиб тасвир мекарданд. Ин гуна тасвиротро дар осори 

санъати [азорсола[ои V-III-и сокинони Месопотамия - Байнанна[райн, Эрон, Покистон, 

{индустон, Афuонистон, Хуросони Шимолb ва Саразми Тоxикистон  мебинем. Ба ин тасвирот 

бештар кулолгарон, муссаввирон рeй овардаанд. Бо салиб[о нафаrат девор[ою фарши хона[о, 

балки зарф[ои рeзгорро [ам зеб медоданд. Аз санг[о, мису биринx, нуrраву тилло тeмору 

бозубанд[ои салибb сохта, бо худ гирифта мегаштанд. Яъне рамзи офтоби муrаддас он[оро 

доимо солиму тавоно ниго[ медошт. 

     Салибро бисѐр халr[ои xа[он эътироф кардаанд, [ам пайравони дини насронb ва [ам ислом 

онро [амчун рамзи тавонои ва софсирати rабул карда буданд. Бинобар ин салиб хоси ягон 

дини махсусе нест. Онро одамони xамъияти ибтидоb бо аrлу заковати худ офарида, ба [ама 

баробар таалуr дорад. Яке аз xамъият[ое, ки офарандаи салиб мебошанд, сокинони ша[раки 

Саразм буданд, ки ба кулолгарb шуuл доштанд. 

     Лозим аст дар бораи сохти хумдон[о ва истифодаи он[о дар [унари кулолгарb низ истода 

гузарем. Тарзи тайѐр кардану пухтани зарф[ои хоxагb аввал оддb буд. Бозѐфт[ои бостонb собит 

менамоянд, ки одамони rадим зарф[ои аввалинро дар оташи кушод мепухтанд. Барои сохтани 

зарф[о одамони неолитb (асри сангb) матои пашмb, чармb ва ѐ навда[ои нафиси дарахтонро 

истифода мекарданд. Аз рeи маълумот[ое, ки ба даст дорем бояд гeем, ки он ваrт аз матои 

пашмин ва ѐ чарм халтаеро ба шакли коса ва ѐ кeза дeхта дохили онро бо rум ва ѐ хок пур 

мекарданд.  Бо ин ро[ аввал шакли зарфро сохта, баъд аз беруни он гили часпаки ширанокро 

часпонида, шакли [аrиrии зарфи дилхо[ашонро пайдо мекарданд. Зарфро барои хушконидан ба 

офтоб мегузоштанду баъд аз хушк кардани он, rуму хоки дохили зарф ва халта бударо 

мерехтанд. Баъд аз ин кулол дар оташдони махсус зарф[оро xамъ намуда, ба гирду атрофи он, 

болояшон [езуми зиѐдро гузошта, то пухта тайѐр шудани зарф[о оташро хомeш намекард. 

Тарзи дигар, чунон буд, ки аз навда[ои нафис rолаби зарфро сохта, аз берун гил андова 

мекарданд. Минбаъд монанди тарзи аввал зарф тайѐр карда мешуд. Ваrти пухтани зарф[ои 

матои пашмb, чарм ва навдаю rамиши дохили он месeхту худи зарф ба шакли худ мемонд. Ин 

буд,  ро[[ои оддии сохтану пухтани зарф[ои сафоли, ки таърихи [азорсола[ои зиѐд дошт. 

   Санъати кулолгариву дар хумдони махсус пухтани зарф[ои сафолb хоси [азорсола[ои V-IV 

пеш аз милод мебошанд. 

  А.Ис[оrов                Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

Гарчанде дар аввал[ои ин давра[о баъзе намуд[ои зарфсозии замони асри сангb боrb монда 

бошад [ам санъати кулолгарb хеле пеш рафта буд. Акнун кулолон  малакаи зиѐд пайдо карда 

буданд. Баробари ин он[о зарф[ои худро дар хумдон[ои махсуси бо похсаву хишт[о сохта 

шуда мепухтанд. 



     Дар ша[раки Саразм се намуди хумдон[оро дарѐфт намудем.  Он[о дар ягон гeшаи хонаи 

истиrоматb ва ѐ дар [авлии кушоди байни бино[о xойгир шудаанд. Намуди якуми аз [ама 

rадимтарини он[о доирашакл буда, бо девори баландиаш  то як метр и[ота шудааст. Бурриши 

кeндалангии дохили хумдон ба 2 - 2,50 метр баробар аст, мобайни он сутуни лоии uафсиаш 50-

60 см. дорад. Сутун ва девори атрофи хумдон барои сохтани гунбази хумдон хизмат 

мекарданд. Дар як гeшаи он оташго[и хумдон xойгир буд, ки аз он забонаи оташ ва гармb 

бевосита ба зарф[ои дар мобайни сутуну девор[ои хумдон гузошташуда мерасиданд. Ин гуна 

хумдон[о дар ѐдгории бостонии Намозго[и Хуросони Шимолb дарѐфт шуда буд, ки онро 

бостоншинос Б.А.Куфтин сол[ои 1953-1956 та[rиr намудааст. 

     Намуди дуюми хумдон аз rисми ало[ида: оташго[ ва сандуrи зарфпазb иборат аст. Шаш 

хумдоне, ки дар ша[раки Саразм дарѐфт шуданд, аз якдигар  фаrат аз рeи [аxмашон фарr 

мекунанд. Агар оташго[и хумдони бинои  III 80 см. дарозb 40 см. чуrурb дошта бошад, [аxми 

оташго[и хумдони бинои IV ба 1,20х50 см. ва сандуrи он 1,10х1,10 см. баробаранд. Мушо[ида 

карда шуд, ки [амаи он[о шакли чоркунxа дошта, оташго[ аз [аxми сандуrи зарфпазb вобаста 

будааст. Дар [ама [олат отшго[, дар па[лeи сандуrи зарфпазb дар чуrурии 30-50 см. xойгир аст. 

Дар ин xо гумбаз, рeйпeшкунии отшаго[у сандуrи зарфпазb вомехeрад. Зеро кулолгарони rадим 

хуб медонистанд, ки агар болои зарф[о пeшида набошад, сифати зарф[ои пухташуда паст 

мешавад. 

     Ба фикрам ин намуди хумдонро одамони замони асри биринxb дар [азорсола[ои III ва II-

юми пеш аз милод, дар якчанд марказ[ои тамаддуни кишоварзb - баробар ихтироъ кардаанд. 

Гарчанде тарзи сохтани ин намуди хумдонро дар ѐдгори[ои Олтинтеппа ва Геоксюр, Ша[ри 

Сeхтаи Эрон, Даштлии Афuонистони Шимолb ва Сафолтеппаи  Дашти Тирмиз ва Саразми 

Панxакент аз якдигар фарr кунанд, [ам байни он[о умумият [ам [аст. Ин аз он гуво[b меди[ад, 

ки одамони rадим бидуни масли[ати якдигар дар натиxаи зурурияти му[ит ва инкишофи аrл як 

чизро ихтироъ кардаанд. {оло мо асосе надорем, бигeем, ки кулли кулолгарони кишвар[ои 

Шарrи Наздику Осиѐи Миѐна дар як xой аз устоди ягона таълим гирифта бошад. Зарурияти 

зиндагонb ва талаботи замон воситаи ихтирооти номбурда гардиданд. 

      Албатта, [амаи хумдон[ои кишвар[ои номбурда, дар як замон яку якбора пайдо нашуданд. 

Масалан, хумдон[ои Олтинтеппа, Геоксюр, Ша[ри Сeхта ва Саразм мансуби [азорсолаи IV-III, 

хумдон[ои Дашлb ва Сафолтеппа дар аввали [азорсолаи II пеш аз милод сохта шудаанд. Вале 

шаклан ба [амдигар наздиканд. Ин маънои онро дорад, ки ихтироот суст таuйир меѐфт. 

Меросгузории касбу [унар[о байни насл[о тeли [азорсола[о идома дошт. Мутахассиси 

шинохтаи илми кулолгарb Э.В.Сайко исбот намуд, ки кулолгарони гузашта дар хумдон[о 

зарф[оро дар 600-800 дараxа [арорати гармb мепухтанд. Аз [амин сабаб дег[ои сафолии rадима 

ва чойxeш[ои аз гил сохташуда дар рeзгори ниѐгон сол[ои зиѐд хизмат мекарданд. 

     Намуди сеюми хумдони Саразм назар ба ду намуди аввала хеле одди менамояд. Вай 

доирашакл буда, бурриши он ба 3 метр баробар аст. Атрофи доираи хумдон бо девори 

па[ниаш 25-30 см. и[ота ѐфта, дар баландии 20-25 см. боrb мондааст. Тахмин карда мешавад, 

ки замоне баландии девор аз 70-75 см. зиѐд буд. 

     Чb девори гирди хумдон ва чb девори фаршаш, аз тасфи оташ ба сафолаки хишти табдил 

ѐфтааст. Оташго[и хумдон дар як гeшаи он xойгир аст. Вай аз рeи сохти худ ва оташго[и 

хумдон[ои ду намуди аввал ба куллb  фарr мекунад. Пеш аз [ама ин оташго[ ба чо[и 

чуrуриаш 80-100 см. ва да[онаш 70-75 см. монанд буд. Дар дохили он [езуми нимсeхтаи ба 

ангишт табдилѐфта ва хокистари зиѐде хобидааст. 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

     Xои зарфгузориву пухтани он майдони мудаввар буд, ки дар он 100-150 зарф xой 

мегирифт. Ин намуди хумдон, ки дар ѐдгори[ои Осиѐи Миѐна бори аввал дарѐфт шуда буд, 

моро водор намуд, ки оиди он тадrиrоти махсус барем. Барои [алли масъала ба мо 

бостоншиносони Фаронса Анри Пол Франкфорт ва Ролан Безенвал, ки дар Саразм [амро[и мо 

[африѐт мегузарониданд, кeмак расониданд. Он[о ахбор доданд, ки ин намуд хумдонро он[о 

дар яке аз де[а[ои Покистон дидаанд. Боз илова намуданд, ки оиди хумдон[ои rадимаю 



замонавии Покистон бостоншинос, сарвари осорхонаи ГИМЕН-и Париж Франсуа Жариж 

маrола чоп кардааст. 

     Соли 1988 дар Париж маrолаи Франсуа Жарижро аз китобхонаи Санъати Шарr дарѐфт 

намудам. Дар маrола оиди сохт ва тарзи истифодабарии хумдон[ои Покистон маълумоти 

му[им дода шудааст. Маълум мешавад дар Покистон [ам монанди хумдон[ои Саразми асри 

биринx хумдон месохтанд. Ин барои васеътар омeхтани бозѐфт[о ба ман кeмак расонд. Дар 

Саразм пас аз тайѐр намудани раф[о, хушконидан ва наrrоши кардан он[оро ба майдончаи 

мудаввар, ки вазифаи сандуrи зарфпазиро адо мекард, па[лeи [ам ва [атто болои [ам 

мечидаанд. Гирду атрофи он[о [езуми хушк ва тапи[ои хушки говро xамъ мекарданд. Пас аз 

[амаи ин  ва банд шудани дохили хумдон рeи онро бо rамишу хас пeшонида ба лойи ка[дор 

хуб андова мекарданд, барои ба хумдон дохил шудани [аво дар ду ѐ се xои он баробари да[они 

пиѐла сeрохи[о мегузоштанд ва оташ афрeхта мешуд. Ваrте оташ ба лахча табдил меѐфт 

сeрохи[ои болои хумдонро баста, rариб як шабонарeз тайѐршавии зарф[оро мунтазир 

мешуданд. Баъди ба хокистар табдил ѐфтани лахча[ои дохили хумдон лойи болои хумдонро 

шикаста, аз дохили он зарф[ои тайѐрро мегирифтанд. 

     {амаи  ин аз санъати баланд ва таърихи бои кулолгарии ниѐгонамон дарак меди[ад. 

{амин тавр ниѐгони мо аз замон[ои rадим тамоми нозуки[ои [унари кулолгарb, наrшу 

нигорди[b ва пухтани зарф[ои сафолиро азхуд карда буданд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    А.Ис[оrов                 Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

ОЛОТ{ОИ АВВАЛИН АЗ САНГУ УСТУХОН БУДАНД. 

 

    Агар бовар кунем, ки инсон аз маймун[ои одамшкл пайдо шудааст, боз ба шуб[а меафтем. 

Охир чаро [оло маймун чизе ихтироъ намекунад? Вале бостоншиносон ва донандагони таърихи 

xамъияти инсонb моро бовар мекунонанд,  ки маймун дар давоми миллион[о сол ба одам 



табдил ѐфтааст. Имрeз боз саволе ба миѐн меояд, ки [оло [ам маймун[о [астанд, вале ягон 

маймуне ба одам табдил намеѐбад? Хулоса, муаммо[ои табиат зиѐд. Яке мегeяд, ки намуди 

маймун[ои одамшакл аз миѐн рафтааст, дигаре мегeяд, ки то [ол дар Африко, Австралио ва 

xазира[ои уrѐнуси Ором одамоне [астанд, ки шаклан ба маймун, монанду тарзи [аѐти одамони 

xамъияти ибтидоиро аз сар мегузаронанд. Мо аз як тараф ба ин бовар мекунем, аз тарафи 

дигар шояд хуш ояд. Охир, зистан дар [авои тоза, нашунидани овоз[ои техника, истеъмол 

накардани дору[ои кимиѐвb, мавxудияти ахлоrb, покизаи инсонb, со[иби тамоми нозу 

неъмат[ои табиат будан [ам бахти хуб аст ва ин бахтро [оло [амон rабила[ои номбурда 

доранд.  

    Сокинони ша[раки Саразм дар [азорсолаи IV пеш аз милод исте[соли маъданро аз худ 

карда бошанд [ам, аввалин олот[ои шикориву рeзгорро аз сангу устухон месохтанд. Зиѐда аз 

40 намуди устухониро дарѐфт намудем. Миrдори умумии он[о аз [азор мегузарад. Хулоса 

ниѐгони мо [анeз дар зинаи аввалини тамаддуни худ нозуки[ои [унари аз сангу устухон 

сохтани олот[ою зебу зиннат[оро ба дараxаи баланд азхуд карда будаанд. 

    Дар рафти тадrиrот[о мушо[ида гардид, ки [ар як намуди олот ба касбу кори гуногун 

хосанд. Шикорчиѐн ва чорводорон аз санг[ои чаrмоrb, кварсит-корд, пайкон[ои камону 

найза[о месохтанд. Пайкон[о [ам якчанд намуд буданд, барои [айвоноти калони монанди 

гавазн, барзагов пайкон[ои нисбатан калони нeгтез, барои шикори нахxир, бузи кe[b ва 

монанди ин[о пайкон[ои хурдтар сохта, ба сари нeгчeби камон[о ва найза[о мебастанд. 

Инчунин, пайкон[ои хеле хурдро барои шикори парранда[о истифода мекарданд. 

    Баробари пайкон[ои шикорчиѐн якчанд намуд корд[ои басо тези чаrмоrb низ доштанд, ки 

барои куштан, пeст кандан ва таrсими гeшт истифода мешуд. Албатта, дигар ро[[ои сайди 

[айвону парранда[о низ мавxуд буданд, ки оиди он[о дар китоб[ои оид ба таърихи дунѐи 

rадим батафсил сухан ронда шудааст. 

    Олоти аввалини кишоварзb низ аз санг[о буданд. Дар ѐдгори[ои гуногун миrдори зиѐди 

олоти кишоварзb, аз xумла санг[ои нeгтези заминковb дарѐфт шуданд. Аз рeи тадrиrоти 

олимони со[аи таърихи кишоварзb В.А.Лисисина, В.М.Массон, Г.Ф.Коробкова, И.Н.Хлопин ва 

чанде дигарон маълум мегардад, ки одамони замони энеолит ва мису биринx бештар заминро 

бо чeб[ои ба сари он[о сангу шохи баста «шудгор» мекарданд. Барои он ки кор осон шавад, ба 

чeби заминков [алrа[ои аз санг сохташудаи вазнинро меовехтанд. Ин имконият медод 

xуфтгарони rадим бо rувваи кам [арчb бештар замин «шудгор» кунанд. Шудгор он замон 

маънои рамзb дошт. Метавонистанд 10-15 см. рeи заминро xeйча[о канда дона[оро зери хок 

кунанд. Дар [азорсолаи IV [айвоноти xуфткунанда ва олоти xуфтb - омоxро [оло истифода 

намекарданд. Даравидан, кeфтан ва ба ярмаву «орд» табдил додани uалладона ба воситаи 

олот[ои санги иxро карда мешуд. 

    Растани[ои донадор - гандуму xав, rамишу алаф[ои худрeро бо дос[ои сангин 

медаравиданд. Пеш аз дарав аз чаrмоrсанг[о тезина[ои зиѐде сохта онхоро ба дохили чeб ва ѐ 

устухон xойгир намуда, ба шакли дости каx, омода мекарданд. Як даравгар бо дос[ои санги 

метавонист дар як рeз аз 0,10 то 0,15 га майдонро дарав кунад. Ин далелро бостоншиносон 

Г.Ф.Коробкова ва В.А.Лисисина бо таxрибаи амалb тасдиr намуданд. 

   Тахмин карда мешавад, ки олот[ои сангb дар кeфтан ва аз пай xудо кардани дона[о низ 

истифода мешуданд. Шояд аз [ама бештар хeша[ои гандуму xавро бо кeбак[ои чeбин 

мекeфтанд. 

 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

     Вале дар Саразм дарѐфтани ueла[ои сангину вазнини сeрохидор ба он ишора мекунад, ки аз 

сeрохии се-чортои ин санг[о чeберо гузаронида, ду нафар ба воситаи ресмони пашмиву чарми 

он[оро дар болои  банд[ои xаву гандум то аз Сарак xудо шудани дона[о меuелониданд. Баъди 

аз пайа xудо шудани дона[о он[оро дар шамол бод карда, ба зарф[ою анбор[ои махсус 

мерехтанд. 



     Хизмати олот[ои сангb  дар xамъияти Саразм бо ин ба охир намерасад. Он[оро дар ярмаю 

ордкунb ва пухтану истеъмоли таом[о низ истифода мебурданд. Дар ин xо мо уuуру ярмачо[[о, 

даста[ои xувоз ва [ама гуна зарф[ои сангиро вохeрдем. Малакаи сангтарошони Саразм хеле 

боло буд. Он[о санг[ои махсусро интихоб намуда, завrи баланди [унармандии худро низ 

нишон медоданд. Xувозу euурча[о ва даста[ои он[оро бештар  аз  санги  хоро ва rайроrсанг[ои 

дарѐ месохтанд, барои сохтани косаю пиѐла[о ва зарф[ои дигари хоxагb мармар[ои гуногун 

намудро истифода мебурданд. 

     Олот[ои сангb дар хоxагии маъданкоркунb низ истифода мешуд. Аз кандани маъдан то 

кeфта ба кураи маъдангудозb рехтани он[о аз чунин олот[о истифода бурда мешуд. Xувоз[ои 

сангb маъданкeбb ва болuаю кeбак[о нисбатан ба xувоз[ои uаллакeби вазнину калон[аxм буданд. 

Баъзан он[о аз 20 то 30 кило вазн доштанд. 

     Зан[о низ дар хоxагии исте[солии худ олот[ои сангиро васеъ истифода мебурданд. Дар 

хароба[ои ша[раки Саразм зиѐда аз 600 дона сари урчуr[о, дарафш[о, тугма[о дарѐфт шуданд. 

Яъне сокинони Саразм ба ресандагb, бофандагb ва дeзандагb низ шуuл доштанд. Масоле[[ои 

асосии ресандаю дeзанда[ои rадим пашм, пeст, чарм буданд. Он[о аз ашѐ[ои номбурда сару 

либос, пойафзол, палос, пeстак[о медeхтанд.  

     Маълум, ки дар аср[ои сангу биринx муносибати тиxоратии пул [оло пайдо нашуда буд. 

Шахсони ало[ида ва rабила[о байни [амдигар бо иваз намудани мол[о робита мекарданд. 

Робита бештар байни rабила[ои чорводору кишоварз ба амал меомад. Пас он[о арзиши моли 

худро чb гуна муайян мекарданд? 

     Ба ин савол санг[ои дастадори гуногунвазни дарѐфтшуда rисман xавоб дода метавонанд. 

Бояд гуфт, ки 8 «санги тарозуи» ѐфтшуда аз рeи вазн баробар нестанд. Вазни аз [ама  зиѐди 

он[о 19,5 кило буда, хурдтаринаш 4 кило мебошад. Яъне ба одамони rадим ченаки вазн 

маълум буд. {амчунин «санг[ои тарозу» гуногуннамуд мебошанд. Чаро ин тавр? Оянда 

маълум  мешавад. Он[о чор намуданд: 2-то доирамонанд, 2-то элепсшакл, 3-то тeбмонанд ва 1-

то ча[оркунxа. {амаашон аз танаи худ даста доранд. 

     Аз рeи вазну шакл гуногун будани он[о собит менамояд, ки бозѐфт[ои мо дар [аrиrат 

«санг[ои тарозу» мебошанд ва дар [исобу китоби uалла, гeшт, равuан, пашм истифода 

мешуданд. 

     Ин rабил санг[о фаrат хоси ѐдгории Саразм набуда, дар якчанд ѐдгори[ои [амзамони 

Саразм ва дертар аз он низ дарѐфт шудаанд. Аз xумла чунин санг[оро дар ѐдгори[ои замони 

энеолиту биринxb Хуросони Шимолb, теппаи {исору Сиалки Эрон, Мундигаки Афuонистон 

низ вохeрдаем. Тадrиrотчиѐни ѐдгори[ои номбурда Р.Пампели, М.Е.Массон, Б.А.Литвинский, 

В.М.Массон, И.Н.Хлопин, Ч.М.Касал он[оро аниr маънидод накардаанд. Масалан, Касал санги 

дастадори Мундигакро лавозимоти оин шуморад,  М.Е. ва В.М.Массон[о, И.Н.Хлопин «санги 

тарозу» ме[исобанд. Бостоншонос В.А.Алекшин чунин санг[оро муайянкунандаи ченаки вазн 

медонад. Ин аrида[о то кашфиѐти ша[раки Саразм гуфта шудаанд. Акнун ваrте ки мо дар 

[удуди як ѐдгорb панx намуди он rабил санг[оро дарѐфт намудем, метавон бе ягон шуб[а гуфт, 

ки он[о [аrиrатан [ам «санг[ои тарозу» мебошанд. 

Он[о нафаrат воситаи муайянкунии ченаки вазн, боз муайянкунанадаи арзиши моли 

ивазшаванда [ам мебошанд. Аз ин рe он[о гуногунвазн буданд. Он замон дастрас намудани 

гeшт аз исте[соли uалладона осонтар буд. Аз ин рe, дар ваrти иваз намудани uалладона ба гeшт 

арзиши uалла нисбат ба арзиши гeшт боло меистод. Барои [амин 19-20 кило гeштро бо санги 

вазнин ва 5-6 кило uалларо бо санги нисбатан сабук баробар намуда иваз мекарданд. 

      А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

    Дар бораи uаллаву пашму пeст низ [амин тавр гуфтан мумкин. {амин тавр одамони rадим 

дар мавриди моливазкуни арзиши моли худро шояд аз рeи сарфи ме[нат муайян мекарданд. 

Чизе, ки бо сарфи ночизи rувваи ме[нат исте[сол шудааст, арзонтар, чизе, ки ме[нати зиѐдро 

талаб мекард, rиматтар буд. Чунин rонуни исте[солот ва арзиш то замони мо вуxуд дорад. 

    Бо вуxуди ин аrида[ои дигар низ вуxуд доранд. Масалан, бостоншинос А.Аскаров ин rабил 

санг[ои дастадорро олоти варзиш, яъне гурз[о меномад. Ихтисосманди со[аи таърихи варзиши 



миллии тоxик Н.Турсунов низ бидуни [амкорb бо бостоншинос А.Аскаров санг[ои Саразмро 

гурз[ои аввалини одамони rадим гуфтааст. {ар чb набошад бозѐфти мазкур асрори зиѐд дорад. 

    Э[соси зебои ва ба rадри он расидан тан[о ба инсон хос аст. Одамони замони асри сангу 

мис [ам [амин тавр. Аввало зебу зиннати он[о дандони [айвоноту сипари гeшмо[и[о буданд. 

Дертар санг[ои рангоранг диrrати он[оро ба худ кашида, ки сонb ба ороиши зеби гардан 

табдил ѐфт. {амин тавр санъати аз санг[ои rиматба[ои хушнамуд сохтани зебу зиннат аз 

замони энеолит оuоз ѐфта буд. 

    Аз [африѐти Саразм ба миrдори зиѐд намуд[ои гуногуни зебу зиннат аз санг[о сохташударо 

дарѐб намудем. Бештари он[о шакли марxон[о, бозбанд[оро доранд. Зиѐда аз 14 намуди 

марxон[оро дар даст дорем. Он[о аз [амдигар аз рeи сохт ва масоле[ашон фарr мекунанд. 

Маълум мешавад, ки заргарон он[оро мувофиrи талаби мизоxон месохтаанд. Марxон[о 

баробари мош, лунда, дарози миѐнuафс, чархмонанд, бочкамонанд ва uайраанд. 

    Саразмиѐн хосияти [ар як сангро медонистаанд. Ин аст аксарияти олоти зебу зиннат аз 

лоxувард, фирeза, аrиr, яшмо, оникис, мармар ва дигар[о сохта шудаанд. Оиди хосияти санг[ои 

номбурда [анeз дар [азорсолаи IV-III пеш аз милод навиштаxот[ои хати мехи оссириѐи 

маълумот[о [астанд. Илова  ба ин дар тибби халrии мардуми Шарr низ хосияти табобатии 

санг[ои rиматба[о лаъл, ѐrут, марворид ва дигар[о маълум буданд, аз ин рe он[о [ар гуна зебу 

зиннат, бозбанду тeмор[о месохтанд. 

    Минерологи маш[ури Шарr Абeрай[он Берунb ва [аким Абeали Сино зиѐда [азор сол rабл 

хосият[ои санг[оро шар[ дода буданд. Ба гуфти он[о аrиrи сурхи xигарb му[аббати инсонро 

муста[кам карда, ба вай бахт меорад. Фирeза со[ибашро вазифадор мекунад, ки ростrавлу ба 

кори нек доимо омода бошад. Марворид хосияти радкунандаи касали[ои xигар ва димоuро 

дорад. 

    Хулоса, аxдодони мо асрори санг[оро медонистанд ва анxому ашѐ[о, зебу зиннат[ои 

сангиро хеле rадр мекарданд. Сангшиносb ва истифодаи сангро мо дар мисоли сокинони 

Саразм ва дигар но[ия[ои Осиѐи Миѐна мебинем. 

    Rайд бояд кард, ки ин кори за[матталабро гурe[и калони [унармандон бевосита дар худи 

ма[алла[ои Саразм иxро мекарданд. Аз ин xо дарѐфт шудани санг[о барои сохтани [ар гуна 

олоту ашѐ[о, марxону шаъба[о далели ин аст. Илова менамоем, ки дар бинои V-ми [африѐти 

Саразм, бостоншиноси xавон Саидмурод Бобомуллоев устохонаи махсусро дарѐфт намуд, ки 

дар як гeшаи он зиѐда аз 500 дона сангча[ои  гуногун мехобиданд. Ин далели он аст, ки 

усто[ои сангшинос он[оро аз [ар xо дарѐфт карда, дар устохонаи худ ниго[ медоштанд ва 

асбоб[о месохтанд. 

   Саразми[о аз санг нафаrат олот[ои мухталифу  зарф[ои рeзгор ва  [ар гуна зебу зиннат 

месохтанд, балки аз санг муxассама[о, мe[р[ои сардори rабила ва [атто [айкал[ои калонxусса 

сохтанд. 

    {ар чанд саразмиѐн тарзи коркарди олот[ои сангиро медонистанд, аммо аз олот[ои 

дeзандагb танrисb мекашиданд. Он[о охири асри санг рe ба тараrrаѐти хоxагb, маданb ва маишb 

оварда, акнун ба либос, пойафзол ва uайра э[тиѐx пайдо карданд, [оло пахтаву шо[b набуд. 

Донистани пашмресb ва аз он[о тайѐр намудани матоъ[о, истифодаи пeсти [айвонот чун чарм 

[оло маънои онро надошт, ки мардум либосу пойафзолb хоса доштанд. Барои тайѐр намудани 

он[о сeзан, даравш, rайчb барин олот[о лозим буданд. Олот[ои номбурда аз санг сахта 

намешуданд. 
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Исте[соли маъдану аз он[о сохтани олот[о бо тамоми [астиаш [оло инкишоф наѐфта буданд. 

Одамон аз устухони [айвонот сохтани олот[ои дeзандагиро азхуд намуданд.  

    Дар [африѐти ша[раки Саразм мо миrдори зиѐди сeзану дарафш[оро ва баъзе намуд[ои 

олоти ресандагиву бофандагиро дарѐфт намудем. Он[о исботи онанд, ки ниѐгони мо аз 

устухон[ои паррандагон сeзан[о ва аз устухони бузу гeсфанд дарафшу дигар олот[оро тайѐр 

мекардаанд. Гарчанде то замони мо ягон намуди либоси саразми[о боrb намондааст, метавон 



гуфт, ки он[о бара[на ва пойлуч намегаштанд.  Дар [азорсола[ои IV-III пеш аз милод либосу 

пойафзол[ои он[о аз мато[ои пашмb ва пeсту чарм буд. Тани девор[о ва фарши хона[ои 

истиrоматии худро ба палос, пeсту пeстак[о мепeшиданд. 

    Ваrте ки истифодаи олот[ои сангиву устухонb сар шуд, зиндагонии одамон хеле тараrrb 

кард. Он[о рустани[ои кошта, худрeйро бо досу корд[ои сангb дарав карда, бо олот[ои 

устухонb сабатча[о, зарф[о ва палас[о мебофтанд. Дарѐфт шудани наrши бурѐ[о дар рeи 

фаршу шифти лоини хона[о, аз он дарак меди[анд, ки одамони rадим санъати бурѐбофиро ба 

дараxаи баланд медонистаанд. Ваrти муrоисаи наrши бурѐ[ои таърихи 5-6 [азорсола дошта, бо 

бурѐ[ои замони мо ягон фарrияте мушо[ида карда намешавад. 

    Хулоса, барраси[ои [африѐти бостонb, rариб дар [амаи ѐдгори[ои замони асри сангу биринx 

исбот менамоянд, ки ниѐгонамон ихтироъкори бисѐр [унар[ои дасти буда, онро такмил дода, 

ба мо мероси бои маданиву [унармандb боrb гузоштаанд. 

    Дар охир бояд гуфт, ки ниѐгонамон санъати аз устухон[о сохтани олот[ои зеборо низ ба 

хуби аз худ карда буданд. Аз ѐдгори[ои rадим дарѐфт шудани марxон[о, муxассама[о, 

дастпона[ои устухонb далели ин гуфта[ост.  
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МАЪДАН{О ВА МАДАНИЯТИ КОРКАРДИ ОН{О 

 

    Дар хоxагии инсон рeзе нест, ки вай бо ин ѐ он намуди олот[ои аз маъдан сохташуда 

кордор набошад. Гумон мекунем, ки агар одамони rадим санъати маъдану маъдангудозиро ба 

мо мерос намегузоштанд, [оли мо чb мешуд. Ваrте аз он[о истифода мебарем, он[оро [одисаи 



муrаррарb надониста, ро[и тайкардаи ихтирооти маъдан ва таърихи пайдоиши олот[оро набояд 

фаромeш кард. 

    Дар замони асри санг инсон дар табиат мавxуд будани ин маъдан[ои мeъxизаофаринро 

намедонист. Эътироф бояд кард, ки ихтирои пайкон аз санги чашмоr худ маънои кашфиѐти 

xа[онb дошт. Ваrте ки пас аз гузаштани да[[о [азор сол илми табиатшиносb инкишоф ѐфт, 

олот[ои сангию устухонb талаботи инсонро rонеъ кунонида наметавонист. Барои инсон олоти 

дигар лозим буд, ки вай зиндагии худро боз [ам осонтар кунад. 

    Чуноне ки макони нони аввалинро гуфта наметавонем, маъдани аввалинро чb тавр 

гудохтанд, дар куxо номаълум аст. Фаrат [аминро гуфта метавонем маъдани аввалин аз мис 

буд. Шояд дар аввал одамон дар uору гeт[о, xарри[ою обканда[о миси яклухти табии сурху 

зардчаро дучор шуда бошанд, вале хосияти онро намедонистанд ва аз ин рe ба он а[амият 

намедоданд. Аммо, ваrте ки мис ба оташ офтода, дар пеши назари он[о об мешавад, баъд аз 

хунукшавb ба асли[аи сахту тези бурранда табдил меѐбад, одамон ба он а[амият медодагb 

шуданд. 

    Ин тасаввурот шояд пояи [аrиrb дошта бошад. Вале маълум аст, ки ихтирооти мис [амчун 

маъдан ба замони неолиту энеолит хос буда, таърихи 7-6 [азорсола дорад. Аз ин пеш ягон 

rабилаи инсон маъданро намедонист. Вале дар rаъри замин миrдори номуайяни маъдан[ои 

гуногун миллион[о сол инxониб мехобиданд. 

    Аз бино[ои ало[идаи Саразм дар зарфи 15 сол ба мо муяссар гардид, ки анxому ашѐ[ои аз 

панx намуди маъдан сохташударо дарѐб кунем. {оло мо зиѐда 1500 номгeй олот[ои исте[солb, 

лавозимоти рeзгор ва зебу зиннат[о дорем, ки он[о аз мис, биринx, reрuошиму нуrра ва тилло 

сохта шудаанд. Чунин бозѐфт[о ба миrдори зиѐд дар ягон ѐдгории [амзамони Саразм дарѐфт 

нашудаанд. Аз ин рe саразмиѐнро яке аз аввалин маъданшиносони Осиѐи Миѐна шуморидан 

мумкин аст. 

    Маъдани аввалини саразмиѐн мис буд. Бозѐфти миси яклухт дар де[аи Ёрии но[ияи 

Панxакент шо[иди асосb мебошад. Ба uайр аз ин оиди фаровонии мис дар кe[[ои Суuду 

Зарафшон геолог[ои Панxакент ишора[о кардаанд. 

    Мисро [амчун маъдани аввалин шинохтани сокинони водии Зарафшон пояи илмb дорад. 

Пеш аз [ама ба ин миrдори зиѐди олот[ои мисb далолат ди[анд, сониян олоти коркарди 

кандани[ои мисb: кeбак[о, xувоз[о ва даста[ои сангини номбурда, гуфта[ои моро тасдиr 

менамоянд. Илова ба ин дар Саразм дарѐфт шудани кура[ои маъдагудозиву rолиб[ои рехтагарb 

шо[идb онанд. Кулолгарони Саразм зарф[ои худро дар [арорати 600-8000 гармb дошта 

мепухтанд. Дараxаи гудохтани мис низ он rадар баланд набуда 800-9000  [арорат кифоя буд, 

ки маъдани дар таркибаш мис буда ба моеъ табдил ѐбад. Он кура[ое, ки мо дар [африѐт[ои 

Саразм дарѐфт намудем, нафаrат 600-8000 гармb, балки то 18000 гармb дода метавонистанд. 

    Азбаски саразми[о санъати маъдангудозиро нав аз худ карда буданд «устохона[ои» худро, 

дохили яке аз хона[ои истиrоматb  ва ѐ рeи [авличаи кушод месохтанд. Кура[о хеле оддb буда, 

шакли rубури лоиро доштанд. Он  30-35 см. чуrурb ва 20-3 см. васегb дошта, аз rубур[ои 

оддии обгузаронb бадошттар буда девор[ояш 4-5 см. uафсb доштанд. Мутахассисони со[аи 

маъданшиносии rадим Б.А.Литвинский, Е.Н.Черних, В.А.Рузанов ва чанде дигарон дар асар[ои 

худ ишора намудаанд, ки ин кура[ои аз лойи хом сохташуда нафаrат ба гудохтани маъдани 

мис, балки маъдан[ои дигар тилло, нуrра низ rодиранд. Аз тарафи дигар барои гудохтани 

санги маъдандор ангишти дарахтони  
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бурсу заранг, фарrу дeлона лозим аст, он[о дар кe[[ои Суuду Зарафшон фаровонанд. 

Ваrте ки дар тани кура[о олудаи мису биринxиро пайдо кардем, тахмин[о оиди аз берун ба 

Саразм овардани маъдан[о аз байн рафтанд. 

    {оло бо камоли rаноатмандb гуфта метавонем, ки сокинони ша[раки Саразм дар [азорсолаи 

IV пеш аз милод xустуxeи чор намуди xинс[ои кe[ии таркибашон мис, reрuошим, нуrра ва 

тилло доштаро медонистанд. Сангшиносони rадим сар то сари водии Зарафшон пиѐдаю савора 



гашта, xои он[оро муайян мекарданд. Бо олот[ои сангb, шохb ва чeбb аз rаъри кe[[о маъдан[ои 

заруриро аз санг[ои бегона xудо мекарданд. Ба манзил овардани он[о, ки кори хеле душвор 

буд, rисми зиѐди кор[ои маъдангудозb дар назди кон[о иxро карда мешуданд. Ба Саразм 

асосан маъдани хоми нимтайѐрро меоварданду ба исте[соли олот[о шурeъ мекарданд. {амин 

тавр [ам мешуд, ки баъзан, душвор бошад [ам, худи xинс[ои маъдандорро ба ша[раки Саразм 

кашонида, дар [авли[о коркарди он[оро бо ѐрии аъзоѐни дигари   rабилаву оила[о идома 

медоданд. 

    Саволе ба миѐн меояд, ки зарурияти кашфи маъдан ва аз он сохтани олот[о чb буд? 

    Сабаб дар он ки олот[ои номбурдаи сангину устухонb, корду пайкон[о ва сeзану дарафш[о 

пешравии зиндагониро пурра таъмин карда наметавонистанд. Дар кишоварзb, [унармандb, 

хонасозb ва хоxагидории он мардум доим душвори[о дучор мешуданд. Лозим меомад, 

намуд[ои дигари олотро кашф намоянд. Вале [амаи ин фикри шахсии мост, ягон ла[заи 

зиндагонии одамони ша[раки Саразм аз тарафи шахсе  китобат нашудааст ва шуда [ам 

наметавонист, он замон хат ихтироъ нашуда буд. Умедвор шудан ба бозѐфти осори хаттb асос 

надорад. Ба [ар [ол ба [ар як бостоншинос зарур аст, ки бозѐфт[ои худро ба забон ораду аз 

шаклу намуди он[о хулосае барорад. 

    Олот[ои маъдании саразмиѐн чb гуна буданд? Ин[о табар, теша, корд, ханxар, дарафш ва 

сeзан буданд, ки дар зиндагии инсон мавrеи [алкунанда доранд. Мо дар Саразм аввалин 

маротиба ба ин намуди олот[ои мисb дучор шудем. {амин тавр мис дар [аѐти инсон аввалин 

маъдане буд, ки одамон аз он олот[ои аввалиндараxа ва аз [ама зарурро месохтанд. Ин 

ихтирооти инсон дар таърихи тараrrиѐти xамъият табаддулоти куллb ба шумор меравад. Ин 

табаддулоти куллb дар Саразм дар [азорсолаи IV rариб шаш [азор сол rабл аз ин рeй додаст. 

Вале ин [оло нуrтаи охирини кашфиѐти бостоншиносон нест, умедворем, бостоншиносон дар 

дигар но[ия[ои xум[уриамону берун аз он кашфиѐт[ои нав ба даст оварда, хулосаи моро бо 

далел[ои нав пурратар менамоянд. 

    Пеш аз он ки оиди мавrеъ ва хоситя[ои бозѐфт[ои маъдании ша[раки Саразм сухан ронем, 

хотиррасон мекунем, ки истифодаи мис нисбат ба reрuошим, rалъагb, нуrра ва тилло, бештар 

буд. Асос он аст то соли 1990 мо зиѐда аз 200 намуди олот[ои мисин пайдо кардем, ки он[о аз 

15 намуди олоти исте[соливу рeзгори саразмиѐн иборатанд. Аз ин рe барои равшан намудани 

[унари ниѐгон дар зиннаи аввалини тараrrиѐташон зарур аст оиди хосияти ин бозѐфт[о ба 

тафсил истода гузарем. Олоту ашѐ[ои мисиро ба се гурe[ xудо намудан мумкин аст: гурe[и 

аввал, олот[ои исте[соливу [унармандb мебошанд. Он[о дарафш, сeзан, xуволдeз, симчаи 

бофандагb мебошанд. 

    Сокинони Саразм тавассути он[о имконияти дeхтании либос[ои нисбатан базебу бадошти 

пашмию чармb, пойафзолро доштанд. Ба ин кор rариб тамоми а[ли оила машuул мешуд. Агар 

вазифаи мард[о аз тайѐр намудани пeсту пашм иборат бошад, ресидан, бофтан ва дeхтани 

либосу пойафзолро бештар занону духтарон иxро мекарданд. Писарбача[ои 10-15 сола аз рeи 

имконияти xисмониашон ба мард[о дар кишоварзb, чорводорb, маъдангудозb ва хонасозb ѐрb 

мерасониданд. 

    Ба гурe[и дуюми олот[о: корд, ханxар, пайкон[ои камону найза, чангак[ои мо[игирb ва 

табар-тешаи дудамаро дохил намудан мумкин аст. 

 

      А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

     Он[о аз рeи зарурият якчанд вазифаро иxро мекарданд. Масалан, корду ханxар баробари 

олоти рeзгор будан асли[аи xангb низ буданд. Чангак[ои мо[игири, камону найза вазифаи 

асли[аи шикорчигb ва xангиро, низ иxро карда метавонистанд. Табар-тешаи дудама бошад дар 

буридани дарахт[о, чeбкорb, кандани xинс[ои кe[b истифода мешуд.  

     Баробари дар [аѐти [аррeза истифода намудани олот[ои мисb ва биринxb тарзи зиндагонии 

одамон бе[тар гардид. Кишоварзону чорводорон, [унармандону шикорчиѐн ме[нати 

пурмашаrrати камма[сули замони асри сангиро бо ме[нати нисбатан осону пурма[сул иваз 

намуданд. Кишоварзон со[иби аробаи боркаш ва xуфти гову дос, чорводорону шикорчиѐн 



со[иби корду ханxар[о, камону пайкон[о шуданд. {унармандон олот[ои сангиро бо олот[ои 

бадошти мисиву биринxb иваз намуданд. Пeсту чарм, пашму устухон[оро на бо олот[ои сангb, 

балки ба корду ханxар[ои биринxb барои лавозимоти зиндагиву рeзгор омода мекарданд. Вале 

ин [оло маънои онро надошт, ки инсон бо ихтирои маъдан ба дараxаи баланди зиндагb расида 

бошад. Ихтирои маъдан дар назди одамони xамъияти ибтидоb талаботи нав гузошт. Инсон ро[и 

боз [ам инкишоф додани сохти xамъиятиро пеш гирифт. 

     Пешравии иrтисодиѐт ба инкишофи [аѐти маданb ва маънавb замина гузошт. Баробари 

хeроки фаровон, либоси наву тоза одамон лозим донистанд, ки дар бораи зебу зиннат ва 

маданият низ фикр кунанд. 

     Аз ин рe, сокинони Саразм барои занону духтарон аз мису биринx, сархора, дастпона, оина 

ва [аргуна шаъбаю марxон[о месохтагb шуданд. Барои мардон бошад теuи сартарошb ва дигар 

лавозимоти маъданb ихтироъ мешуд. Ин лавозимот[о гурe[и сеюми ма[сулоти мисию биринxии 

[унармандони Саразм мебошанд. Бале инсон таърихан мe[тоxи зебоb буд. 

     Баъди азхуд намудани мис ва биринx талаботи одамон ба маъдан[ои дигар пайдо шуд. 

Акнун навбати аз xинс[ои дигари кe[b xудо намудани reрuошим, нуrра ва тилло буд. Аз рeи 

бозѐфт[ои ша[раки Саразм метавон бигeем, ки ниѐгони мо аз e[даи иxрои ин масъала низ 

баромаданд. Дарѐфт шудани мe[ри reрuошимии косиб ва ѐ сардори rабила далели он аст.  

Аxдодони мо дар [азорсолаи IV-III пеш аз милод тарзи дастрас намудан ва гудохтани ин 

намуди маъданро ба хубb медонистаанд. Rа[рамони [икояти мо, кашшофи Саразм Ашeр-ако 

рeзе аз байни замини шудгоршуда ueлаи яклухти reрuошимиро дарѐфт намуд. Ueла чоркунxа 

буда, зиѐда аз 10 кило вазн дошт. Шояд барои он ки дарозии он 45 см. буду аз як xой ба xои 

дигар бурдан ноrулай буд, вайро [анeз дар гармиаш дуrrат намуда химча карда буданд. Дар 

натиxаи ба[су мунозира бо бостоншиносони Фаронса Ролан Безенвал ва Анри-Пол Франкфорт 

ба хулоса омадем, ки ин ueлаи reрuошим  дар rураи Саразм гудохта шудааст. Чунки таркиби 

кимиѐии олот[ои мисb ва биринxии Саразм чун [амешагb миrдори муайяни reрuошим омехта 

буд. 

     Нуrра ва тилло аз rадим маъдан[ои rимматба[о [исоб мешуданд. Rабила[ои гуногун 

бидуни масли[ату ѐрии якдигар аввал гудохтани мисро азхуд карда буданд, нуrраву тилло 

барои баъзеи rабила[ову кишвар[о [азор[о сол номаълум буд. Аз ин рe он rабила[ое, ки дар 

рузгори худ ин ду маъдани охирро доштанд, аз дигар rабила[о пеш меистоданд. Бинобар ин аз 

рeи бозѐфт[ои нуrрагину тиллоии ша[раки Саразм водии Зарафшонро яке аз марказ[ои rадими 

ихтирооти маъдан[ои rимматба[о номидан мумкин. Он бозѐфт[ое, ки аз дигар ѐдгори[ои 

сарзамини Моварунна[р дарѐфт шуда  

буданд, таърихан аз Саразми мо  [азор-[азору панxсад сол xавонтаранду ба 

[азорсолаи II пеш аз милод мансубанд.  

     Бозѐфт[ои нуrрагину тиллоии ша[раки Саразм мисли олот[ои биринxb сершумор нестанд. 

То [ол [амагb  як xому rариб 30 дона марxону шаъба[ои нуrрагинро дарѐфт кардем. Вале ин 

бозѐфт[о далели онанд, ки саразми[о исте[соли нуrраро нисбатан ба [амзамонони [индустониву 

покистонb, эрониву афuонb ва дигар сокинони Осиѐи Миѐна пештар ихтироъ кардаанд. 

 

      А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

Ин гуфтаи моро бостоншиносони амрикоb К.К.Ламберг-Карловский, ки дар ѐдгории Я[ѐтеппаи 

Эрони xанубb сол[ои 1970-1980 [африѐт гузаронида аст, дастгирb намуд. 

     Мавrеи тилло [амчун маъдани rимматба[о ба [ар як шахс маълум. Оиди кашфиѐт ва 

исте[соли тилло дар Саразм [аминро гуфтан мумкин аст, ки бозѐфт[ои тиллогини ин ѐдгорb - 

панx намуд марxон[о ва бозубанди яклухт, санъат ва маданияти ниѐгони замони асри сангу 

биринxиро бо тамоми [астиву бузургиаш собит менамояд. Одамон маъдан[ои rимматба[оро чb 

гуна исте[сол мекарданд?  

     Баъзан тамошобинон оиди шар[и бозѐфт[о ба шуб[а меоянд. 



     Дар [аrиrат ниѐгонамон зиѐда аз панx [азорсол rабл аз замони мо ма[орати баланд 

доштаанд. Имрeз мо ба анxому олот[ои бо дастони он[о сохташуда бо [айрат менигарем. 

Баробари ин  тадrиrотчb бояд бо тамошобину хонанда асрори бозѐфт[ои худро кушода ди[ад. 

     Дар фасли ихтирооти мису биринx чанд мисол оварда, тарзи коркарди он[оро шар[ дода 

будем. Ба аrидаи мо тарзи коркарди нуrра низ шояд монанди мису биринx ва reрuошим бошад. 

Нуrраро низ xинси кe[ие, ки дар  таркибашон нуrра доранд исте[сол мекарданд. Вале 

гудохтани нуrра нисбат аз мису reрuошим душвортар буд. Барои он [арорати баланд ба 1000-

12000 лозим аст. Ба маъдангудозон зарур буд, ки шакли reра[ои маъдангудозиро дигар ва ба 

гудохтани xинси кe[ии нуrрадор мутобиr кунанд. Азбаски дар Саразм марxон, xоми нуrрагин 

дарѐфт кардем, метавон гуфт, ки [унармандони rадим ро[[ои исте[сол ва коркарди нуrраро низ 

азхуд карда буданд.  

     Тарзи исте[соли тилло аз маъдан[ои номбаршуда фарr надорад. Зеро тиллоро низ аз 

таркиби санг xудо мекунанд. Тиллои яклухти табии хеле кам дучор мешавад. Маълум, ки дар 

[удуди водии Зарафшон тиллои яклухт дучор нашудааст. Он тилло[ое, ки одамон тасодуфан 

пайдо кардаанд, шакли зебу зиннат ва ашѐи рeзгорро доранд ва бо дасти [унармандон сохта 

шудаанд. Ниѐгонамон якчанд ро[и исте[соли ин маъдани зебову гаронба[оро  медонистаанд. 

Аз рeи тадrиrот[ои геолог[о ва навиштаи дастхат[ои асримиѐнагb дар водии Зарафшон захираи 

зиѐди маъдани тилло мавxуд аст. Дар замони мо дар водb ду кони калони тилло [аст: яке дар 

мавзеи Йингичкаи но[ияи Каттаreрuони вилояти Мароrанд, дигаре дар но[ияи Панxакент. 

     Аз ин рe дарѐфти зебу зиннат[ои тиллогини ша[раки Саразм моро ба шуб[а наандохтанд. 

Баръакс, мо то ба андозае чуrур будани реша[ои истифодаи онро медидем. Ба таxрибаи 

таърихb рe меоварем. Яке аз ро[[ои  rадимтарини исте[соли ин rумшeйкунb буд. Ин 

боварибахш аст, якум дар со[или дарѐи Зарафшон аз Мастчо[ то Бухоро соле зиѐда аз як 

миллион тонна rум xамъ мешавад, ки таркибаш микдори зиѐди заррача[ои тилло дорад. Дуюм, 

дар саноати имрeза  низ ро[и бо об шустани тилло вуxуд дорад. Rумшeйкунb хело оддb буда, 

иxрои он аз дасти [ар як шахс меояд. 

     Ба фикри ман, сокинони Саразм ро[и дастb шустани тиллоро ба дараxаи баланд 

медонистанд. Тахмин карда мешавад, ки он[о барои аз rум xудо кардани зарача[ои тилло 

мо[[ою сол[о [азор тонна rуми Зарафшонро обшeй мекарданд. Афсeс, ки тарзи обшeйкунии 

rумро имрeз касе пурра гуфта наметавонад. Вале ба [ар [ол иxрои ин кор ме[нати зиѐдро талаб 

мекард.  

Бале сокинони Саразм зиѐда аз панx [азор сол пеш  тарзи исте[соли   

тиллоро медонистанд. 

     Бостоншиносони шуравb ва хориxb ба хулоса омаданд, ки дар [азорсолаи III пеш аз милод 

водии Зарафшон яке аз марказ[ои маъдангудозии Шарr ба шумор мерафт. Мис, биринx, 

reрuошим, нуrра ва тиллои водb дар болоравии иrтисодиѐти мардуми ин xо мавrеи калонеро 

бозид. 

 

 

 

     А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

   

МОДАРШО{И  САРАЗМ 

 

     Мувофиrи таълимоти илм замони модаршо[b - замони ибтидои ташаккули тамаддуни 

инсонист. 

     Вале тасвири реалии ин давраро тасаввур кардан душвор аст. Осор[ои тамаддуни замони 

модаршо[b дар rаъри аср[о мондааст. Дар куxо пайдо шудани онро [ам касе гуфта 

наметавонад. Охир он маданияту тамаддун ба замоне рост меомад, ки инсон дар арафаи 

ташаккули нажодb меистод. Тасвири сохти модаршо[b ва тамаддуни он давра дар ягон 



катиба[ои рeи сангу сафол ва асар[ои таърихи rадима навишта нашудааст. Зеро замони 

модаршо[b 5-6 [азор сол rабл аз ин то пайдоиши хат гузашта буд. Аз ин рe дар бораи [аѐти 

маданиву иrтисодии он давра чизе гуфтан душвор. 

     Пас [астии xамъияти модаршо[b, дараxаи инкишофи он, [аѐти маънавb ва xои модаршо[ро 

дар xамъияти ибтидоb чb гуна бояд донист? Барои равшан намудани ин савол имрeз rудрати 

илми бостоншиносb ва далел[ои ба даст даровардагb кофb нест. Ба [ар [ол далел[ои дастрасро 

баѐн месозем. Бале, илми бостоншиносb дар миrѐси xа[он дар омeзиши сарчашма[о 

rабристон[ои чандин[азорсола, reшrу ша[р[о, маъбаду rаср[о xавонмардону силсиладорони 

бузург хобидаанд. Бостоншиносон пас аз [африѐт xасади беному нишони он[оро дарѐфта, аз 

рeи осори ашѐ[ои [амро[и он[о хобида, rисмати он[оро xeѐ мешаванд. 

     Rабри модаршо[и тоxикон-маликаи Саразм низ аз [амин rабил ѐдгори[о буда, зиѐда аз 5 

[азор сол боз интизор буд, ки рeзе «фарзандонаш» rабри нахустмодари худро дарѐб мекунанд. 

Маврид расид. Бо ифтихор мегeем, ки онро дар сарзамини суuдиѐни rадим, дар ша[раки 

Саразм дарѐфт намудем. 

     Ин кашфиѐт тирамо[и соли 1985 содир гардид. Пеш аз дарѐфти rабри маликаи Саразм аз 

зери хоктeда[ои бинои 4-ум мо якчанд хона[ои истиrоматию хоxагb, [авлии васеъро кушодем. 

Баъди ба анxом расидани ковиш[о мувофиrи талаботи илми бостоншиносb барои равшан 

намудани таркиби хок дар гeшаи яке аз хона[ои истиrоматb хандак кофтем. Дар рафти [африѐт 

ба rатори санг[о дучор шудем, ки он[о шакли мудаввар дошта [алrамонанд ба тартиб мисли 

девор чида шудаанд. Ба кушодани [амон девори сангb машuул шудем. Баъд аз чанд рeз мо 

онро пурра кушодем, дохили девор ба 150 метри мураббаъ баробар буда, худи девор ба шакли 

мудаввар сохта шуда буд. Доираи девор зиѐда аз 45 метр буда, 60-75 см. баландb дошт. Ин 

иншоотро бо кашфиѐт[ои бостонии ба мо маълум муrоиса карда фа[мидем, ки бо яке аз 

rабристон[ои сокинони Саразм сару кор дорем. Акнун мо кофтуковро дар дохили девори сангb 

идома намуда, дар як муддат ба кушодани 5 rабри ало[ида ноил гардидем. 

     Мо[ияти бузурги илмии ин rабр[о дар он буд, ки аввало он[о оид ба расму оини 

дафнкунии одамони замони сангу биринx маълумоти аниr медоданд ва сониян аз рeи 

косахонаи сари фавтидагон хусусияти нажодии он[оро маълум карда метавонистем. Дар ин 

rабр[о фавтидагонро яктоb, дутоb ва [атто сетоb дар як rабр гузоштаанд. Аз 5 rабри 

номбаршуда дар дутоаш яктоb, дар дутои дигараш дутоb ва дар яктоаш сетоb xасад гeронида 

шудааст. Rисми зиѐди майдони rабристонро истифода накардаанд. Аз ин рe rабристони 

номбурдаро ба оила ва ѐ авлоди ало[ида мансуб бояд донист, ки ба он дафнии аъзоѐни авлоди 

дигар манъ буд. 

     Аз ду rабри яккаса дар яке он[о устухон[ои марди тахминан 30-35 сола, ки дар чуrурии 

1,20 см. гeронида шудааст, ѐфт шуд. Устухон[о дар як xой uун  

карда шудаанд, пой[ову даст[о дар болои шикам гузошта шудааст. Xасад дар наздаш чизе 

надошт. 

   Rабри дигаре, ки [амагb rариб як метр дуртар дар самти xанубии аз rабри якум дарѐфт 

шуд, ба кeдаки 6-7 сола мансуб аст. Кeдак шояд духтарча бошад, ки дар гарданаш шадаи 

марxон[ои лоxувардb ва нуrрагb дошт. 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

Азбаски риштаи марxон[о пeсидааст, лозим омад, ки хоки rабрро бо uилбол бехта, марxон[ои 

мошу нахeд [аxмдоштаро xамъ орем. Маълум шуд, ки духтарчаи фавтида дар гарданаш 331 

марxони лоxувардb ва 27 марxони  нуrрагb дорад. Xасад дар rабр монанди дар батни модар 

хобида гузошта шудааст. Бори аввал ба мо муяссар гардид, ки расму одати дафнкуниро бинем. 

Баробари ин набудан ва ѐ камии анxом[ои шахсb моро каме дар [айрат гузошт. Маълум, ки дар 

замони аср[ои сангу биринx одамонро бо тамоми боигариаш ба хок месупориданд. {атто дар 

баъзе [олат[о [амро[и шахси фавтида одамони ба он наздик ва ѐ аз он вобастабуда низ ба хок 

супорида мешуданд. Инро мо дар мисоли rабристон[ои де[ша[р[ои [амзамони Саразм - 

Хуросони Шимолb, Эрон ва Афuонистон дидем. 



    Чb хеле ки хотиррасон кардаем, дар ду rабри дигар чор xасад кушода шуд, ки он[о xуфт-

xуфт (ду нафарb) дафн карда шудаанд. Аз рeи тадrиrоти антропологb (xасадшиносb А.И.) 

маълум гардид, ки дар як xуфт зан [амро[и мард бо пой[ою даст[ои аз орунxу зону rат 

кардашуда, дар [олати батнb хобидаанд. Даст[ои он[о аз оринx дуrат шуда, то ба манна[ашон, 

пой[ояшон то ба думuоза мерасанд. Мутаасифона,  дар дохили rабр ашѐи ночиз дарѐфт шуд. 

Он[о аз яктои зарф[ои мармарb, сафолb ва нуrрагb иборатанд. Ба [ар [ол аз рeи шакли ашѐ[ои 

номбаршуда, дараxаи [аѐти моддии дафншудагон ва санаи пайдоиши rабр[ову шахсони дар 

он[о хобидаро равшан карда тавонистем. 

     Баробари ин дарѐфт шудани rабри панxум, ки дар он се xасад хобида буд, маълумоти моро 

uанитар гардонид. Бояд rайд кунем, ки то оuози кофтуков мо рeи ин rабр харсангеро дидем, ки 

зиѐда аз як тонна вазн дошта, нимаш зери хок буд. Анъанаи ба болои rабри шахси ихлосманд 

гузоштани нишона аз замон[ои rадим маълум буд. Харсанги дар болои rабр гузошташуда аз он 

далолат мекард, ки дар зери он асроре ни[он аст. Мо мувофиrи rоидаи [африѐт харсангро аз 

xояш наxунбонида, атрофи онро о[иста кофтан гирифтем. Фаrат дар чуrурии 2,80 см. ба мо 

муяссар шуд, ки косахона[ои  сар ва устухон[ои xасади одамонро дарѐфт кунем. Аз ин ба 

хулоса омадем, ки дар [аrиrат мо rабри панxумро дарѐфт намудаем. Дар рафти [африѐт 

равшан гардид, ки rабри номбурда доирашакл буда, майдони он ба 7 метри мураббаъ баробар 

ва барои дафни якчанд нафар фавтидагон пешбинb шудааст. Вале чb хеле ки дар боло гуфтем, 

дар он  ба xасади се нафар одамони гуногунxинсу гуногунсол дучор шудем. Устухон[ои он[оро 

бо о[истагb аз хок тоза намуда, тарзи дафнкунии он[оро омeхтем. Анxоми кор равшан намуд, 

ки тарзи гeронидани xасад[о uайриоддй буданд. Пой[о аз зону ва даст[о аз оринx ба тарафи 

шикаму сар ба шакли секунxа rат карда шудаанд. Дар замони аср[ои сангу биринx яъне 7-4 

[азорсол муrаддам дар rитъа[ои Осиѐву Урупо ва [атто дар баъзеи дигар xой[о фавтидагонро 

дар он шакле ба хок месупориданд, ки инсон дар батни модар инкишоф меѐфт. Аз он xо 

археолог[о ин тарзи ба rабр гузоштанро тарзи батнb меноманд. 

     Пас чаро дар як rабр се касро гузоштаанд? Муносибати  байни якдигарии он[о чb гуна 

буд? Мо аз рeи хулосаи антрополог, доктори илми таърих Т.К.Хоxайов xавоб ѐфтем. Олим, ки 

[ар се xасади Саразамро муайян намудааст, дар [исоботи пешакии худ чунин навиштааст: «{ар 

се устухон[ои xасад ба одамони синну солаш ва xинсашон гуногун мансубанд. Скелети якум 

xасади зани 19-20 сола буд, якто кeдак таваллуд кардааст. Скелети дуюм xасади марди синну 

солаш 20-21 сола ва скелети сеюм xасади духтарчаи 13-14 сола мебошанд. Тахмин зан ва мард 

аъзои як оила бошанд, вале духтарча фарзанди он[о шуда наметавонад, зеро тафовути синну 

соли зан   

(19-20 сола) ва духтарча (13-14 сола) имконият намеди[ад, ки он[о модару духтар бошанд». 

     Rатъи назар ба муносибати xинсb ва хешигb доштани скелет[о гуфта метавонем, ки ин 

тарзи дафнкунb ба оини xамъияти ибтидоb хос аст. Дар ин xо ба фикри мо мавrеи асосиро зани 

19-20 сола мебозад, зеро [амаи бозѐфт[о, ки аз ин rабр дарѐфт намудем, мансуби xавонзан 

мебошад. 

     

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

  Анxому ашѐ[ои зан, ки асоси муайянкунандаи мавrеи он мебошаду дониши моро оиди 

санъату [унари ниѐгонамон  боз [ам бойтар мегардонанд, моро водор менамоянд, ки ба 

тадrиrу тасвири он диrrати махсус ди[ем.   

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А.Ис[оrов                      Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

САЛОМ  «МОДАРШО{» 

 

    Одат кардаем, ки ба зиндагон салом ди[ем. {оло ба xасади кай[о симои худро гумкардаи 

зан бо ифтихор салом мегeем. Сабаб дар он, ки e «модаршо[» аст. Бостоншиносоне, ки дар 

[африѐти Саразм иштирок доштанд, бе дудилагb, ба [амин rарор омаданд, зеро то он дам ба 



ягон бостоншиноси Осиѐи Миѐна ва [атто кишвар[ои rадимаи Шарrи Наздик муяссар нашуд, 

ки би ин гуна кашфиѐт ноил гарданд. 

    Бостоншиносони дигар [ам кашфиѐт[ои зиѐде кардаанд. Чунончb В.М.Массон, И.Н.Хлопин, 

дар rабристон[ои Кабeтаки Шимолb, {асан А[мад Донb дар Гумлаи Покистон, 

А.М.Манделштам дар мавзеи Бешканди Ша[ритус, Б.И.Сарианидию E.П.Пeлодов дар 

Тиллотеппаи Афuонистон rабр[ои зиѐдеро кашф кардаанд. Вале кашфиѐт[ои номбурда, аз рeи 

санаи пайдоиши худ ба давра[ои гуногуни таърихb мансубанд. Бузургии rабри «модаршо[» -и 

Саразм дар он ки кашфиѐт[ои номбурда таърихан аз [азор то се[азор сол rадимтар аст. 

    Ин дар илми бостоншиносb аввалин rабрест, ки ба замони охири асри санг ва ибтидои асри 

биринx доир аст. Ин замонро дар таърихи xамъияти инсонb замони модаршо[b меноманд. 

    Барои боз [ам равшантар ифода намудани сохти сиѐсb, иxтимоb ва иrтисодии xамъияти 

модаршо[b чанде далел[ои таърихb ва илмb рeй меорем. Дар ин замон гурe[и муайяни одамон, 

ки авлод [исоб меѐбанд, дар атрофи зани донишманд, кордону сер[аракат, ки бо хислату 

рафтори худ дар байни авлод ном баровардааст, мутта[ид мешаванд ва онро модаршо[и  худ 

мехонанд. Аз ин xо авлоди модарb ибтидо меѐбад. {анeз дар замоне, ки мард[о бо 

шикорчигию чидахeрb машuул буданд, зан[о дар rарорго[[о монда, бо ниго[дории оташу 

тарбияи кeдак машuул буданд. Баъзан чунин [одиса рeй доданаш мумкин буд, ки падарони ба 

шикор рафта, дар натиxаи дучор шудан ба [одиса[ои марговари табиат ва ѐ бо гурe[и 

rабила[ои ношинос рe ба рe шуда дар заддухeрд ма[в мешуданд, ѐ [амро[и он[о ба дигар 

rабила гузашта мерафтанд. Модарони дар rарорго[ монда маxбур буданд тамоми ташвиши 

рeзгору зиндагиро ба зиммаи худ гиранд. 

    Исбот шудааст, ки зан аввалин одамест ба зироаткорb ва [унармандb машuул шудааст. Дар 

«Авесто» - китоби муrаддаси Зардушт, ки rариб се [азорсол пеш аз замони мо навишта 

шудааст, Ардвисура-Ано[ита худои [осил ва об мебошад. Баробари ин муxассамаи занро, ки аз 

ѐдгори[ои замони сангу биринxb, кишвар[ои Шарrи Наздику Осиѐи Миѐна дарѐфт шуданд, 

худои [осил ва фаровонb донистаанд. Ин албатта беасос нест, зеро дар он замон[о асоси 

хоxагидорb дар дасти зан буд. Кишоварзони rадим муxассама[ои аз лой сохтаи занро рамзи 

худои худ медонистанд. 

    Албатта баробари инкишоф ѐфтани олот ва восита[ои исте[солот, ба монанди омоx, 

восита[ои дигари заминковb ва ни[оят истифодабарии rувваи [айвонот пеш аз [ама барзагов, 

мавrеи зан дар кишоварзb суст шуд ва ин корро мард[о ба зиммаи худ гирифтанд. Бо [амин 

дар сохти xамъиятии одамон xамъияти ибтидоb шакли нави xамъияти авлодb-падаршо[b сар 

шуд. Вале он [оло маъное надошт, зан-модаршо[ дар xамъият мавrеи худро пурра  аз даст 

дода бошад. Зан дар ягон сохти xамъиятb мавrеи худро пурра аз даст надодааст. Баръакс вай 

ифодакунандаи сохти иxтимоb, маданb ва мураббии аввалини узви xамъият буд ва мемонад. 

    {амин тавр xасади дар Саразм дарѐфт шуда, ки бори аввал дастраси илми бостоншиносии 

тоxик гардиду мо вайро «модаршо[» номидем, дар  xамъияти саразми[о мавrеи асосиро 

мебозад. Ин зан ба хок бо тамоми боигарии ба e тааллуrдошта гeронида шудааст. Баъди аз хок 

тоза намудани 

устухон[ои он мо шо[иди аxоиботе гаштем. «Модаршо[и» Саразм, ки дар як 

rабр [амро[и ду xасади дигар - мард ва духтарча дафн шуда буд, аз он[о бо боигарии худ ба 

куллb фарr мекард. 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

Аввалан «модаршо[» бо куло[у сару либос ва тамоми зебу зиннаташ гeронида шудааст. Худи 

[амин боло будани мартабаи eро ифода менамояд. Маълум гардид, ки либоси дар тани 

«модаршо[» буда, бо санг[ои rиматба[о - аrиrи сурх, лоxувард, фирeза ва дигар намуди санг[о 

зеб дода шудаанд. Ороиш[ои номбурдаро  дар болои куло[ rад-rади остину шарвор ва домани 

xасад, ки кай[о пeсидаанд дида тахмин намудем, ки «модаршо[» бо либоси хосаи худ гeронида 

шудааст. Агар rисми марxон[о куло[у мeй[о, гардану пештанаи eро зеб ди[анд, пас rисми 



дигари он[о ба либос дeхта шудаанд. Оид ба миrдори  он[о фаrат [аминро гуфта метавонем, 

ки аз [азор дона [ам зиѐданд. Шаклан ва [аxман он[о 16 намуданд. 

    Ба uайр аз ин дар ваrти тозакунии rабр мо дар [ама xои он шаъба[оеро xамъ намудем, ки 

[аxман монанди донаи арзананд. То [ол миrдори он[оро муайян карда натовонистем. Гап дар 

сари он, ки он[о хеле гароншумор буданд ва барои он лозим омад, ки rариб ду тонна хоки 

rабрро обшeй намуда, бо сeзан[ои ни[оят борик ба ришта[о гузаронем. {оло мо дорои зиѐда 

аз 10 метр ин гуна шаъба мебошем. Аxоиби кор дар он ки шаъбача[ои майда басо устодона ба 

чодаре, ки болои [ар се xасадро мепeшид дар шакли наrш дeхта шуда буданд. 

    Бузургии мавrеи  «модаршо[» боз дар он таxассум меѐбад, ки мeй[ои он бо марxони 

тиллогb зеб ѐфта буданд. Пас аз пeсидани кокул[о 49 дона марxон[о дар xояш rатор хобиданд. 

Агар мо он[оро дуртар аз xасади зан дарѐфт мекардему исбот карданb мешудем, ки ин дона[ои 

тиллогb ба [азорсолаи IV пеш аз милод мансубанд, [атто ихтисосмандон низ бовар 

намекарданд. Зеро дар Осиѐи Миѐна коркарди тилло асосан хоси [азорсолаи III-юми пеш аз 

милод мебошад. 

    Дар rатори зебу зиннати номбаршудаи «модаршо[» мо ду дастпонаи аз устухони гeшмо[b 

сохта шударо ѐфтем. Гарчанде он[о дар як замон сохташуда, моли як кас бошад, [ам аз рeи 

тарзи сохт аз ду намуди ало[ида иборатанд. Ин гуво[b меди[ад, ки он[оро ду [унарманд 

сохтааст. Бо вуxуди ин дар куxо ва аз тарафи кb сохта шудани он[о ба мо равшан нест. Мо 

медонем,  ин гуна гeшмо[и[ои калон, ки аз устухони он[о дастпона сохта мешавад, фаrат дар 

ба[р[ои калону уrѐнус[о зиндагb мекунанд. Дар наздикии Саразм ин гуна xой[о вуxуд 

надоранд. Ба замми ин айнан [амин намуд дастпона[ои аз устухони гeшмо[b сохта шуда, то 

[ол фаrат дар ша[раки Мо[анxодорои {индустону Ме[ргари Покистон дарѐфт шуданд. Аз ин 

рe метавон гуфт, ки дастпона[ои «модаршо[»-и Саразм низ шояд дар [амин xой[о сохта шуда, 

бо ро[и тиxорат оварда шудаанд. Азбаски мо дар бораи ро[и тиxоратии сокинони Саразм дар 

боби минбаъда муфассал истода мегузарем, дар ин боб аз шар[и он худдорb мекунем. 

    Ба uайр аз он зебу зиннате, ки номбар шуда, дар масофаи ним метр дуртар, аз xасади зан 

чанд бозѐфти дигарро дарѐфт намудем. Он[о аз оинаи мисb, дарафши устухонb, ду муxассамаи 

тасвири зан ва 5 дона сари дарафш иборатанд. Аз рeи иxрои вазифа [амаи он[о ба «модаршо[» 

тааллуr доранд. Дар ин xо зарур мешуморем, ки оиди ду муxассама батафсил истода гузарем. 

Зеро он[о аз як тараф осори санъати муxассамасозиро ифода кунанд, аз тарафи дигар рамзи 

оини кишоварзb мебошанд. Муxассама[о аз гил сохта шуда rади муxассамаи аввал 4 см. 

бошад, дуюм [амагb 2 см. аст. Бо вуxуди он, ки он[о шакли оддb доранд, дар муxассамаи якум 

тамоми нишона[ои занро мебинем. Мeй[ои дарози тор-тори он ба ду тараф мисли бодбезак 

па[н шуда болои китф[о хобидаанд. Чашмонаш бодомшакл буда, rош[ои камоншаклаш бо 

сиѐ[b оро ѐфтаанд. Монанди ин муxассама[о дар ѐдгори[ои  

Хуросони Шимолb ба миrдори зиѐд дарѐфт шудаанд. Тадrиrотчиѐн В.М.Массон 

ва В.И.Сарианиди он[оро модархудо[ои кишоварзон номидаанд. 

    {амин тавр, муxассама[ои дар rабри «модаршо[»-и Саразм кушода шуда низ тасвири 

модархудо буда, рамзи сер[осиливу фаровонb ва офариниши [аѐт дар рeи замин мебошад. 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

    Оид ба муxассамаи дуюм, ки аз муxассамаи якум ду баробар хурд аст дар болои биниаш 

барои гузаронидани ришта сeрохи дорад, метавон гуфт, дар [амон замон нишонаи муrаддас 

буд. Вале ин сухани охирин нест, зеро ки аrидаи фалсафии ниѐгонамон норавшани[ои зиѐде 

доранд, дарккунии он[о бозѐфт[ои наву сол[ои тeлониро талаб мекунад.  

    Дар айни замон метавон гуфт, ки кашфиѐти rабри «модаршо[»-и Саразм ба мо имконият 

дод, ки мавrеи занро дар xамъияти ша[раки Саразм омeзем ва хулоса барорем, ки дар ша[раки 

Саразм нисбатан xамъияти модаршо[b [укмрон буд. 

    Бале, rабристони ша[раки Саразм  ва xасад[ои аз он дарѐфтшуда оиди нажоди сокинони 

водии Зарафшон [ам маълумот меди[ад. Дар [алли ин масъала аз кeмаки антропологb 

Пажe[ишго[и бостоншиносии АУ Eзбекистон, Т.К.Хоxайов ба[раманд шудем. Номбурда 



баробари муайян намудани rадду баст ва синну соли xасад[о ба кадом нажод мансуб будани 

он[оро дар асоси илми нажодшиносb муайян кард. Тибrи хабари e саразми[о бо мардуми дигар 

марказ[ои кишоварзии Шарrи Наздик [амнажоданд. Ба гуфти Хоxайов дар [азорсолаи IV-III-

юми пеш аз милод ва со[или ба[ри Миѐназамин то {индустон, аз Хуросон (Эрони шимоли-

шарrb- А.И.) то со[или уrѐнуси {инд як шакли нажодb па[н шуда буд. Дар водии Зарафшон,  

аз xумла дар ша[раки Саразм [ам чунин тариrа одамон зиндагb мекарданд ва ин ягонагии 

нажодии мардуми тамоми кишвар[ои Шарrи Наздику Миѐнаро бори дигар исбот менамояд. Ба 

замми ин табrи маълумоти Хexаев дар замони пайдоиши Саразм нажоди муuул дар сарзамини 

Мовароунна[р арзи вуxуд накарда буд. 

    Бале, ман ба он аrидаам, ки дар [азорсола[ои IV-III пеш аз милод аз дарѐи Сир то уrѐнуси 

{инд ватани эроннажод[ост ва ма[з он[о ташаккулди[андаи маданияти кишоварзb, чорводорb, 

[унармандb ва ша[рсозии мардуми Осиѐи Миѐна мебошанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  А.Ис[оrов                       Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

{УНАРМАНДB 

 

    Заргарони заршинос.  Исбот шуда, ки ороиши хешро инсон баробари ба са[наи таърих 
rадам гузоштан сар кардааст. Одами бара[наи замони полеолитию мезолитb 40-10 [азор сол 

rабл аз замони мо он чизе, ки ба назараш зебо менамуд шада[ои марxон сохта ба дасту гардан 

меовехт. Он ороишот аз гeшмо[ича[ои ба[рb, дандона[ои хуку хирс, санг[ои хушнамуди кe[b 

ва дарѐb, баъзе намуд[ои мева[ои ѐбоb иборат будаанд. Касе аз он дороb бештар дошт фахр 

[ам мекард. 



    Чb хеле гуфта будем, дар [азорсола[ои VII-VI пеш аз милод xамъияти инсонb ба сохтани 

баъзе намуд[ои шаъба[о, марxон[о, бозубанд[о сар карда буд. Тадриxан дар [азорсола[ои V-IV 

баробари афзудани талабот ба ашѐи [унармандb, [унармандон ба татбиrи писандидаи xамъият 

табдил ѐфтаанд. Дар ша[раки Саразм мар[илаи аз кишоварзон xудо шудани [унармандонро  

мушо[ида намудем. {арчанд rадами аввал буд, вале [унармандони Саразм ба чанд гурe[ 

таrсим шуда буданд. Аз мушо[ида[о бармеояд, ки саразмиѐн 15 намуд [унар[ои  дастиро ба 

хубb азхуд карда буданд. Кулолгарb, маъдангудозb, меъморb, сангтарошb, чармпазb, ресандагb, 

бофандагb, дeхтани пойафзолу сару либос, палосу бeрѐбофb, рангтайѐркунb, наrrошb, заргарb 

аз  xумлаи он[о буданд. Номгeи [унари мардуми Саразм бо ин тамом намешавад. Идомаи 

[африѐт шояд [унар[ои дигарро баррасb созад. Аз рeи бозѐфт[ои дастрас шуда, [оло 

хонандагонро бо санъати [унармандии саразмиѐн ба таври мушаххас шинос менамоем. 

    Бояд гуфт, ки [еx як [унар аз тарафи шахси ало[ида ба xо оварда намешуд. Дар офаридани 

[ар як чиз аз 3 то 15 нафар одамон ва шояд аз он [ам зиѐдтар [исса мегузоштанд. Дар 

ресидану бофтан ва дeхтани сару либос 3-5 нафар кифоя аст, [унари кулолгарb, сангтарошb, 

маъдангудозb, биносозb иштироки зиѐди одамонро талаб мекард. Исбот шуд, [унармандони 

Саразм исте[соли ашѐ[ои заруриро тарзе  ба ро[ мондаанд, ки аз як тараф талаби оила ва 

rабилаи худро таъмин кунад, аз тарафи дигар моли зиѐдатиро ба одамони касбу кори дигар бо 

ма[сулоти зарурb иваз мекарданд. {унармандb касби rадимист, онро яке аз омил[ои 

[алкунандаи иrтисодиѐт [исобидан мумкин аст. 

    Заргарb. Бозѐфт[о гуво[анд, ки масоле[и асосии зарагрони ша[раки Саразм намуд[ои 

гуногуни санг[ои хушнамуд: булeр, xаз, аrиr, лоxувард, фирeза, санги Сулаймон, йашма, 

фулузи мис, биринx, reрuошим, нуrра ва тилло буданд. Баъзан сипари гeшмо[b, устухони 

[айвон[ои хурду калонро низ истифода мебурданд. Сарчашма[ои он[о далеланд, ки 

[унармандон аз чунин ашѐ танrиcb намекашиданд, зеро rариб [амаи намуд[ои он[о то [ол дар 

кe[[ои Зарафшон, Суuд, {исор ма[фузанд.  

    Баробари ин робитаи тиxоратb ва ивази мол байни rабила[о аз ба[ри Арал то Бадахшон 

па[н шуда буданд, идома дошт. Дар ша[раки Саразм пайдо намудани лоxуварди Бадахшон, 

аrиrу гeшмо[и[ои {индустону Балуxистон ва со[или уrѐнуси {инд, Эрон водор менамояд, ки 

бигeем, ки [анeз дар [азорсола[ои IV-III дар кишвар[ои Шарr робитаи байни [амдигарии 

одамон хеле инкишоф ѐфта буд.  

    Санъати баланд доштанд заргарони Саразм. Ваrте ки офаридаи он[оро ба шаклу гурe[[о 

xудо намудем, маълум гардид, заргарони Саразм 33 намуди марxону шаъба[о ва бозубанд[оро 

месохтаанд. Аз аrиrи сурхи xигаррb  9 то,  лоxувардb 6 то, фирeзагb 7 то намуд[ои марxон[о 

дарѐфт шуданд. Ин бар он аст, ки гарчанде заргарон дар зинаи аввали инкишофѐбии [унар 

истода  бошад [ам, бо дастго[[ои оддb асрори санъати коркарди санг[оро дарѐфта   

будаанд. Бозѐфт[ои зарагарb, аксаран марxону бозубанд[о мебошанд. Он[о [амчун зебу зиннат 

дар тeли садсола[о аз авлод ба авлод мерос монда истифода шудаанд. 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

    Шояд саволе барояд, ки дар он замон ягон намуд таx[изоти техникb мавxуд набошад, 

заргарон ба кадом олот[о  санг[оро мебуридану мешикофиданд? Чb гуна он[оро сайrал дода 

зебоb бахшидаанд? 

    Маrсади xустуxe[ои мо низ дар [амин аст - донистани сирру асрори [унари аxдодон. Дар 

замони мо заргарон чунин корро бо дастго[[ои барrb ва чарху арра[ои механикb ба xо 

меоранд. Дар Саразм бошад заргарон онро дастb бо олот[ои оддитарин ба xо меоварданд. 

Боварии кас намеояд, сангро бо санг мебуриданд ва [атто шикоф мекарданд. 

    Ашѐи дигари заргарон маъдан[ост. Дар Саразм rариб 100 дона марxон[ои нуrрагин ва 

тиллогин дарѐфт шуданд. Марxон[о гуногуншакл буда, аз [унари баланди заргарb дарак 

меди[анд. Масалан, чор намуд марxон[ои тиллогиро дарѐфтам, ки [ар яке аз якдигар фарr 

мекунанд. Шаклан он[о ба новча, саrrоча, баргак, xeвача ва донаи лeбиѐ монанданд. Тоxе 

барои до[ии rабила тайѐр шудааст, мисоли барг[ои гули шукуфтаистода. Ва [амаи ин  аз 



тиллои яклухт бурридашуда ба мобайни он нигини фирeзагиро васл кардаанд. Чунин тарзи 

ороиши тоxи rабиларо фаrат дар тоxи [окимони Шумери Байнанна[райн мебинем. 

    Хулоса, асрори санъати заргарони Саразм то ба [ол ба мо пурра айѐн нест. Бояд иrрор шуд, 

ки сокинони водии Зарафшон тамоми нафосат ва нозуки[ои санъати заргариро пурра азхуд 

карда будаанд.  

    Ресандагb, бофандагb ва дeзандагb. Либос кай пайдо шуд? Бешак дар замони охири асри 
сангу ибтидои асри биринx, яъне дар [азорсолаи V-III  пеш аз милод рост аст. Барои тасдиrи 

фикр биѐед хонандагони азиз, як саѐ[ати олами сару либос кунем. Не, ин олами хаѐлот нест, 

балки мо тан[о дар асоси далел[ои осори таърихb [аракат мекунем. Нахуст дар xамъияти 

ибтидоb таваrrуф менамоем. 

    Ташаккули инсонро мо бештар таърихи [афт[азорсола дода будем. Дар асар[ои илмии 

таърихшиносb, пеш аз [ама бостоншиносb пайдоиши одамро аз се миллион сол [ам бештар 

ме[исобанд. ин [арду дурустанд. Энгелс навишта: «Инсон аз маймун [амон замон xудо шуд, ки 

ваrте олоти ме[натро офарида метавонистагb шуд», ва ѐ боз «Ме[нат инсонро офаридааст». Аз 

рeи ин аrидаи мазкур аввалин олоти аз чeбу санг сохташуда таърихи се миллионсола дорад. 

Аммо офарандагони олот[ои аввалин ал[ол тeда-тeда зиндагb мекарданд. Бешазор[ои гарми аз 

олами наботот ва [айвонот бой ва со[или дарѐю кeл[оро xои иrомат интихоб карда буданд. 

Манзили он[о uору ueт[о, заминкан[ои табиb ва зери дарахтону сояи шох[о буданд. Тамоми 

неъмат[ои хeрданибоби табиат uизои он[о [исоб мешуд. Тобистону зимистон бара[на, урѐн 

мегаштанд. 

    Ба таълимоти китоб[ои муrrадасb динb: Инxил, Таврот, Rуръон, Забур аввалин одам ин 

[азрати Одам ва Момо[аво мебошанд, ки он[оро худованд офарида аст. Барои рeзгузаронb ба 

Одаму {аво худованд афрeхтани оташ, гудохтани маъдан, кишоварзb ва чорводориро ѐд 

меди[ад. Китоб[ои муrаддаси номбурда, ин санаро [афт [азор сол нишон меди[анд. То чb 

андоза ин гуфта[о асосе дорад, намедонам, лекин илми бостоншиносb [ам зиѐда аз 150 сол боз 

таърихи пайдоиши xамъияти инсониро 7 [азор сол медонад.  

    Бояд гуфт, ки то ба асри мису биринx одамон се давраи  калони аср[ои сангиро аз сар 

гузаронидаанд, ки он[оро илм палеолит, мезолит ва неолит меномад. Ин давра[о якxоя таърихи 

як миллионсоларо дар бар мегиранд. Зисту зиндагонb ва [олати иxтимоию мадании он[о дар 

боло ѐдрас шуд. 

Хeш, санаи пайдоиши инсон кадом аст? Шояд  7 [азор сол пеш аст. Ин замон давраи охирини 

асри санг-неолит (тарxимааш-санги нав) мебошад. Дар замони неолит, ки rариб 10 [азор сол 

давом карда буд, фарзанди одам  хонасозb, кишоварзb, чорводорb ва [унармандиро азхуд кард. 

Одамони замони неолит аз пашму пeст сару либос, пойафзол дeхта метавонистанд. Сохтани  

намуд[ои аввалини олот[ои сангb - корд, дос, омоx, дарафш, сeзан ва кулолгарb аз [амин замон 

сар шуд ва инсон аз мутеи  табиат озод гашт.     

 

   А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

      

     Офаридани камон, найза, пайкон, табари сангb ба зиндагb табаддулоти куллb дохил намуд. 

Дар давра[ои охирини неолит одамон аз лой, чeб[о сохтани хона[ои истиrматиро ѐд 

гирифтанд. Акнун аз гармиву хунукb, [айвон[ои дарранда, [одиса[ои табиат худро му[офизат 

карда метавонистанд. Бо вуxуди ин зиндагb бо сахтиву душворb мегузашт. Ашѐи асосb барои 

бофтани палосу дeхтани либос ва пойвфзол пашму пeст [исоб мешуд. Он  замон [оло 

исте[соли пахта, шо[иро наомeхта буданд. Аз ин рe инсон дар замон[ои неолит, энеолит 

(замони сангу мис) ва асри биринx асосан либос[ои пашмину чармин мепeшид. 

     Аз [африѐти Саразм, ки оuози зиндагb дар ин xо ба охири замони энеолит рост меояд, 

миrдори зиѐди олот[ои  ресандагиву бофандагb ба монанди урчуr[о, моку[о, пояи чарх[ои 

ресандагb ва санг[ои гуногунвазнb хоси бофандагb ѐфт шуданд. Мутаассифона, ягон порчаи 

матоъ то [ол наѐфтаем. {аrиrат он аст, ки дар зарфи 5500-6000 сол пeсида ба хок табдил 

ѐфтаанд. Бо вуxуди ин аз рeи олот[ои номбурда метавон гуфт, ки сокинони Саразм лучу урѐн 



намегаштанд. Халrе, ки исте[соли тиллову нуrраро азхуд кардааст, rодир аст дигар намуди 

лавозимоти зиндагиро исте[сол кунад.  

     Акнун ла[за[ои кори ресандагb, бофандагb ва дeзандагиро пеши назар меорем. Тахмин 

меравад, ки ин кор[оро асосан занону духтарон иxро мекарданд. Албатта пашм [амоно баъди 

аз бузу гeсфанд тарошидан якбора ресида намешавад. Онро мешуштанд, мехушконданд, нафис 

мекарданд. Ин кори занони кордида буд. Дар ресидани ришта[ои пашмb rариб [амаи аъзоѐни 

rобили ме[натии оила иштирок мекарданд. Аз калоба[ои пашмb бофтани матову палос[оро, 

албатта зану мард[ои со[ибкасб ба зимма мегирифтанд, зеро ин кор ма[орати баландро талаб 

мекунад. Кор[ои рангкунb ва омода намудани дастго[[ои бофандагиро марду зан[ои калонсол 

анxом медоданд. 

     Азбаски ягон намуди осори либоси саразми[о дарѐфт нашудааст, оиди шакли он[о чизе 

гуфта наметавонем. Вале аз рeи осори дастраси санъати Мисри rадим, Шумер ва Аккад, ки дар 

деворнигор[ову рeи тобут[о акс ѐфтаанд, метавон гуфт, ки либоси одамони rадим ба табъи 

эстетикии он[о хос буд. Пеш аз [ама гуногунрангу кушоду васеъ буданд он сару либос[о.  
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АЗ ЗАРАФШОН ТО ХУРОСОН 
 

    Тиxорат асоси муносибати байни одамон аст. Муносибати байни[амдигарии одамон ба 

воситаи тиxорат, таърихи бисѐр[азорсола дорад. Дар осори хаттb фаrат таърихи се[азорсолаи 

он сабт шудааст. Минбаъд ин боз ошкор хо[ад шуд, то ба таърихи зиѐда аз [афт[азорсолаи 

инсон. Барои  донистани зина[ои аввалини муносибат ва тиxорат мо ба кашфиѐт[ои бостонb 

такя менамоем, ки дар [алли ин масъала далел[ои равшан  пешкаш менамоянд. 

    Дар навбати худ бозѐфт[ои [африѐтго[и Саразм низ таърихи баъзе гeша[ои робитаи 

тиxоратии ниѐгонамонро  равшан менамояд. Он албатта [оло пурра нест, чунки таърихи 

панxуним-шаш[азорсоларо дарбар мегирад. Яъне rабат[ои rадимаи ша[раки Саразм ба [амин 

сана рост меояд. {аrrонb, далелу бур[он[ои мо аз рeи бозѐфт[о буда, он[о шо[идони «зиндаи» 



таъриханд. Бо вуxуди ин аз забони он[о суханронb кардан, ба назар осон намояд [ам, вале 

за[мати зиѐду кор[ои тадrиrотиву муrоисавиро металабад. Зеро одамони замони Саразм дар 

кишвар[ои Шарrи Наздик аз якдигар xудо-xудо дар масо[ати аз 1000 то 2500 километр дур 

зиндагонb мекарданд. Он[о имконияти омeхтани касби якдигарро надоштанд. Замоне ки 

наrлиѐти асосb аспу уштур буд, аз як манзил ба манзили дигар рафтан душвор буд. Ба [ар [ол 

ковиш[ои ѐдгори[ои бостонb собит менамоянд, ки робитаи тиxоратb, [унармандb ва маданb 

байни одамони марказ[ои асосии кишоварзиву ша[рдорb аз rадим вуxуд дошт. 

    Дар Саразм ва дигар ѐдгори[ои водии Зарафшон баъзе намуд[ои зарф[ои сафолии наrшдор, 

шаъба[о ва бозубанд[о, ки аз санг[ои rиматба[о сохта шудаанд ва лиrоби гeшмо[и[о, ки 

санъати офариниши он[оро дар боло шар[ дода будем, ѐфт шуданд. Маълум шуд, дар 

ѐдгори[ои Хуросони Шимолb, Эрони шимоли-uарбb шаш-панx [азор сол пеш ба рeи зарф[о 

наrrошb мекардаанд. Ёдгори[ои rадими Теппаи {исор, Сиалк, Теппаи Шо[, Сeзи Ирон, 

Xайтун, Намозго[тепа, Анав, Геоксюрро илми бостоншиносии Шарrи Наздик [амчун маркази 

rадимтарини санъати зарфсозb мешиносад. Ин аст, ки байни як гурe[ бостоншиносон аrидае 

пайдо шуд, ки гeѐ [удуди шимолии маданияти зарф[ои наrшини мардуми кишоварз Ирону 

Хуросони  Шимолb аст. 

    То кашфиѐти Саразм ин аrидаро кулли бостоншиносон маъrул медонистанд. Вале баъд аз 

кашфиѐти Саразм, ки дар ин xо низ чунин зарф[ои наrшин пайдо гардиданд, ин хулоса кe[на 

шуд. Айни замон водии Зарафшон [удуди шимолтарини  маданияти зарф[ои мунаrrашин 

шинохта шудааст. Илова ба ин равшан шуд, ки дар замони худ ша[раки номбурда ва шояд 

тамоми болооби Зарафшон яке аз марказ[ои тиxоратии маъдан буд. Ба дурию душвории ро[ 

ниго[ накарда, ба ин xо тоxирону савдогарони бисѐр музофот[о меомаданд. Албатта ин аrида 

беасос нест ва мо оиди ин се далели ба[сноталаб дорем. 

    Якум, дар Саразм дарѐфт шудани зарф[ои мунаrrаши ба зарф[ои ѐдгори[ои Кабутаки 

Шимолb, Эрон, Афuонистон, Покистон, {индустон монанд, аз робита ва муносибати тиxоратии 

водии Зарафшон бо кишоварзони музофот[ои номбурда дарак меди[ад. 

    Дуюм, дар rабат[ои мадании Саразм намуд[ои гуногуни шаъбаю марxон[о, бозубанд[ои аз 

аrиrу лоxувард, фирeзаву, йашмо, сохташуда хело зиѐд дарѐфт шуданд. Маълум, ки аrиrи 

{индустону лоxуварди Бадахшон бо сифати баланди худ дар xа[он ном баровардааст. Он[оро 

бостоншиносон В.М.Массон, И.Н.Хлопин, В.И. Сарианиди, М.Тоси, Р.М.Мунчаев, Г.Картер дар 

аксари ѐдгори[ои  Эрону Хуросон, Ироr, Сурия ва [атто Мисри rадим дарѐфт кардаанд. 

Ёдгори[ои номбурда таърихан [амдаври Саразманд. Пас дар водии  

Зарафшон [ам дарѐфт шудани он[о тассодуфb нест, ин натиxаи робитаи дутурафа мебошад. 

    Саввум, то имрeз аз [африѐтго[и Саразм rариб да[ намуд зебу зиннат[ои аз гeшмо[и[ои 

ба[рию уrѐнусb сохташударо ѐфтем, аз xумла ду даспонаи «Маликаи Саразм», зарфча[о ва 

дигар намуд[ои ороиши зан[о. 

 

       А.Ис[оrов              Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

Дар наздики Саразм оѐ дар [азорсола[ои IV-III ба[ру уrѐнусе вуxуд дошт? Не, албатта.   

    Бостоншиносони {индустон  - Баби Лал, Покистон - А[мад {асан Донb ва Фаронса - 

Касал, Xариш, Анаик Самзун, Амрико - Маккейн, Ферсервис аз [африѐтго[[ои Мо[онxодоро, 

Xон[удоро, Амрb, Мундигак, Гумла, Ме[ргар, Киветта миrдори зиѐди зебу зиннат[ои  аз 

гeшмо[b сохташударо дарѐфт кардаанд. Дар ѐдгори[ои сарзамини Осиѐи Миѐна, аз xумла дар 

Саразм, ин гуна бозѐфт[о нисбатан камтар вомехeранд. Бо вуxуди ин ашѐ[ои ба[рии дарѐфт 

кардаи мо аз мавxуд будани тиxорат бо ѐдгори[ои  номбурда дарак меди[анд. Ин аст, ки савдо 

[амон ваrт дар авx буду рафту омад вуxуд дошт. 

    Баробари ин саволе би миѐн меояд, тоxирони Хуросону, {индустон, Покистону Афuонистон 

аз водии Зарафшон ба xои моли худ чb мебурданд? 

    Маълум, ки дар он замон пул бо маънои имрeзааш мавxуд набуд. Савдо байни кишвар[о бо 

шакли моливазкунии байни[амдигарb амалb мегашт. Масалан, байни rабила[ои чорводорони 

кeчманчb ва муrимнишинони кишоварз гeшт, равuан, пашм, матоъ[ои пашмb, пойафзол ва сару 



либоси пeстb, бо олот[ои [унармандb, ма[сулоти кишоварзb иваз карда мешуд. Дар ваrти 

ивазкунии мол ба сифат, ме[нату ваrти сарфшуда ва зарурияти мол дар зиндагb  ба эътибор 

гирифта мешуд. Тахмин аст, ки як кило пашм, ба да[ кило гeшт ба як корд ѐ ханxари биринxb, 

ду дарафш ва ѐ 2-3 кило гандум ѐ xав иваз карда мешуданд. Таносубии ивази мол[о [ама ваrт 

як хел набуд. Пеш аз [ама аз манбаи ашѐи хом ва тарзи исте[солb вобаста буд. Дар он xое, ки 

[унармандb шакли xамъиятb дошт, ма[сулоти он[о нисбатан ба ма[сулоти шахсb арзонтар 

меистод. 

    Хуш нисбати саволи аввал саразмиѐн чb доштанд? Сокинони Саразм кишоварз будаднд. 

Он[о бо хонасозb, [унармандb, маъдангудозb машuулият доштанд. Асоси иrтисодиѐти он[оро 

ма[сулоти кишоварзb ва чорводорb  ташкил мекард. Ба ин боигарии табиb xангалзор[ову 

дарахтзор[ои со[или дарѐи Зарафшон, дараю води[ои пур аз набототу растани[ои худрeи  

хeрданибобро илова кунем. Имрeз дар води[ои Моuиѐн, Шинг, Заврон, Мазори Шариф, Кулолb 

мева[ои худрeи себ, нок, бодом, чормаuз, дeлона ва растани[ои ангат, зирк, нахeд, xавдорро 

пайдо мекунем. Бо камоли боварb бояд гуфт, ки дар замони сангу биринx низ миrдор ва 

намуди меваxоту наботот нисбат ба имрeза гуногуну бе[исоб буд. 

    Илова ба ин бояд гуфт, ки арчазор[ои кe[[ои Зарафшону Суuд аз паланг, гург, рeбо[ ва 

дигар намуди [айвон[ои ва[шb пур буд, пeсти он[о яке аз манбаъ[ои асосии тиxоратии одамон 

[исоб мешуданд. Оиди фаровонии мо[и[о дар дарѐи Зарафшон ва [аргуна парранда[о дар 

бешазор[ои он [оxати суханронb нест. Он мурuобиву тазавр, харгeшу хук[ои ѐбоb, ки то [ол 

дар бешазор[ои со[или Зарафшон дучор мешавад, панx-шаш [азор сол пеш 15-20 баробар 

зиѐдтар буданду кам не. 

    Ин гуво[и он аст, ки сокинони Саразм дар замони rадим аз xи[ати моддb танrисb 

намекашиданд. Шояд дар [амин асос дар ин xо мардум rариб якуним[азор сол зиндагонb 

карда, аrлу заковати асосии худро ба исте[соли олот[ои мисиву биринxb, нуrрагиву тиллогb 

равона кардаанд.  

    Чb хеле ки дар бахши маданияти маъдангудозb хотиррасон кардем, замони худ мардуми 

Шарrи Наздику Осиѐи Миѐна болообии водии Зарафшонро маркази исте[соли гуногуни маъдан 

шинохтаанд. Дар ин xо саразми[о [анeз дар [азорсолаи IV-III пеш аз милод коркарди 6 намуди 

маъданро медонистанд. Дасти маъдангудозон rалъагb, нуrра ва тилло, мис, биринx, reрuошим 

ва дигар олот[ои гуногуни рeзгорро меофариданд. Илова ба ин бозѐфт[ои rадима [ам  аз 

натиxаи xустуxe[ои имрeзаи геолог[о гуво[анд,  ки дар баuали кe[[ои Суuду Зарафшон захираи 

зиѐди маъдан[ои гуногун ва  ангиштсанг ма[фуз аст. 

    Далели сеюмро оиди дороии саразми[о шар[ меди[ем. Тоxирон дар замони rадим мо[у 

сол[о пиѐдаву савора корвони худро ба манзил мерасониданд. Ме[монони {инду Балуx, 

Афuону Эрон дар [авли[ои кушоди Саразм ашѐи худ, аз rабили зебу зиннат[ои аз саг[ои 

rиматба[ову гeшмо[и[о  

 

   А.Ис[оrов                Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

сохташуда, либосу куло[[о ва шояд баъзе намуди uалладонаро бо олот[ои биринxиву мисb, 

нуrрагиву тиллогb ва [атто reрuошимb иваз мекарданд. Шояд аз [амин ваrт[о сар карда тилло 

ва нуrра [амчун ченаки арзиши мол ба майдони тиxорат баромада бошад. 

   Бояд гуфт, ки дар рафти тадrиrот[ои илмb  назди мо муаммо[ои нав пайдо мешаванд. Яке аз 

ин муаммо[о бо якдигар монандb доштани шаклу наrш[ои зарф[ои сафолb мебошанд. Баъзе аз 

бостоншиносон ин якрангиро натиxаи робитаи тиxоратии мардум [исобида мегeянд, ки зарф[ои 

ба [ам монанд аз як ѐдгорb ба ѐдгории дигар оварда шудаанд. Дигар гурe[ мегeяд, ки ин 

натиxаи омeзиши ма[орати касбии байни[амдигарии кулолону зарфсозон мебошад. Гарчанде ба 

назар [арду аrида асосноканд, вале пояи муста[кам надоранд. Аввал он ки корвон[ои аспу 

уштур савор ба масофаи 1000-2500 километр бурдани зарф[ои сафолb, илова ба ин дар зарфи 

якчанд мо[  хело душвор аст, сониян он ваrт xамъият ба дараxае нарасида буд, ки байни худ 

робитаи [унарb дошта бошад. 

    Аз ин рe камина аrидае дорам, ки [олати мазкур дар натиxаи аз як xо ба xои дигар 

кeчидани гурe[и одамон пайдо шудааст, кулолон дар xои нав [унари зарфсозии худро идома ва 



инкишоф додаанд. Вале, аз назар дур намудани ма[орати одамони та[xоb нодуруст мебуд. Гап 

дар сари он аст, ки rонунияти фалсафавии дарккунии му[ит барои тамоми xамъияти инсонb як 

аст. Аз ин рe, ихтирои як намуд олоту ашѐи рeзгор ва наrшу нигор[о хоси му[ити як ма[алла 

мебошад. Шояд дар сохтани зарф[о одамон кулча[ои чуrури доирашакл, санг[ои табии 

косашакл ва монанди ин[оро ба назар гирифта бошанд. Аз ин рe, он[о зарф[ои аввалини худро 

ба ашѐи мазкур монанд карда, месохтанд, яъне таги зарф[оро [амвор намекарданд. Ваrте 

зарф[о бо пояи худ наистода ба [ар тараф uелиданд кулол[о маxбур шуданд, таги зарф[оро 

па[ну [амвор бисозанд. 

    Наrшу нигори рeи зарф[о аз тасвироти набототу растанb, [айвоноти ва[шиву хонагb иборат 

буд. Баъзан дар рeи зарф[о мавxи об, рамзи офтоб ва сайѐрагонро акс менамуданд. Ни[оят 

баробари пешравии xа[онбинb ва  оламшиносии он[о санъати наrrошb такмил ѐфт. Аз ин рe, 

метавон гуфт, ки ба [амдигар монанд будани наrrоши[ои рeи зарф[ои чанд ѐдгорb маънои аз 

тарафи як rабила омeзонидани rабилаи дигарро надорад, гарчанде чунин  шуданаш [ам 

uайриимкон нест. 

    Бо вуxуди ин камина xонибдори аrидаест, ки шахсу xамъият ба ало[идагb пеш рафта 

наметавонад. Асосb пешравии исте[солоти моддb ва [аѐти маданb ма[сули чандинасраи 

робитаи байни[амдигарии одамон ва xамъият[о мебошад. 

    Аз муносибати байниякдигарии сокинони водии Зарафшон бо мардумони кишвар[ои дигар 

мe[р[ои reрuошимину сангин низ дарак меди[анд. Ваrте бостоншиноси Фаронса Ролан 

Безенвал аз Саразм мe[ри reрuошимии дар  рeяш аломати секунxадорро дарѐфт намуд, бо 

[аяxоне гуфт, ки чунин мe[р дар ѐдгории Сиалки Эрони шимолb-uарбb низ ѐфт шудааст. 

Мe[р[ои аз санг сохташуда бошад аз ѐдгори[ои Мо[онxодорои {индустон, Ша[ри Сeхтаи Эрон 

ва дар ѐдгори[ои Байнанна[райн низ дарѐфт шуда буданд. Биѐед, акнун андешем: ватани аслии 

пайдоиши ин мe[р[о куxост? 

    {ангоми тоза намудани тeдаи санг[о дар яке аз хона[ои бинои IV-и Саразм бостоншиносон 

сангчаи ueламонандро дарѐфт намуданд, ки дар рeяш расми барзагов устокорона буррида шуда 

аст.  Чунин бозѐфт дар ѐдгори[ои Месопотамия (Ироr, Сурияи шарrb, Эрони шимолу uарбb), 

Балуxистон (Покистон) ва ѐдгори[ои {индустони со[или дарѐи {инд хеле зиѐданд. {оло мо 

[амагb як дона чунин мe[ри ueламонанд дар даст дорем. Аз ин рeи гуфта наметавонем, ки ин 

мe[ри сокинони Саразм аст. Бале, [оло хулоса кардан душвор аст. Умедворем, ки дар давоми 

идомаи кор минбаъд ба бисѐр савол[о xавоб[ои  равшан хо[ем дарѐфт. Аз ин рe тахмин 

менамоем, ки мe[ри номбурда ба водии Зарафшон, пеш аз [ама ба ша[раки Саразм аз яке он 

кишвар[о дар натиxаи тиxорат омадааст. 

 

 

 

  А.Ис[оrов                Саразм оuози тамаддуни халrи тоxик 

 

     Аз гуфта[ои боло баррасb мегардад, ки дар замони худ - замони аср[ои сангу биринx 

сокинони ша[раки Саразм мардумони яккаву тан[о набуданд. Кишоварзону [унармандон, 

санъаткорону меъморон аз Миср то {индустон, аз Мовороунна[р то уrѐнуси {инд зиндагонb 

мекарданд.   
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САРАЗМ - ОUОЗИ ТАМАДДУНИ ТОXИКОН 

 

 

    Дар табиату xамъият чизе бе реша нест. {ар чиз ва [одиса ибтидои  пайдоиши худро дорад. 

Инкишоф ва ташаккули [ар як мавxудоти олам таърихи чандин [азорсола дорад. Тамаддуни 

xамъияти инсонb низ [амин зайл зина ба зина инкишоф ѐфтааст. {ар он чизе, ки имрeз насли 

муосир бунѐд мекунад, давомоти аrлу заковати ниѐгонамон мебошад. Чb хеле ки дар фасл[ои 

пешина ого[ гаштем гузаштагонамон тарзи хонасозиву каналковb, кишоварзиву чорводорb, 



маъдагудозиву кулолгарb ва дигар намуд[ои [унармандиро дар шакли оддитаринаш азхуд карда 

буданд. Сол[о гузаштанду rарн[о. Мо имрeз он ро[и дурударози насли одамиро паси сар карда, 

иншоот[ои нав бунѐд карда истодаем.   

    Афсeс, ки имрeз на [амаи мардуми шарифи тоxик, аз xумла зиѐиѐн, оиди таърихи аxдоди 

худ маълумоти кофb доранд. Зарурияти омeзиши рeзгори гузаштаро [азор сол rабл устод 

Абуабдулло Рeдакb таъкид карда буд. Гуфта[ои одамушшуарро «{ар ки н-омeхт аз гузашти 

рeзгор, [еx н-омeзад зи [еx омeзгор»-ро [ар яке такрор мекунем. Вале ба амал татбиr 

кунонданашро ба таъхир мегузорем, ба комѐби[ои рeзгори ниѐгонамон ба чашми хирад назар 

намекунем. Ин кeто[андешb насли муосирро дар як муддати кeто[ аз uизои маънавb ва ахлоrb 

ма[рум намуд. 

    Сабаб[о кадом аст? Аввал,  дар мактаб[о то [ол оиди мероси ниѐгон маълумоти зарурb 

намеди[анд, дуввум, асар[ои махсуси бостоншиносиву мардумшиносb барои хонандагони 

мактабу донишго[[о хеле каманд. Аксар ваrт умри худро бо омeзиши таъриху мероси 

мисриѐну юнониѐни rадим ва ѐ халr[ои дигар сарф намуда, аз мероси ниѐгони худ бехабар 

мемонем. {ол он, ки таъриху маданияти аxдодони мо дар бисѐр ла[за[о аз таърихи дигарон 

rадимтар ва бойтар аст.  

    Аз ин боис камина зарур мешуморам дар фасли охирини китоб оиди  баъзе ла[за[ои 

инкишофи таъриху маданияти ниѐгонамон гуфтугeе доир созад. 

    Ба[ри такрор нашудани гуфта[ои фасл[ои пеш дар ин фасл маълумот[ои илмиро ба таври 

оммафа[м баѐн хо[ем кард ва мавrеи маданияти ша[раки Саразмро, ки сароuози  таърихамон 

мебошад, дар инкишофи минбаъдаи маданияти сокинони Осиѐи Миѐна ва Шарrи Наздик  

равшан хо[ем намуд. 

    Пас чаро мо ма[з де[ша[ри Саразмро пешо[анги таърихи тамаддуни ниѐгонамон медонем? 

Шояд бахши пешни[оди мо аз як тарафи таърихшоносон, бостоншиносон, мардумшиносон ва 

файласуфону олимони дигар эрод[о пайдо шаванд. Мо тарафдори эрод[о мебошем ва медонем, 

ки [аrиrат ва [астии таърих дар натиxаи ба[су мунозира[ои илмb пурра мегарданд. 

    {оло мо ба[ри [имояи аrидаи худ оид ба сароuози тамаддуни тоxикон будани ѐдгории 

бостонии ша[раки Саразм ба кашфиѐту бозѐфт[ои он такя мекунем. Бори дигар хотиррасон 

гардад, ки ша[раки Саразм дар сарзамини Мовароунна[р, [амтою [амзамони худро надорад. Аз 

ин рe ша[раки Саразм модари тамоми ша[р[ои байни дарѐ[ои Сиру Ому шуда метавонад. Зеро 

ша[р[ои rадимтарини ин сарзамин: Бухоро, Самарrанд, Хуxанд, Eротеппа, Чуст ва да[[о 

дигарон таърихи се ѐ дувуним [азорсола доранду Саразм зиѐда аз панxуним [азорсол пештар 

ташаккул ѐфта буд. 

    {оло ба сари маrсад,  оиди рушан намудани xой ва мавrеи маънои ибораи Саразм сухани 

худро идома меди[ем. 

    Саразм - аз рeи шар[и суuдшиноси шинохта В.А.Лифшис маънои «Сари Замин»-ро дорад. 

Барои дастгирии шар[и олими забоншинос зарур аст бигeем, ки сокинони кe[истони Фалuар 

Саразмро - Саразмин талаффуз мекунанд.  

Боварb дорам ин шакли таuйирѐфтаи [амон Сари Замин мебошад. А[олии 

ма[алии гирду атрофи ѐдгорb, онро Саразм мегeянд. Барои равшан кардани маrсад гуфтанием, 

ки Сари Замин ѐ Саразм ин на номи ѐдгорb асту на номи де[а, ин ном ба манзили васеъ хос 

аст, ки асосан аз замини [амвор иборат 
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буда, майдони он rариб ба 10 км2  баробар аст. Хато нахо[ем кард, агар гeем, ки ин ибтидои 

замини Суuдиѐн мебошад. Модоме, ки аз Саразм то Бухоро фаrат [амворист ва он [амворb ба 

маънои пурааш замини васеъ аст, ин xойро Сари Замин номидани аxдодонамон дурусту [аrиrат 

аст. Дар асл имрeз аз Саразм сар карда, то ба[ри Каспий (дар асри миѐна Хазар меномиданд) 

дар пеш ягон кe[и баландеро намебинем. 



     САРАЗМ. {оло ин номро дар аксар донишго[[ою марказ[ои бостоншиносии xа[он 

медонанд. Зеро оиди [африѐти он дар як муддати кeто[ чb хеле ки баррасb шуда буд, зиѐда 40 

маrола ва 2 китоби мукаммал навишта шуд. Аксари ин асар[ои илмb дар китобхона[ои калони 

марказ[ои бостоншиносии ватанамон ва давлат[ои хориxb ма[фузанд ва [ар як шахс имконият 

дорад бе мамоният бо мошини аксбардор барои худ нусхабардорb кунад. 

    {оло ба сари маrсад бармегардем ва ба[ри  исботи тамаддуни тоxикон будани Саразм 

сухан ронем. Барраси[ои омeзиши ѐдгори[ои бостонии сарзамини Тоxикистонамонро та[лилу 

тадrиr намуда ба хулоса омадем, ки ша[раки Саразм rадимтарин манзилу маскани ниѐгонамон 

[исоб меѐбад. Сониян дар ин ѐдгорb аввалин кишоварзону чорводорон, [унармандону 

меъморон, дар тeли зиѐда аз 1500 сол зиндагонb карда, касбу [унари худро [арxониба инкишоф 

додаанд. Охирон Саразм дар инкишофи  тамаддуни  мардуми Мовароунна[р, ки асоси 

сарзамини Осиѐи Миѐна мебошад, са[ми арзандае гузоштаанд. {оло [ар як бур[ону далели мо 

бо бозѐфт[ои  сершумори осори сокинони Саразм такя доранд. Ин гуфта[о ма[сули кори 15-

солаи тадrиrоти муаллифи китоби шумост, фаrат пас аз омeхтани ашѐ[ои моддии 10 

[африѐтго[[о ва 12 шурфи номбурда тасдиrи худро ѐфтаанд. 

    Ба замми ин ба ман лозим омад, ки аз рeи тадrиrоти бостоншиносони сершумор, ки да[[о 

ѐдгори[ои [амзамони Саразмро дар Хуросон, Эрон, Афuонистон, {индустон, Покистон ва [атто 

Ироrу Миср кашф намуда омeхтаанд, мутолиа кунам ва ба як фикри мушаххас оям. Аз 

барраси[ои [африѐт[ои  ѐдгори[ои кишвар[ои номбурда равшан гардид, ки  дар тeли 

[азорсола[о одамон авлод-авлод xой[ои ало[идаро интихоб намуда зиндагонb мекарданд. 

Масалан, профессор В.М.Массон аз рeи [африѐти ѐдгории Олтинтеппаи Хуросони шимолb 

равшан намуда аст, ки дар ин ша[ри [амзамони Саразм мардум аз рeи касбу [унар дар 

ма[алла[ои ало[ида зиндагонb мекардаанд. Ба тадrиrотчb муяссар гардид, ки дар ѐдгории 

номбурда ма[аллаи кулолгарон, маъдангудозон, [унармандон ва ашрофонро кушояд ва аз рeи 

далел[ои ба даст овардааш оиди сохти xамъиятb, иxтимоb, иrтисодb ва маънавии мардуми 

Хуросон хулосаи мушаххас бароранд. 

    Бостоншиносони амрикоb - К.К.Ламберг-Карловский, фаронсавb - X.Касал, А.П.Франкфорт, 

X.Ф.Xариш, итолиявb - М.Тосси дар натиxаи омeзиши ѐдгори[ои Я[ѐтеппаи Эрон, Мундигак, 

Шeртerайи Афuонистон, Ме[ргари Покистон ва Ша[ри Сeхтаи Сиистон (Эрони Xанубb) низ ба 

хулоса омадаанд, ки ташаккули ша[р[ои замони асри сангу биринx дар Шарr ба якдигар хеле 

наздикb доранд. Бинобар ин дар шар[и хоxагидорию зиндагонии сокинони Саразм мо бо 

ма[алгароb, наxотпарастb ва му[оботчигb ро[ намеди[ем. Пешравии [аѐти xамъит[ои гуногунро 

аз рeи [астиаш ба[о додан вазифаи муrаддаси [ар як тадrиrотчист.   

    Ма[з аз рeи [амин аrида мо ша[раки Саразмро - оuози тамаддуни тоxикон номидем ва 

барои гуфтани ин комил[уrуr низ [астем. 

    Пеш аз он, ки ба далелу бур[он[ои аз ша[раки Саразм ба даст даровардаамон сухан ронем, 

лозим аст бигeем, ки дар та[лилу тадrиrи он мо  

ягон осори хаттиву ривоятb надорем. Зеро дар замони арзи вуreъ доштани ин ѐдгорb, [оло дар 

кишвар[ои Шарrи Наздику Осиѐи Миѐна ва аз он xумла дар Саразми водии Зарафшон 

алифбову хатнависb пайдо нашуда буд. Гарчанде ин тур бошад, [ам мардуми ин кишвар[о 

забони гуфтугeю муомилотb доштанд. Тeрониѐну Эрониѐн бо забони ягонаи ба [амдигар фа[мо 

байни [амдигар суханрони[о мекарданд. 
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Ин аrидаро мутахассисони со[аи забон комилан тасдиr намуда, забони rадимаи ин кишвар[оро 

«забони эрониѐни rадим» ме[исобанд.  Он бур[ону далел[ои хаттие, ки аз нахусткитоби 

ниѐгонамон «Авесто» ва катиба[ои ѐдгори[ои кишвар[ои Шарrи Наздик, пеш аз [ама аз 

навиштаxоти «Бе[сутун»-и назди ша[ри Кирмоншо[и Эрони Uарбb баррасb шудаанд, тасдиrи 

гуфта[ои болоанд. Гарчанде, ки он осор[ои хаттb аз маданияти Саразм дувуним [азорсол 

дертар пайдо шуда бошад [ам, он[о rадимтарин осори хаттb ва забонии мардуми Шарrb 

Наздиканд. Аз ин рe [оло бостоншиносон низ аrидаи забоншиносонро, дар та[лилу тадrиrи он 

миrдори зиѐди олимони xа[он ширкат варзида ба хулосаи ягона омадаанд, xонибдорb мекунем. 



   Бо вуxуди ин мо умедворем, ки идомаи [африѐти ша[раки Саразм рeзе осор[ои хаттb ва 

забони ниѐгонамонро баррасb менамояду мо мисли таrиrотчиѐни ѐдгори[ои Миср-Шумеру 

Аккад хат ва забони ниѐгони замони асри биринxиамонро равшан хо[ем намуд.  

   {оло мо маxбурем бо забони барраси[ои [африѐт, бозѐфт[ои нодири сокинони Саразм 

суханронb кунем. Дар [алли ин  вазифа зарф[ои мунаrrаши сафолb, олот[ои сангиву фузулотb, 

хонаву толор[о, осор[ои кишоварзиву чорводорb, маъбаду оташго[[ои динb ва боrимонда[ои 

да[[о касбу [унари мардуми Саразм кeмак мерасонанд. Гарчанде ин кор та[лилу тадrиrи 

зиѐдеро талаб кунад, [ам мо аз рeи имкон тавонистем ки он[оро «ба забон» дарорему  ла[за[ои 

ало[идаи [аѐти моддb, маънавb ва суннат[ои кай[о аз байн рафтаи ниѐгонамонро  аз нав зинда 

кунем. Ба[ри [алли ин вазифаи масъулиятнок, муайян намудани [аrиrати таърих тамоми 

комѐби[ои илми замонавиро истифода бурда истодаем. Масалан, барои муайян намудани санаи  

ѐдгори[о физик[ою кимѐгар[оро xалб намудем, нажоди одамони rадимро антрополог[о-

нажодшиносон муайян карданд. Дар муайян кардани намуди   uалладона, зоту намуди чорво аз 

хизмати ботаник[о ва зоолог[о, маъдан[ою санг[о аз масли[ати геолог[о ба[раманд шудем. 

Ма[з аз [амин xи[ат метвон гуфт, ки фаrат бостоншиносон дар натиxаи тадrиrоти мукаммали 

[аматарафа зина[ои инкишофи  маданияти  замон[ои rадимро бо тамоми [аrиrати таърихиаш 

исбот карда метавонанд. 

   Чb хеле, ки дар фасл[ои боло хотиррасон шудаанд сокинони ша[раки Саразм, rариб тамоми 

касбу [унар[ои мардумиро азхуд карда будаанд. Бо кор[ои сохтмони му[андисону меъморон, 

чeбкорону хиштрезон, похсачи[ову андовагар[о шуuл доштанд. Кулолон, мисгарон, заргарон, 

сангтарошон ва мардуми касбу [унар[ои дигар бо амали худ лавозимот[ои заруртарини рeзгору 

зиндагиро исте[сол мекардаанд. {амаи он[оро кишоварзону чорводорон бо озуrа таъмин 

мекарданд. Албатта ба xамъияти Саразм uизои маданию маънавb низ лозим буд. Вагарна онро 

xамъияти инсонb наменомидем. Таъминкунандагони uизои маданию маънавb ин тоифа[ои 

ашрофон, санъаткорон ва пешвоѐни дину маз[аб буданд.  

    {оло дар поѐн оиди [амин барраси[о сухан хо[ем ронд ва аз рeи имкон мавrеи [ар як 

ихтирооти ниѐгонамонро дар инкишофи маданияти бостонии аxдодонамон баррасb менамоем. 

    Дар натиxаи [африѐт[ои Саразм чор тарзи биносозиро муайян намудем. Ин[о хона[ои 

ало[идаи истиrоматb, анбор[ои махсуси uалланиго[дорb, ибодатго[[о ва rаср[о мебошанд. 

Ба гурe[и якум  иморат[ои шахсию-оилавb дохил мешаванд. Майдони хона[ои шахсb нишон 

меди[анд, ки [ар як оила дар ду ва ѐ се хона истиrомат мекардаанд. 

    Дар навбати худ хона[о гурe[-гурe[ дар бино[ои ало[ида xой гирифтаанд. {ар як бино аз 8 

то 15 хона[ои истиrоматb доштанд, ки дар ин гуна бино[о аз 20 то 30 кас зиндагонb карда 

метавонист. Ин тарзи биносозb далолат мекунад, ки як бино ба 4-6 оила мансуб будаасту он[о  

дар та[ти назорати «модаршо[» ѐ «падаршо[»-и худ зиндагонb мекардаанд. 

    Баробари ин [ар як бино бо [авлии кушод ѐ кeчаю тангкeча аз якдигар xудо буд. Вале бо 

вуxуди ин аз ин [авли [амаи истиrоматкунандагон баробар  
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истифода мебурданд. Дар он дегдон[о, оташдон[о ва анбор[ои хоxагии оила[ои мазкур xой 

гирифта буданд. 

    Аз тарзи иморатсозb сохти xамъиятиро муайян кардан мумкин аст. Яъне  саразми[о дар 

[олати xамъияти ибтидоии модаршо[b буданд. Дар [ар як бино оила[ои калон ва дар ма[алла[о 

якчанд ѐ як авлоди калон зиндагонb мекарданд. Азбаски то [ол як ма[алла пурра кушода 

нашудаасту [африѐт дар ин xо идома дорад, мо шумораи [амаи одамони ба як авлод 

тааллуrдоштаро равшан гуфта наметавонем. Вале аз худи масо[ати кушодашуда тахмин кардан 

мумкин, ки дар 61 хона[ои аз зери хоктeда[о кушодашудаи ма[аллаи ало[ида зиѐда аз 100 кас 

зиндагонb карда метавонистанд. Ба ин майдони [оло нокушодаро илова кунем, метавон гуфт, 

ки дар як ма[аллаи ша[раки Саразм 150-200 нафар одамони хурду калон зиндагонb мекарданд, 

ки он[о ба як авлоди калон тааллуr доштанд.  

    Муши[идаи тамоми масо[ати ша[раки Саразм ва натиxаи кофтукови хандак[ову 

[африѐтго[и 10 ма[аллаи он нишон меди[ад, ки дар [азорсолаи сеюми пеш аз милод дар давраи 



аз [ама xи[ат тараrrb кардаи ша[раки Саразм дар он xо зиѐда аз 5000 кас зиндагонb 

мекардаанд. 

    Гурe[и дуюми иморат[о аз анбори uалланиго[дорb иборат аст, ки [африѐти он дар фасли 

боло хотирнишон шуда буд. 

    Дар мисоли ин бино мо санъати баланди меъмории саразми[оро мебинем. Бино аз 

та[курсии яклухти тараф[ояш 15 ба 15 метр иборат буда, аз рeи замин 75 см. боло бардошта 

шудааст. Дар ваrти бо обтарозу санxидани кунx[ои та[курсb маълум гардид, ки меъморон панx 

[азор сол пеш ин биноро офаридаанд, [амагb 5 см. са[в кардаанд. Хона[ои истиrоматb ва 

анбор[оро ба болои [амин та[курсb бино карда,  бо ин аз намиву заминxунбb эмин мондани 

анбори uалларо таъмин намудаанд. Хона[ои болои та[курсb аз рeи сохт ба ду гурe[  таrсим 

мешаванд. Гурe[и аввал, бевосита худи анбор[ои uалла мебошанд, ки он[о аз 3 хонаи дароз 

иборатанд. Гурe[и дуюм, аз 8 хона иборат  аст.  Он[о  аз  xи[ати  майдон  rариб  якхела буда, 

дохили  он[о  ба 9-10 м2  баробаранд. Дар мобайни яке аз хона[ои кунxb оташго[[и мудаввар 

дарѐфт шуд. Аз рeи ин тахмин карда шуд, хона[ои бино истиrоматго[и шахсони мутасаддb 

буда, хонае, ки дар мобайн оташго[ дошт, маъбади он[ост.  

     Худи кушодани uаллахона-анбор шо[иди он аст, ки сокинони ша[раки Саразм аз xи[ати 

иrтисодb, худро таъмин карда метавонистанд. Шояд саволе ба миѐн ояд, ки замони асри 

биринxb, ки [оло xамъият шакли давлатдориро намедонист, uаллаи иловагb аз куxо пайдо шуд?  

Ниго[дорb ва таrсимоти онро, ки таъмин мекард? Xавоб, бояд гуфт, ки [амаи вазифа ба 

зиммаи сардорони  авлоду rабила ва ѐ «до[ии rабила» гузошта шуда буд. Агар як rисми uалла 

барои тухмии соли оянда ниго[ дошта шавад, rисми дигарашро [амчун дастнорас ниго[ дошта, 

дар [олати зарурb ба аъзоѐни rабила таrсим  мекарданд. Агар чунин зарурият пайдо нашавад,  

пеш аз [ама бо чорводорон  

ва [унармандон, ки шуuли кишоварзb надоштанд  ба мол[ои зарурb - пашм, гeшт, шир, 

восита[ои [унармандb ва бо дигар чиз[о иваз мекарданд. Ба гурe[и сеюм, санъати меъморb, 

ибодатго[[о дохил мешаванд. Дар давра[ои аввали арзи вуxуд доштани ша[раки Саразм, дар 

[азорсолаи чорум пеш аз милод вазифаи ибодатго[[оро яке аз хона[ои истиrоматb ба xо 

меовард. Он барои як оила пешбинb шуда буд. Баробари пешравии аrлу заковати xамъият  

афкори динии он низ инкишоф ѐфт. Аз ин рe дар давра[ои минбаъда ибодатго[[ои махсуси 

xамъиятb пайдо шуданд.  Он[о аз бинои ало[ида иборат буда, аз ду то чор толору хона[ои 

бар[аво доштанд. Девор[ои он[о аз хишти чоркунxа сохта шуда, аз ду тараф, аз даруну берун 

муттако[о доштанд. Саxдаго[и ибодатхона то 110 м2 майдон дошт.  Илова ба ин дар натиxаи 

[африѐт мо дигар намуди сохти меъморb доштаи маъбадро низ пайдо кардем. Чb хеле ки дар 

боло rайд карда будем ин бино доирашакл буда, аз бинои маъбад[ои пешина ба куллb фарr 

мекунад. 
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    Бино 7 метр бурриши кeндалангb дошта, рамзи офтоб ва нурпошии онро мемонанд. Аз ин 

рe пас аз ба[су мубо[иса[ои зиѐд бо бостоншиносон мо онро «маъбади офтоб» [исобидем. 

    Гап дар сари он, ки маъбад бо хишт[ои хом сохта шуда, аз ду [алrаи мудаввар иборат аст. 

Хишт[ои [алrаи беруна шакли нури офтобb дошта, [алrаи дохилb дар ваrти дар дохили он 

афрeхтани оташ намуди офтобро ифода менамояд. Азбаски ин маъбад монанди худро надорад, 

[оло шакли аслии онро пурра тасвир карда наметавонем. Бо вуxуди ин тахмин кардан мумкин 

аст, ки он гунбазпeш буда, дар дохили он шахсоне, ки офтобро мепарастиданд, оин[ои худро 

ба xо меоварданд. 

    Гурe[и чоруми маданияти меъмории саразми[о rасри до[иѐни rабила[о мебошад. Дар 

[африѐти ѐдгори[ои  Олтинтепаи Хуросони Шимолb, Мундигаки Афuонистони xанубb 

бостоншиносон В.М.Массон, Xими Касал яке аз бино[ои бошукe[и ѐдгори[ои номбурдаро 

rасри до[иѐн номидаанд. Аз он ки ин ѐдгори[о [амзамони Саразманд, мо низ бинои нисбатан 

бузурги [африѐти 5-умро rасри до[иѐни rабила[о номидем. 



    Rасри Саразм аз ду толори васеъ ва 4 хонаи ало[идаи 150 мураббаъ метра иборат аст. 

Хона[ои дигар чb вазифа доранд, то [ол номаълуманд. Вале 2 толори кушоду бар[авои ин бино 

бевосита xамъомадго[и пешвоѐни rабила мебошанд. Толори аз [ама калон, ки масо[аташ зиѐда 

аз 80 метри мураббаъ аст, дар девори шимолиаш 4 тирезаи кушод дорад. Тиреза[о барои 

равшани даромадан ва [ам барои тозакунии [авои толор хизмат мекарданд. Дар мобайни толор 

оташго[и муrаддаси доирашакли бурришаш 1 метру 30 см. xойгир аст. Ин нишони он аст, ки 

бошандагони толор дар мавриди зарурb ба оташи муrаддас саxда карда, иxрои ин ѐ он корро аз 

худои оташ дар назди до[b ва намояндагони rабила[ои дигар талаб менамуданд.  

    Азбасаки ягон осори хаттb ва ѐ аrrалан ривояте дар даст нест дар толор гап дар бораи чb 

мерафт гуфтан душвор. Вале худи кашфиѐти rаср имконият  меди[ад бигeем, ки  саразми[о 

зиндагонии худро бо ро[намоии «до[b» ва донишмандони барeманди rабила[ои худ пеш 

мебурданд. 

    Аз ин мебарояд, «rаср» а[амияти xамъиятb дошт. Аз ин xо дар бунѐди чунин бинои дар 

замони худ бо[ашамат меъморон, хиштрезон, чeбкорон, андовачи[о ва одамони касбу кори 

мухталифи Саразм иштирок доштанд. Зеро сохтани чунин бино [оло дар xамъияти ибтидоb ба 

шахси ало[ида ва оилаи имконпазир буд. 

    Кушода шудани анбори uалла, «rасри до[ии» ша[раки Саразм ва маъбад[ои дар боло ишора 

шуда санъати бузургb меъморони rадимии ниѐгонамонро нишон меди[ад. Ин бори дигар собит 

менамояд, ки гузаштагони суuдиѐни rадим аз тоxикони муосир [анeз дар зинна[ои аввали 

тамаддун ба  

де[кадаву ша[рсозb шуuл доштанд. Ин маданиятро мардуми аз ягон халrи бегона мерос 

нагирифта, баръакс ба халrи худ, [амсоягони худ мерос гузоштаанд. 

    Аз оuози [африѐт то ин дам [амагb дар 2 [ектор [африѐт гузаронида шуд, ки ин як бар сад 

rисми ѐдгориро ташкил мекунад. Илова ва rайд кардан xоиз аст, ки ѐдгорb чор давраи 

зиндагониро аз сар гузаронидааст, ки зиѐда аз [азор сол тeл мекашад. Равшан гардид, ки [ар як 

давраи зиндагb аз 150 то 300 сол, дар баъзе xой[о то 400 сол давом кардааст. Дар рафти 

[африѐт мо rабат[ои ало[идаи осори зиндагиро давра ба давра омeхта, ро[[ои тараrrиѐти зисту 

зиндагонии ниѐгонамонро муайян намудем. {оло исбот шуд, ки [ар як давра бо тарзи 

иморатсозb, кулолгарb ва намуд[ои ало[идаи [унармандb аз якдигар фарr мекунанд. Он 

бино[ои номуста[ками похсагине, ки дар давраи аввал истиrоматго[и мардум буданд, дар 

давра[ои дуюму сеюм аз хишт[ои бузург[аxм бо девор[ои па[ну баланд сохта мешуданд. 

Агар дар ду девор[ои аввал саразми[о яке аз хона[ои худро ба ибодатго[ 
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табдил дода, дар он ибодат кунанд, минбаъд дар давра[ои сеюм ва чоруми зиндагb ибодатго[ро 

дар xои ало[ида сохта якчанд авлоду rабила дар маъбади умумb якxоя ибодат мекарданд. Аз ин 

бармеояд, ки саразми[о пешвои афкори худро доштаанд. Ин далели дигар дараxаи баланди 

маънавиѐти он[оро ифода менамояд. Аз ин рe метавон гуфт, ки [ар як аъзои xамъият ба тан[оb 

рафтор накарда, дар атрофи «до[b» ва ашрофи дин мутта[ид шуда буданд. 

    {амаи ин имкон меди[ад, ки оиди сохти xамъиятb ниѐгонамон хулосае барорем. Сохти 

xамъияти сокинони Саразм демократb-умумихалrb буд. Дар навбати худ оила, авлод ва 

rабила[ои ало[ида, албатта пешвоѐни худро доштанд ва аз рeи нишондод[ои он[о амал 

мекарданд. Пешво ва ѐ сардор аз [исоби шахсони ало[идаи дар кору зиндагb ма[орат 

нишондода интихоб карда мешуданд, дигарон аз рeи гуфта[ои e  амал мекарданд. Дар [олати 

пайдо шудани як-ду шахси uаюр, ки ба кору зиндагонии аъзоѐни xамъият халал мерасониданд, 

он[оро бори аввал танбе[ медоданд, дар [олати исло[ нашудан аз xамъият меронданд.  

    Барои мута[иддии [амаи авлод[о ва rабила[о пешвоѐн «до[ии» худро интихоб мекарданд. 

Ба зиммаи «до[b» вазифаи ниго[дории суннат[ои xамъиятb, бехатарb ва ба ро[ мондани 

намуд[ои ало[идаи исте[солот ва таrсимоти неъмат[ои моддии xамъиятb гузошта мешуданд.  

    Дар исте[соли неъмат[ои моддb, ашѐи рeзгор ва маданияти зиндагонии одамон низ 

тафовути куллb мушо[ида  карда мешуд. Чb хеле ки баррасb шуда буд саразми[о дар замони 



ибтидои тараrrиѐти зиндагb дорои зарф[ои сафолb, олот[ои шикорb, [унармандb ва кишоварзb 

буданд. {унармандон rариб [амаи олоти худро аз санг[ои  гуногун, устухон[о месохтанд. 

    Ба саволе, ки саразми[о кадом намуди маъдан[оро исте[сол ва истифода мекарданд дар 

фасл[ои боло сухан ронда будем. Аввалин маъдане, ки сокинони ин xо дар рeзгору [аѐти 

мадании худ истифода мебурданд, мис ва тилло буд. Аз ин рe метавон, гуфт ки давра[ои якум 

ва дуюми зиндагонии сокинони Саразм ибтидои азхудкунии намуд[ои мухталифи [унармндb, 

аз он xумла касби маъдангудозb буд. 

    Дар рафти [африѐти давра[ои сеюм ва чорум мо миrдори зиѐди осор[ои [унармандиро 

дарѐфт намудем, ки дар байни он[о олот[ои [унармандb, хоxагb, xангb-мудофиавb ва санъат[ои 

маданию маънавb мавrеи калон дорад. Чb хеле ки дар фасли «Маъдан ва маъдангудозb» 

хотиррасон карда будем, сокинони Саразм аз ибтидои [азорсолаи 3-юми пеш аз милод аз rаъри 

кe[[о ро[и кандани санг[ои гуногуни rиматба[о ва маъдандорро ба хубb азхуд карда буданд. 

Аз xи[ати илмb равшан гардид, ки дар замони мису биринxb саразми[о зиѐда аз 15 намуди 

ашѐ[ои исте[соливу хоxагиро сохта метавонистанд, ки rисми 

зиѐди он[о воситаи робитаи тиxоратb буданд.  

    Маданияти моддb ва маънавии сокинони Саразмро [анeз дар [азорсола[ои 4-ум ва 3-юми 

пеш аз милод дар аксари марказ[ои кишоварзb ва [унармандии кишвар[ои Шарrи Наздик 

мешинохтанд. 

    Дар [африѐтго[и Саразм дарѐфт шудани зару зевар[ои  аз санг[ои rиматба[о: аrиr, 

лоxувард, фирeза, йашмо ва устухон[ои  гeшмо[и[ои  ба[риву уrѐнусb сохташуда, ки аз Эрон, 

Балуxистон, {индустон ва Бадахшон оварда шуда буданд, далели ро[[ои алоrаи мардуми 

болообии Зарафшон бо [унармандони кишвар[ои номбурда мебошад.  

    Тоxирони Байнанна[райн, Сиистон, Хуросон, Бадахшон, Афuонистону Балуxистон ва 

{индустон ба водии Зарафшон пеш аз [ама ба ша[раки Саразм ашѐ[о оварда, он[оро бо тилло, 

нуrра, reрuошим ва олот[ои мисиву биринxb иваз мекарданд. Вале бояд иrрор шуд, ки то [ол 

ба uайр аз зебу зиннат[ои  номбурда, бисѐр намуд[ои дигари мол[ои  аз кишвар[ои  дигар 

овардашуда ба мо маълум нестанд. 
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Тахмин карда мешавад, ки тоxирон аз ѐдгори[ои кишвар[ои номбурда, боз баъзе намуд[ои 

матоъ[о, рангубор ва шояд шолию биринx оварда бошанд. Оиди аз кишвар[ои xануб, хусусан 

аз Покистону {индустон, овардани шолию биринx мо далели ба[сноталаб дорем. Rадимтарин 

дона[ои шолb дар кишвар[ои Шарr аз тарафи бостонштиноси фаронсавb X.Ф.Xариш дар 

харобаи ѐдгории Ме[ргар дарѐфт шудааст. Тадrиrотчb бозѐфти худро ба [азорсолаи 6-5-уми 

пеш аз мелод мансуб медонад. Дар Саразм то [ол шолb дарѐфт нашудааст. Аз ин рe метавон 

гуфт, ки саразмиѐн парвариши ин намуди uалладонаро азхуд накарда буданд. Вале тахмин 

дорем, ки ниѐгонамон зиѐда аз чор [азор сол rабл аз замони мо, дар охир[ои [азорсолаи 3-юм 

ва ибтидои [азорсолаи 2-юми пеш аз милод шояд маданияти шоликориро низ азхуд карда 

бошанд. 

    Чb хеле ки дар фасли  «Кишоварзон ва чорводорон» ѐдрас намуда будем, rадимтарин 

намуди uалладонаи мардуми водии Зарафшон xав, гандум, нахeд, заuир, мушунг буданд, ки 

он[о да[[о [азор сол пеш дар доманакe[[о ва води[ои ин кишвар ба таври табиb мерeиданд. 

    {оло мавриде расидааст, ки оиди иrтисодиѐт ва маънавиѐти ниѐгонамон сухан ронем. 

Натиxа[ои бостонb гуво[анд, ки иrтисодиѐти сокинони Саразм хеле серсо[а буд. Манбаи 

асосии хeрок ма[сулоти кишоварзb, чорводорb, шикорчигb, мо[идорb буданд. {амаи ин 

со[а[оро саразми[о нисбати замони худ ба дараxаи баланд медонистанд. 

    Дар [ар як давру замон инсон ба uайр аз xои истиrамат ва неъмат[ои моддb, ки rисман дар 

боло ишора шуда буд, ба сару либос низ э[тиѐxоти калон дорад. Дар [олате, ки [оло сокинони 

Саразм дар ибтидои тамаддун меистанду асрори кишти пахта ва исте[соли шо[иро 

намедонистанд, [алли масъалаи бо сару либос ва пойафзол таъмин намудани аъзоѐни xамъият 



хеле душвор буд. Вале бо вуxуди ин саразми[о урѐн намегаштанд. Дар тан либосу дар пой 

пойафзол доштанд. Ин зарурият аз пeсту пашми чорво таъмин карда мешуд. 

    Дар [африѐти Саразм то [ол зиѐда аз 500 дона сари урчуr[ои ресандагb, да[[о дарафшу 

сeзан[о ва дигар олот[ои бофандагиву дeзандагb дарѐфт шудаанд, ки оиди он[о дар фасли боло 

сухан ронда будем. 

    Хулоса, бояд гуфт, ки ниѐгони мо дар Саразм барои  авлоди минбаъда намуд[ои мухталифи 

касбу [унарро мерос гузоштаанд. Ин касбу [унар дар тeли [азорсола[о такмил ѐфтаанд. Вале 

афсeс, ки rисми зиѐди касбу [унари ниѐгонамон аз ѐду хотири мо фаромeш шудаанд. Имрeз 

о[ангарону кулолгарон, чармгарону бофандагон ва дигар [унармандони халr мероси бои 

ниѐгонро ба хотир намеоранд. Аз байн рафтани [унари халrb харобшавии фар[анг мебошад, 

харобшавии фар[анг ба нестшавии миллат оварда мерасонад. 

    Xамъбасти мушаххаси кашфиѐту бозѐфт[ои ша[раки Саразм моро водор мекунад,  бигeем,  

ки маданияти Саразм дар натиxаи робитаи байни[амдигарии мародуми Шарr инкишоф ѐфтааст. 

Кишоварзону [унармандон, санъаткорону меъморон дар тамоми марказ[ои тамаддуни Шарr аз 

ба[ри Миѐназамин то Бадахшон, аз Хоразм то уrѐнуси {инд вуxуд доштанд. Ин сарзамини 

па[новар дар натиxаи робитаи тиxоративу фар[ангb додугирифти ма[сулоти кишоварзиву 

[унармандb, rариб ки баробар тараrrb карданд. Дар ин робита сокинони болообии водии 

Зарафшон бо тиллову нуrра, мису reрuошими худ ширкат меварзиданд. Шояд аз [амин сабаб 

бошад, ки дар гузашта ва имрeза  маданияту исму фар[анги тоxикони rадиму муосир бо 

маданияти моддиву маънавии мардуми Шарr: эрониѐн, афuон[о, балуx[о, [индуѐн, панxоби[ою 

кашмири[о, араб[о наздикb доранд. 

    {оло замон - замони худшиносист. {ар як rавму миллат дар xустуxeи сароuози таърихи худ 

мебошад. Мо тоxикон ба туфайли ша[раки Саразму  осор[ои моддb ва маънавии он сароuози 

худро дарѐфт кардем, ки вай дар айни замон решаи 5500-сола дорад, ва ин [аrиrат ва [астии 

таърих мебошад.    

 

 

 

 


