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ФАРЦАНГИ ОРИЁӢ: ОМЎЗИШ ВА ПАЖЎХИШИ ОН 

 

(Сухане чанд дар бораи китоби Пешвои миллат Эмомалк Рацмон «Нигоце ба 

таърих ва тамаддуни орижк» (2006), ки имсол аз таълифи он 12 сол пур шуд) 

 

 Дар охири солцои 80 ва оғози солцои 90-и садаи ХХ дар бораи тамаддуни орижк 

бацсцои зижде буд, ки баъдан он боиси пайдо шудани созмони «Куруши Кабир» (баъд 

«Орижнои Бузург») гардид. Ин созмон, ки кфшиши пайванд ва вацдати тоҷикон ва 

форсизабонони ҷацонро дошт, бо авҷ гирифтани ҷанги тацмилк ва баробари ба сари 

цокимият омадани  муцтарам Эмомалк Рацмон фаъолияти худро қатъ кард. Барои он 

қатъ намуд, ки ин андешаи нек таваҷҷуци Пешвои миллатро ба худ ҷалб намуд. 

Натиҷаи омфзиш ва пажфциши таърих ва фарцанги нижгон буд, ки Сарвари кишвар 

муцтарам Эмомалк Рацмон соли 2006-ро, соли тамаддуни орижк эълон карданд ва дар 

цамон сол тацти унвони «Нигоце ба таърих ва тамаддуни орижк» китобе чоп намуданд, 

ки ба нашри он имсол дац сол пур  шуд. Ин мақола дар бораи ин китоб аст.  

  

 Дар охири садаи бист худшиносии миллк дар цамаи щумцурицои 

пасошфравк, аз щумла дар Тощикистон низ боло рафт. Инро аз осори адабк, 

забонк, таърихк, фалсафк, фарцангии тощикон, ки дар нимаи дуюми садаи бист 

таълиф шудааст, хеле хуб мушоцида кардан мумкин аст. Ба хусус пас аз бозсозии 

М.Горбашжв равшанфикрони тощик, яке аз аввалинцо буданд, ки барои пойдории 

ояндаи забони хеш ва нигоц доштани щойгоци он дар щомеа мубориза бурданд ва 

дар охири солцои цаштоди садаи бист натищаи дилхоце ба даст оварданд, ки ин 

цам қабули Қонуни забони Щумцурии Тощикистон буд.  

 Дар он солцо дар навиштацои фарзандони фарзонаи миллат, дар бораи 

таърихи нижгон бацсцо, цатто дар осори адабк бо эцсосоти баланди миллк, на 

нажодпарастк, ба таърихи деринаи бостонк ишоратцо мешуд. Наслцои щавони 

миллат бо муцаббат ва мецри махсус ба цар асаре, ки марбут ба худшиноск буд, рф 

меоварданд ва онро дар ждцо супорида, дар мацфилцо, щашнцо, арфсицо бажн 

менамуданд ва месароиданд.  

 Цанфз дар оғози солцои навади садаи бист дар кишвари абарқудрати 

шфравк созмонцои гуногуни миллк, ищтимок, цизбк, нажодпарастк ба вущуд 

омаданд, ки таъсири он ба кишвари мо низ буд. Дар Тощикистон цам вазъияти 

буцронии сижск, ищтимок, фарцангк, иқтисодк шиддат гирифт. Душманони 

дохилк ва хорищк зуд аз паи шикори он шуданд, ки нақшацои шуми худро амалк 

намоянд. 

 Дар ин солцо дар канори цамаи гурфццои сижск ва ищтимок созмоне ба 

вущуд омад, ки дар аввал «Куруши Кабир» ном дошт ва баъдан ба номи «Орижнои 

Бузург» ба фаъолият шурфъ кард. Тибқи барномаи ин созмон цадафи аслии он 

вацдати миллат, омфзиши фарцанги нижгон, пайванди забонии тощикон бо 

цамзабонон буд. Цамшунин ошкоро гуфта мешуд, ки дар фаъолияти ин созмон 

унсурцои нажодпарастк комилан вущуд надоранд, балки цар миллати ба забон ва 

фарцанги худ муцаббат дошта ба забон ва фарцанги миллатцои дигар низ бояд 



цамон андоза самимият дошта бошад. Цадафи аслии ин созмон мардумро бо 

фарцанги  гузаштаи дуру наздик ошно намудан ва миллатро дар ин мавщи 

пурталотуми щацонишавк, шун яке аз поягузорони фарцаги башарк, дар канори 

миллатцои дигари олам нигац доштан буд *7+. 

 Дар солцои 1991-1992 даццо созмонцои сижск ва ищтимок қонунк ва 

ғайриқонунк дар кишвари мо арзи вущуд карданд. Аз ин фурсати буцронк 

истифода бурда, миллат ва кишварро ба доми бало кашиданд ва барои аз байн 

рафтани он хатари щиддк ворид намуданд. Дар он солцо оқилон роццои аз ин бало 

нащот жфтанро мещустанд. Аъзожни созмони «Орижнои Бузург» низ ангушти 

цайрат газида буданд, ки шк бояд кард? Намояндагони он орзу мекарданд, то як 

шахси миллатдфст, башардфст, ки цамаи андешацои мутараққии созмонцои 

гуногуни ба миллат ва кишвар фоидаоварро дар як що муттацид созад. 

 Соли 1992 рфзгор талх шуд. Буцронцои шадид кишварро фаро гирифт. Кор 

ба щое расид, ки яке ба щони дигаре дарафтод. Дар шунин марцалаи сарнавиштсоз 

дар охири цамон сол муцтарам Эмомалк Рацмон ба сари қудрат омаданд. Бархе аз 

намояндагони созмони «Орижнои Бузург» мащлиси Шфрои Олии Щумцурии 

Тощикистонро, ки дар Хущанд (ноябри соли 1992) баргузор шуд аз телевизион 

дида, ашки шодк рехтанд ва дар симои Эмомалк Рацмон сарвари худро диданд ва 

тасмим гирифтанд, ки барои амалк намудани барномацои ин фарзанди фарзонаи 

миллат, дар канори ф бошанд. 

 Аз нахустин лацазацои ба сари қудрат омадани Эмомалк Рацмон тамоми 

умеду ормонцои равшанфикрони солимақл дар барномаи эшон ворид шуд. Он 

касоне, ки воқеан дилсфзи миллат ва фарцанги мардуми орижитабор буданд, бо 

пиндор, гуфтор, рафтор ва қаламу амали худ бо ф буданд ва цастанд. 

 Вацдати миллат, Анщумани тощикон ва форсизабонони щацон – Пайванд, 

щашни Фирдавск, щашни 1100 солагии Сомонижн ва даццо щашну корцои нек ба 

хусус эъломи бузургдошти Соли тамаддуни орижк (2006), соли забони тощикк, 

1150 солагии Рфдакк ва монанди ин цар фарди  миллатро ба ващд меорад. Цамаи 

ин барномацоро на фақат дар гуфтори эшон, балки дар навиштацои таърихии 

Щаноби Олк низ мебинем, ки яке аз онцо «Нигоце ба таърих ва тамаддуни 

орижӣ» (2006) аст. 

 Шопи китобцое, ки дар таи дац соли охир аз щониби Пешвои миллат 

муцтарам Эмомалк Рацмон зери унвони «Тощикон дар оинаи таърих» (Аз Орижн 

то Сомонижн), дар се щилд, таълиф гардид, бори дигар ацли миллатдфстон ва 

созандагони ояндаи кишварро бар он дилгарм намуд, ки тощикон бояд решацои 

нижгонашонро хубтар бидонанд ва цамшунин дар канори миллатцои дигари олам 

барои сохтани ояндаи хеш бо щиддият машғул шаванд. Цадафи аслии рф овардан 

ба таъриху фарцанги нижгон, ва гузаштаро бо имрфз пайванд кардан шист? Худи 

муаллиф ба ин савол дар китоби «Нигоце ба таърих ва тамаддуни орижк» щавоби 

мантиқк додааст: 

 «Цангоми навиштани китоби «Аз Орижн то Сомонижн» дар бораи сулолацои 

бузург, ки давлатцои пуриқтидори аҷдодии моро таъсис дода, дар пешрафти тамаддуни 

башарк сацм гузошта буданд, фикр карда, аз як тараф ифтихор мекардам. Ифтихор аз 

он ки мо, тоҷикон гузаштагони бузург дорем, таъриху анъанаи давлатдории бецтарин 



насибамон шуда буд, воқеан цам нақши наможн дар таърих доштаем. Аз тарафи дигар, 

цисси таассуф ва суолцои зижд азият медоданд. Чаро давлатцои миллии қадимаи халқи 

мо ва ж халқцои эронк дучори таназзул ва шикаст шуданд? Чаро ба тасодуфцо ва 

буцронцои таърихк тоб оварда натавонистанд? Ва чаро зижда аз цазор сол тоҷикон 

давлатдории миллии худро аз даст доданд? Ба цамаи ин суолцо ман хостам, ки аз 

таърих ҷавоб ҷфям»  [5, с.105]. 

 Ин шароцо буд, ки сижсатмадори дурундеши тощик ба таърих рф меорад, 

онро варақ мезанад, мощароцои онро мавриди омфзишии щиддк қарор медицад ва 

корцоеро, ки барои ободии кишвараш ва миллаташ лозим аст барномарезк 

мекунад. Бале, ф гаштаву баргашта ба таърих рф меорад аз он сабақ мегирад ва ба 

зижижн мефацмонад, ки щиддитар гузаштаро биомфзанд, то имрфзу ояндаро бо  

андешаи нек, бо цам якщо бисозем. 

 Китоби мазкур аз муқаддима ва панщ боб иборат аст. Дар муқаддима 

муаллиф ждовар мешавад, ки «дар таърих ва тамаддуни щацонк цар як миллат бо 

офаридацои моддию маънавиаш сацми арзандаи худро мегузорад» *5, с.1+, ки 

милати тощик низ дар он циссаи сазовор дорад. Баъдан нависандаи китоб бо 

далелцои мантиқк аз бацсу мунозирацои осори илмии пажфцандагони 

орижшиноси кишварцои ғарбию шарқк ва циссаи арзандаи онцо дар ин раванд 

ждовар шуда, сабаби ба ин масъала даст задани хешро шунин бажн мекунад:  

 «Ман вориди ҷузъижти масъала нашуда, фақат чунин нуктаро қайд карданиам, 

ки мо цар чк бештар мероси пурғановати маънавии гузаштаро омфзем, цамон қадар ба 

насли ояндаи худ ғизои маънавк мебахшем. Зеро аз чунин як чашмандози таърихк 

маълум мешавад, ки тамаддуни орижии мо чашмаи ҷфшоне будааст, ки аз оби мусаффои 

он бисжр халқцои ҷацон шодоб гардидаанд.  

 Барои онцое, ки аз асли масъала дуранд ж ғаразолуд муцокима меронанд, иқдоми 

мо шояд қобили дарк набошад. Вале ман асари мазкурро ба хотири аз гузаштаи 

пурифтихор ва маданияти гаронбацои нижгонамон ҷудо нашудани насли оянда иншо 

кардам. Дар ин ҷо муқобилгузории миллати мо ба халқцои дигар нест, ҷои ғуруре цам 

нест, балки ифтихор цаст. Ифтихор аз созандагк, аз истиқлол. Ин қарзест барои 

наслцои оянда ва ҷавонони имрфз!» [5, с.1].  

 Худи ин суханон цар фарди солимақлро ба фикр кардан водор месозад ва 

фро ба роци дурусту муфид роцнамок менамояд. Бале, мо дар цамон марцилаи 

фикр кардан, роци щомеаро муайян намудан, насли имрфзро аз тамоми бурду 

бохти нижгон огоц намудан цастем то ояндаи хешро бо дониш ва фаросати баланд 

бисозем. 

 Қавму қабилацои гуногуни щацон дар тфли таърих дар натищаи муцощиратцо 

аз як минтақа ба минтақае доду гирифт, тищорат, щанг ва монанди ин, бидуни цещ 

шаку шубца, аз цар щицат, ба цамдигар омезиш жфтаанд, ки дар ин бора 

пажфцандагони илмцои гуногун бо далелцо изцори назар намудаанд. Вале бо 

вущуди ин фарцангижни цар як қабила, қавм, миллате, ки дар замони имрфз умр ба 

сар мебаранд, мехоцанд таърихи нижгони худро бидонанд, бо кадом миллатцо дар 

канори цам зиндагк кардаанд бифацманд, аз таърих сабақ бигиранд ва рфзгори 

имрфзи хешро ба таври мантиқк бисозанд. 



 Дирафшбардорони фарцанги муосири тощик Садриддин Айнк, Бобощон 

Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Махсум, Шоцтемур Ширинов, 

Абдуқодир Муциддинов ва даццо дигар аз дилу щон барои пойдории миллати 

тощик талош варзидаанд, цамеша барои омфзиш ва пажфциши решацои гузаштаи 

наздик ва дури орижии нижгони худ таващщуц намудаанд. 

 Банда соли 2001 ба муддати ду моц дар Олмон будам ва рощеъ ба «фарцанги 

мардум», «расму оинцо» ва дигар суннатцои тощикон суцбатцо мекардам ва зимни 

суханронии худ дар бораи тамаддуни орижк низ ишоратцое доштам, ки дар аввал 

барояшон хушоянд набуд, вале баъди фацмидани цадафи фарцангии масъала, он 

барояшон щолиб намуд, ки дар Тощикистон оид ба омфхтани фарцанги бостонк 

нияти нек доранд. Дар охири соли 2005 ва аввали соли 2006 боз ба муддати шор 

моц ба  Олмон ва ба муддати кфтоц ба Шведсия, Фронса, Юнон, Италия, Австрия 

ва кишварцои дигар сафар кардам ва боз цам дар бораи фарцанги суннатии 

тощикони Осижи Мижна гузоришцое доштам ва зимни цар гузориш ждовар 

мешудам, ки соли 2006-ро Президенти кишвари мо Эмомалк Рацмон 

«Бузургдошти соли тамаддуни орижк» эълом кардаанд. Ин ишорати банда 

барояшон хеле щолиб буд, ки Сарвари як кишвари тозаистиқлол ин қадар ба 

фарцанги нижгони мардуми орижитабор ба хусус хонаводаи забонцои 

цинудуавропок алоқа дорад. Бархе аз онон ба ин амал бо шаку шубца 

менигаристанд, вале пас аз саволу щавоб ба Тощикистон дилбастагк пайдо 

мекарданд ва барои дидани мардум ва кишвари тощикон ба ин дижр ташриф 

меоварданд. Ждам цаст, ки баъзе аз мецмонон дар щашнцои 15 соли истиқлол ва 

2700-солагии Кфлоб ширкат варзида, бо ашки шодк дарк карданд, ки ин шахси 

озода – Президенти Тощикистон Эмомалк Рацмон шун нижгони орижии худ, 

пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек дорад ва барои табиқи ин амал талош 

менамояд. 

 Бале, Пешвои миллат Эмомалк Рацмон аз нахустин лацзацои ба сари қудрат 

омаданаш ба фарцанги орижк на фақат дар гуфтор, балки дар амал корцоеро 

анщом дода ба ин восита мардуми тощикро цушдор дод, ки решацои аслии 

нижгони худро бидонанд, аз он дарси ибрат бигиранд ва дар сохтмони щомеаи 

навин аз сабақцои эшон истифода намоянд.  

 Хонандаи щфж ва пфж ба сацифацои баъдии китоби «Нигоце ба таърих ва 

тамаддуни орижк» шашм медавонаду эцсос мекунад, ки ин асар барои баррасии 

орижшиноск дар садаи бисту як такони щиддк бахшида ба бисжр масъалацои 

пайванди мардумони хонаводаи забонцои циндуаврупок бацсцои илмии 

мантиқиро роцкушо хоцад буд. 

 Боби аввали асар «Муруре ба сароғози таърих ва фарцанги орижицо» 

ном дошта аз се бахш иборат аст. Унвони бахши аввали он «Циндуаврупоицо» аст. 

Дар ин бахш муаллиф аз аввал ждовар мешавад, ки «фарцанги ницоят рангин ва 

нотакрори щацони муосир мацсулу офаридаи халқ ж миллати щудогона, мамлакат 

ж кишвари мушаххас набуда, дастранщи муборизацо ва кфшишцои 

хастагинопазири тамоми мардуми щацон аст» *5, с.12+. Сипас тадрищан дар бораи 

забонцои дунж, нақши забонцо барои шинохти тамаддунцо, маншаи аслии 



модарзабони циндуаврупоицо, нишонацои он, умумият ва пайвастагии ин забонцо 

бар асоси манобеи илмк сухан ронда мегфяд:  

 «Мутахассисон шунин ақида доранд, ки дар цудуди цазораи 5-4 пеш аз 

мелод забони циндуаврупок қабл аз тақсими он ба шохацо забони воциде будааст. 

Дар асрцои 18-19 мелодк аксари ақидацо шунин буданд, ки Осиж на танцо ватани 

хонаводаи забонцои циндуавропоицо аст, балки бештари мардуми щацон низ аз ин 

минтақа бархоста, решаи тамаддуни щацонк низ дар цамин мацал қарор дорад» 

(с.13).  

 Барои такмили ин гуфтаи хеш пажфцанда ба манобеи илмии 

забоншиносон, бостоншиносон, мардумшиносон, таърихнигорони кишварцои 

гуногуни олам ишорат мекунад; андешаи онцоро рощеъ ба щойгоци аслии 

модарзабони циндуаврупоицо донистани Бохтар, Осиж, Гансуи Хитой, Циндустон, 

даштцои Осижи Мижна, Олмон, даштцои щанубу ғарбии Русия, шимолу шарқии 

Аврупо, каронацои бацри Сижц, даштцои атрофи Волга, Шарқи Наздик, 

нимщазираи Балкан, Осижи Хурд, Қафқози щанубк, Байнаннацрайни шимолк ва 

амсоли он меорад; идома доштани мубоцисацои илмк дар атрофи ин масъаларо 

ба таври мантиқк таъкид менамояд. Баъдан ба хонаводаи забонцои циндуаврупок 

мансуб будани гурфци забонцои циндуэрониро ба таври зерин ждовар мешавад: 

 «Дар асоси забонцои эронии мижна (форсии мижна, портк, суғдк, бохтарк, сакок, 

хоразмк, олонк) ва забонцои циндуи мижна (пракратк, палк, апабранша) забонцои 

циндуэронии муосир ба вуҷуд омаданд, ки ба гурфци эронии он забонцои форск, тоҷикк, 

афғонк (пашту), осетинк, курдк, тотк, талишк, балуҷк, гурфци забонцои помирк ва ба 

гурфци циндии он забонцои циндк, банголк, панҷобк, синдк, урду, гуҷаротк, маратхк, 

ассомк, ория, непалк, сингалк, сиганк ва ғайра дохил мешаванд» [5, с.20]. 

 Сипас, муаллиф ишорат мекунад, ки рощеъ ба забонцои эронк аз мероси 

хаттии авесток, мехии подшоцони цахоманишк, модк, сангнавиштацо, 

саршашмацои юнонк ва ғайра метавон итилоъ пайдо кард. Дар охири ин бахш 

муаллифи асар ба гурфццои забонцои шарқк ва ғарбк тақсим шудани забонцои 

эронии нав ишорат намуда, башардфстона бо миллатцои дигари щацони муосир 

хешовандии тощиконро таъкид мекунад: «Мо дар бораи забонцои дигари оилаи 

циндуаврупок таваққуф накарда, танцо ждовар мешавем, ки забонцои арманк, юнонк, 

албанк, келтк, балтк, славиянк, аз ҷумла руск, украинк, булғорк, сербк ва ғайра ба 

забонцои цинду эронк хешовандк дошта, аз як реша сабз гардидаанд» [5, с.21].  

 Бахши дуюми боби аввал «Циндуорижцо» ном дорад. Барои дарки бештар 

ва амиқтари мафцуми «циндуаврупоицо» бояд рощъ ба хешовандии 

«циндуорижицо» итилоъ дошта бошем. Муаллиф барои шарци илмии ин масъала 

цамоно ба манобеи илмк ва назарии пажфцандагони гуногуни щацон ба монанди 

В.В.Гиригорев, Г.Н.Шендаков, Антуан Мейе, Б.Я.Ставиский, Э.А.Грантовский, 

Г.М.Бонгард-Левин, И.М.Дьяконов, Э.Бенвенист, Т.В.Гамкрелидзе, И.М.Оранский, 

Ж.Дюмезиль ва дигарон такя намуда, бацсцои дар атрофи вожаи «орижк» бударо 

ва муносибати ин қавмро бо қавмцои ба ин мардум наздик, бо далелцои мантиқк 

шарц медицад. Цамшунин цар гуфтаи худро ба тарозуи илмк баркашида аз осори 

забоншиноск, усутурашиноск, таронацои бостонк, ба хусус Ригведа, Авесто 

далелцо меорад ва ба ин васила пайванди забони тощикиро бо решацои нижгони 



худ нишон дода ишорат мекунад: «Имрфз ба туфайли истиқлолияти давлатк забони 

тоҷикк равнақи тоза межбад, робитацои мо бо цамзабонони худ васеътар ва амиқтар 

мешавад. Имрфз Тоҷикистон аз ҷицати боигарии забонк низ мисли як осорхонаи 

таърихи зинда аст. Чандин забонцои қадимаи мутааллиқ ба гурфци забонцои шарқии 

эронк дар Бадахшон ва яғнобк дар болооби даржи Зарафшон цанфз цам мавҷуданд. Ин 

забонцо як лабораторияи бебацои тацқиқи таърихи забон буда, онцоро цифз кардан ва 

царчи бецтар аз лицози илмк, хосатан этнолингвистк, омфхтан зарур аст» [5, с.31].  

 Дар асл мафцуми «этнолингвистика» густурда аст. Цамаи мероси 

мардумони олам тавассути забон инъикос межбад, пас мо бояд тамоми сарвати 

дар мижни мардум бударо, ки то имрфз цамшун мероси суннатии расму оин,  

фолклор, цунар, мавщуд аст, сабту забт кунем ва онро шун санади илмк дар 

мавридцои муносиб барои омфхтани решацои гузашта ва имрфзи башар ба кор 

барем. «Омфхтан зарур аст» гуфтани Эмомалк Рацмон суханони зерини 

академики машцури рус Д.С.Лихшжвро ба жд овард, ки гуфта буд: «Фонде бояд 

таъсис дод, ки дар касетцо ба цар тарзе забон, фолклор, маишат, расму оин, анъана ва 

цунари қавмцои хурд сабт гардида, нигацдорк шавад. Барои ин гуна сабтцо махзани 

боэътимод таъсис додан лозим аст. Мо дар бораи нигацдории генфонди цайвонот талош 

меварзем ва цолон ки роҷеъ ба генфонди башарият бояд таваҷҷуци бештари дилсфзона 

дошта бошем» *4, С.220-224, с.224+. 

 Банда дар навиштацо ва гуфтацои Президенти кишвар цамин гуна 

дилсфзиро барои нигацдорк ва мавриди барраск қарор додани тамоми суннатцои 

мардумк мебинам ва цатто эшон дар раванди суханроницои хеш цамеша ба 

фарцанги суннатии мардуми тощик, ки дар забони мардум щорист такя менамояд.  

 Бахши севуми боби аввали китоб «Орижицо дар Осижи Марказк» номгузорк 

шудааст. Дар ин бахш пеш аз цама аз макони зист, ки «орижицо цадди ақал дар охири 

цазораи 3-2 то мелод аз Балкан то бацри Байкал, аз цавзацои рфдцои Дон, Волга, Урал ва 

Об то Циндустони Марказк ва аз сарцадцои Муғулистон ва Тибет то бацри 

Мижназамин зиндагк доштанд» [5, с.35], ждоварк шудааст. Баъдан муаллиф бар асоси 

маводи бостоншиноск дар бораи рфзгор, тарзи зист, маишат, касбу кор, 

кишоварзк, цунармандк, хонасозии қавмцои орижк ба таври муфасал бо далелцо 

сухан меронад. Мисолцои оварда тамоми минтақаи Осижи Марказиро дар бар 

мегирад, ки ба гуфти Э.Рацмон барщастатарин намунацои он аз водии Суғд, 

Саразм, Намозгоц, Олтинтеппа, Мундигак, Шацри Сфхта, Миргар, Пирак, 

Хараппа, Цисор ба даст омада, яке бо дигаре робита дорад. Дар асри биринщии 

мижна «нақшу нигори дар зарфцои пешин аз байн рафта, наққошии тоза ҷои онро 

мегирад. Кулолон ба нозукк, зарофат, гуногуншаклк ва таъиноти зарфцои сафолк 

диққати махсус медоданд. Истецсоли асбобцои бурранда, кордцои дудама, якдама, 

доспоркол, ханҷар, пайконцои сепарра, табар, найза, дос ва ғайра афзуданд. Аз биринҷ ва 

нуқраву тилло сохтани ашжи ориши занонаву мардона зижд шуданд» [5, С40- 41]. 

 Тамоми пешрафтцои зиндагии моддк ва маънавии нижгони тощикон, ки дар 

Осижи Марказк зиндагонк мекарданд бар асоси санадцои муътамади илмк 

омадааст. Дар баробари ин дар асар рощеъ ба таъсири фарцанги мардуми орижк 

ба қавмцои дигар низ ишоратцо рафтааст. Муаллиф ба гуфтаи пажфцандагон, ба 

мисолцое, ки аз Цисор, Кангурт, Кфлоб, Данғара, Хатлон, Бохтар пайдо шуда ба 



тамаддуни орижк тааллуқ доранд, такя намуда, аз намунацои мероси цазораи 2-1 

пеш аз мелод ждовар мешавад. Хеле щолиб аст, ки баъди ба пожн расидани боби 

аввали китоб тасвирцое аз «Осори маданияти Ҷайцун», «Нақшаи хонацои 

цафрижтшудаи Саразм», «Осори маданияти Олтинтеппа (Намозгоци 1У, 

намозгоци У)», «Маъбади Олтинтеппа», «Меъмории Бохтару Марғуш», «Муцр ва 

талсиманцои асри биринҷ», «Осори маданияти Кангурт», «Нақши қасри 

Сафолтеппа», «Бозжфтцои маданияти Кассул», «Қабри давлатманди 

Алаҷацуюқ», «Нақшаи қабри саравлоди Аркаим», «Осори маданияти 
Катакомбк», «Осори маданияти Андроновцо» ва тасвирцои шанде аз бозжфтцои 

нодири замони орижк цамшун намуна оварда шудааст, ки гуфтацои муаллифро 

боз цам тақвият медицанд *муфассал ниг. 5, С.60-61].  

Боби дуюми китоб «Ташаккули давалтцои орижк ва рушди тамаддуни 

орижицо» ном дорад, ки аз цафт бахш иборат аст. Дар бахши аввали ин боб, ки 

«Давлатцои қадимаи орижк ва ташаккули тамаддуни онцо» ном дорад, муаллиф 

ба пажфцандагон Е.Е.Кузмин, Ю.Жқубов такя намуда, бар он ишорат мекунад, ки 

решаи аслии вожаи «осиж» цам аз «ориж» гирифта шудааст *5, с. 61+.  

 Эмомалк Рацмон цамшун сарвари дилсфзи кишвар, сижсатмадори барщастаи 

миллат ва шун шахсияти фарцангпарвару сулцпарвари хирадманд дар цар бобу 

бахши китоб гоц-гаце, оқилона бар он ишорат мекунад, ки аз сабақцои таърих 

бояд ибрат гирифт. Донистани гузаштаи дуру наздики худро ба миллати азизаш 

амри вощиб мешуморад. Аз ин рф барои худшиносии миллк, ки имрфз тамоми 

щацонро фаро гирифтааст мардуми тощикро ба як масири дуруст равон карданро, 

дурандешона, вазифаи худ медонад  *муфассал ниг. 5, с. 61+. Сипас муаллиф дар 

асоси бозжфтцои забонк, бостоншиноск ва мутолиаи мероси асотирк ва таърихк 

дар бораи он давлатцое, ки марбут ба фарцанги орижк буданд изцори назар 

менамояд. Ў аз давлатцои бостонии Пешдодижн, Кажнижн, Митонижн шурфъ 

намуда, рощеъ ба вазъияти сижск, ищтимок, таърихк, иқтисодии ин цукуматцо 

сухан меронад ва ба таври муфассал цар кадомеро аз назар мегузаронад, ки барои 

рушди тамаддуни орижк шк хидмате кардаанд. Муаллиф на фақат ба санадцои 

илмк, балки ба мероси гаронбацои динк, асотирк, адабк, таърихк, ахлоқк ба 

монанди «Авесто», «Бундицишн», «Динкард», «Минуи хирад», «Худойнома», 

«Шоцнома»-и Фирдавск, «Таърихи Табарк» ва ғайра диққати махсус додааст.  

 Ногуфта намонад, ки пажфцанда цангоми тавсифи «Давлатцои қадими 

орижк ва ташаккули тамаддуни онцо» дар баъзе мавридцо ба устурацо, афсонацо, 

ривоятцое, ки тавассути осори хаттк то замони мо расидаанд, ишора намуда ба 

цашамати фарцанги орижк боз цам бештар равшанк меандозад. Зимнан дар ин що 

ждовар шуданро муносиб медонем, ки яке аз манбаъцои муцими илмк ин 

фарцанги гуфтории мардуми мо осори фолклорк ва этнографк мебошад. Агар мо 

дар канори маводи гирдоварда ба мисли кишварцои дигар цамеша ба ин суннати 

шифоцк таващщуц намоем ва аз цофизаи мардум нишонацои бостонии фарцанги 

суннатиро, ки то рфзгори мо расидааст сабт намуда, шун санади илмк ба кор 

барем, шояд барои цалли баъзе муаммоцои тамаддуни нижгонамон мадад 

расонем. Ба ин масъала дар тамоми кишварцои пешрафтаи дунж ацамият 

медицанд. 



 Бахши дигари ин боб «Давлати Мод ва тамаддуни орижӣ» ном дорад. 

Барои равшанк андохтан ба ин масъала муаллиф, пеш аз цама, ба осори хаттии 

мехк, катибацои бобулк, ба осори Церодот ва бархе аз ждгорицои таърихию 

бостоншиноск  мурощиат менамояд. Цамин тавр дар бораи тадрищан дар садацои 

13-11 пеш аз мелод ба шимолу ғарби Эрон омадани модцо сухан ронда, щойгоци 

ин қавми орижиро дар ташаккули тамаддуни орижк нишон медицад, барои 

исботи андешаи худ мисолцои фаровоне аз манобеи бостоншиноск ва таърихк 

меорад ва цар кадомеро олимона шарц медицад. Аз щумла, ба гуфтаи 

забоншиносон такя намуда, орижк будани вожаи «Цангматана»-ро, ки маънояш 

«Анщумангоц», «Мащлисгоц» аст, ждовар мешавад. Ин калимаро ошурицо «Сагбат» 

ва юноницо «Экбатан» мегуфтаанд, ки тощикк-форсии он Цамадон аст (с.91). 

Зимнан муаллиф сабаби ба ин шацр таващщуц доштани худро низ ждовар мешавад: 

«Вақте сафарцое ба Эрон доштам, ба Цамадон таваҷҷуци ман бештар буд. Зеро дар ин 

шацр фарзанди бузурги тоҷик, файласуф ва табиби оламшумул Абуалк Ибни Сино 

мадфун аст» *5, с. 92+. 

 Давлати Мод дар тамаддуни орижк нақши арзанда дошт. Дар ин давлат 

масъалацои муцими давлатк бо машварат цал мешуд. Як нукта муцим аст, ки «дар 

коргузории давлатк хати мехк ва забони орижк ва аккадк истифода мешуд» *5, с. 98+. Ба 

гуфти муаллиф Церодот, ки дар бораи модцо суханони нек гуфтааст, шоц 

адолатро риоя карда, танцо дар асоси қонун амал мекард ва цукм мебаровард. Ў ба 

се табақаи бонуфуз, яъне дарборижну ашрофон, сарлашкарону щанговарон ва 

муғон ишорат мекунад *5, с. 98+. Модцо асппарвар буданд, щанговарони онцо бо 

камон, найзаи дарозу кфтоц, шамшер, ханщар, сипар, щавшан мусаллац буданд *5, с. 

99].  

Аз мисолцои зижди муаллиф шунин ба назар мерасад, ки Мод яке аз он 

кишварцое будааст, ки дар он дини зардуштк ташаккул жфтааст. Бостоншиносон 

ждгорицои зижде пайдо кардаанд,  ки марбути тамаддуни модцо будааст. Дар 

аксари бозжфтцо, ки тасвир доранд щонварон, меш, барзагов, заргуш, симурғ, уқоб, 

танаи шер, деву фариштацо ва монанди ин инъикос шудаанд *5, С.103-104.]. 

Муаллиф дар охири ин бахш ба натища мерасад, ки модцо анъанаи фарцангк ва 

сижсии мардумони орижиро такмил доданд ва минбаъд барои дар Эрону Осижи 

Мижна ташкил додани давлатцои мутамаддин заминаи мустацкам гузоштанд *5, с. 

104].  

 Дар бахши «Давлати Цахоманишижн ва рушди тамаддуни орижк» муцаққиқ 

ба таври муфассал нишон медицад, ки дар он замон орижицо щойгоци махсусро 

сазовор буданд. Пас аз модцо порсцо (форсцо) ба арсаи сижсат баромада, ба рушди 

тамаддуни орижк циссаи арзанда гузоштанд, ки дар китоб ши гуна ба сари қудрат 

омадани онцо ва ташкил намудани як империяи бузурги щацонк аз щониби онон 

ба таври муфассал бо санадцои илмк мавриди пажфциш қарор гирифтааст. 

Муаллиф махсусан рощеъ ба нақши Куруши Кабир дар ташаккул ва тацаввули 

фарцанги щацонк, ки дар манобеи таърихк низ дар ин бора эцтиромона изцори 

назар гардидааст, сухан меронад. Аз щумла менависад: «Албатта, Куруши Кабир аз 

забткорону ҷацонкушожну қудуратмандоне мисли Чингиз, Темур ва цатто Искандари 

Мақдунк ва лашкаркашони араб тафовут куллк ва ҷиддк дошт. Ў цеҷ гоц ба қатли ом 



роц намедод, дар цамон даврацои аввали инкишофи тамаддуни башарк риояи цуқуқи 

инсон ва адолату инсофро аз ҷумлаи аслцои давлатдорк медонист. Эъломияи ф аз 

дурандешк ва хирадмандии ф гувоцк медицад. Ў бунждгузори давлати нахустини 

муназзам ва мутамаддини инсонк буд» *5, с. 113+.  

Муаллифи китоб пас аз ин суханони нек як лацза сафарцои худро ба жд 

меорад ва тарққижти кишварцои дунжро дида, ба ващд меояд. Цамшунин ба воқеа ва 

цодисацои ногувори имрфзи щацон рф оварда, афсфс мехфрад:  

«Цангоми сафарцоям ба давлатцои дунж, цамчун сарвари давлати социбистиқлоли 

Тоҷикистон аз ободию пешрафтцои кишварцо, дастовардцои илму технология ва 

фарцангцои пешрафтаи онцо ба ваҷд меоям. Вале аз он ки боз цам дар баъзе гфшаву 

канори дунж хун мерезад, таркишцо ба амал меоянд, тацамулнопазирк ва ифротгарок 

баоиси зиддиятцои хунин мегардад, мутассир мешавам» *5, с. 113+.  

 Дар китоб рощеъ ба подшоцони дигари Цахоманишижн ба монанди Доро, 

Хишожршо ва муборизаи онон дар мустацкам намудани давлатдорк ва рушди 

тамаддуни орижк фикрцои мантиқк зижд аст. Зимни баррасии мавзфъ муаллиф ба 

лашкаркашицо, муцорибацо, давлатдорицо, созандагицо, муттацидсозицо, расму 

оинцо, иқтисод, сиккасозицо, катибацо, пайкарсозицо, тасвирцо, роцсозицо, 

меъморицо, цунармандицо ва монанди инцо таващщуц намуда, цар кадомеро бар 

асоси санад тацлил менамояд ва аз таърихи нижгон дарси ибрат омфхтанро ба 

имрфзижн талқин месозад. Дар раванди тацқиқи хеш муаллиф ба манобеи аз 

минтақаи Осижи Мижна, ба хусус Тощикистон ба даст омада, низ таващщуци махсус 

дода, олимонро водор мекунад, ки ба бозжфтцои илмии нижгон диққати бештар 

намуда, баррасии онро цамеша идома дицанд. 

 Бахши шоруми боби дуюм китоб «Давлати Парфия (Портцо) ва тамаддуни 

орижк» ном дорад, ки дар он давлатдории Портцо, муборизаи онон бо Селевкижн 

ва бо подшоцони дигар нишон дода шудааст. Муаллиф гоце ба щузъижти масъала 

ворид шуда, санацои муцими таърихи давлатдории Парфияро нишон дода, ба 

манобеи гуногун назар меафканад. Аз хидмати Мецрдоди 1 назди портцо ва 

мардуми орижк ждовар мегардад, ки Парфияро аз як вилояти хурд ба як кишвари 

неруманд табдил дод, ки он аз Бохтар то Байнаннацрайнро дар бар дошта, 

сазовори унвони «шацаншоц» гардид. Бо вущуди пирфзицо ва рушди фарцанги 

миллии орижк дар замони парфиягицо дар натищаи муборизацои дохилк ва 

берунк ин давлат аз байн рафт. Бо ишорат ба китоби «Тощикон»-и Б.Ғафуров 

пажфцанда меафзояд, ки аз 200 номцои шахсии дар цущщатцои Нисо буда, аксари 

онцо марбути дини зардуштк цастанд. Муаллиф таъкид менамояд, ки шоцони 

Парфия ба тацким ва густариши дини зардуштк сацми босазо гузоштанд *5, с. 179-

180].  

 Баъдан Эмомалк Рацмон бо натищагирии мантиқк иброз менамояд: 

«Портцо унсурцои маданияти орижиро батадриҷ ва пайгирона аз нав зинда карда, 

маданияти хосе ба вуҷуд меоваранд, ки дар он унсурцои эронк нақши муайянкунанда 

дошт. Онцо ба тадриҷ ба ҷои забони юнонк забони портиро, ки яке аз шохацои забони 

циндуорижк буд, ба мақоми давлатк бароварданд» *5, с. 184+.  

 Дар бахши «Давлати Кушонижн ва тамаддуни орижк» диққати муаллифро 

нақши ин давлат дар идомаи эцжи фарцанги орижк щалб намудааст. Муаллиф 



щойгоци хоси ин давлатро дар партави таърих нишон доданк шуда, на фақат аз 

манобеи муцими бостоншиноск, катибацо, манобеи таърихк истифода намудааст, 

балки цангоми зарурат ба анвою ақсоми тасвирцо, цайкалцо, сиккацо ва манобеи 

шинк рф оварда, аз щумла ждовар мешавад: «Он кореро, ки парфияицо дар 

барқарорсозии давлатдорк ва фарцанги миллк-орижк дар ғарби Эрон ищро 

карданд, Кушонижн ин корро дар шарқи Эрон, аз щумла Осижи Мижна анщом 

доданд» *5, с. 218+.  

 Таърих пур аз мубориза аст, вале таъсири тамаддуни орижк ва қавмцои 

марбут ба ин тамаддун цамеша кфшиш намудаанд, ки нишонацоеро аз ин 

фарцанги оламашумули башарк бо худ дошта бошанд ва онро ба наслцои баъдк 

интиқол бидицанд, ки дар китоби Эмомалк Рацмон бештар цамин щицати масъала 

щойгоци махсус дорад, то ки дар асоси он миллати тощик ба роци сохтани ояндаи 

дурахшони худ кфшиш намояд. Дар бахши «Цайтолижн ва тамаддуни орижк» 

муаллиф мавқеи онцоро дар арсаи таърих нишон дода, дар бораи яке аз 

хизматцои онон шунин менигорад: «Як хизмати таърихии онцо дар он буд, ки 

баъди барцам хфрдани давлати Кушонижн ва даврони парокандагии сижск 

цайтолижн аз нав Бохтар (Тахористон) ва қисматцои дигари Осижи Мижнаро дар 

цайати як давлат муттацид карданд» *5, с. 231+.  

 Бахши охири ин боб «Давлати Сосонижн ва тамаддуни орижк» ном дорад, 

ки дар он пеш аз цама таърихи ин сулола бажн шудааст. Ба таври мухтасар бошад 

цам муаллиф рощеъ ба подшоцони давлати Сосонижн – Сосон, Бобак, Шопур, 

Ардашер, Цурмуз, Бацром, Яздигурд, Фирфз, Балош, Қубод, Хусрави Анушервон 

ва фарзандони онцо маълумот медицад. Баъдан дар партави таърих бо овардани 

маводи осори бостоншиноск, цунарк, катибацо, шарци тасвирцо, навиштацои 

танаи сангцо ва кфццо, ки цар кадоме мазмуни хос доранд ва шун цикоят бажнгари 

воқеоти он замони фарцанги орижк цастанд, щойгоци тамаддуни орижиро дар 

пеши назарцо бештар щилвагар месозад: «Сосонижн аз ибтидо цамшун пайравони 

босуботи дини зардуштк амал карда, барои тақвияти мақоми давлатии он саъю 

кфшиш намуданд. Дар ин бора дар қатори дигар санадцо сиккацо, аз щумла, 

сиккацои асосгузори давалти Сосонижн Ардашери 1 шацодат медицанд. Ў дар 

навиштащоти сиккацои худ пайрави дини зардуштк буданашро таъкид намудааст. 

Дар аввалин сиккацои ин шоц шунин навишта шудааст: «парастандаи Маздо, 

цукмрон Ардашер, шоци шоцони Эрон». Цамин навиштащот дар сангмусавварацои 

барщастаи шоцони сосонк низ щой дорад» *5, с. 259+.  

 Эмомалк Рацмон дар бораи давлати Сосонижн, ки 425 сол мавщуд будааст, 

суханони нек мегфяд ва циссаи онцоро дар офаридани як тамаддуни мутараққк 

арзанда медонад: «Ин тамаддун идомаи мантиқии тамаддунцои қадими халқцои 

орижк, алалхусус Цахоманишижн ва Портижн буд» *5, с. 260+.  Пас аз анщоми ин боб 

тасвирцои зижде оварда шудааст, ки цар кадоме шун санади таърихк ва цущщати 

муцим барои тақвияти гуфтацои муаллиф муносиб аст.  

 Боби сеюми китоб «Оинцои то зардуштк» ном дорад. Ин боб аз се бахш 

иборат аст. Сараввал муаллиф дар бораи «Эътиқод ва боварцои циндуорижицо» 

сухан ронда, ба жд меорад, ки «орижицо мисли соири цалқцои щацон дар ибтидо ба 



цодисацо, падидацо ва унсурцои табик, ащсоми самовк эътиқод доштанд» *5, с. 

262].  

Баъдан муаллиф ждрас мешавад, ки цама шиз дорои маиню (щон, равон, рфц, 

щацони рфцонк) аст ба монанди маинюи хок, маинюи андеша, маинюи Хуршед ва 

маинюицои бад амсоли тффон, бахилк, щанг, ғазаб, қацтк будааст. Аз ин рф 

орижицои замони бостон низ барои худро тасалло додан нижиш, қурбонк, намоз 

мегузориданд, то ки тасалло жбанд. Дар идомаи ин бахш рощеъ ба парастиши 

Хуршед, Анацито – фариштаи об, Тиштрйа – фариштаи раъду барқу борону 

ризқу рфзк, муборизаи ду неру, ки яке фаровонк мехоцад ва дигаре зидди он аст, 

такя бар Авесто, сухан гуфта шудааст. Сипас пажфцанда бо мисолцои фаровон аз 

Авесто, Ригведо, аз манобеи юнонк ва румк дар бораи боварцои циндуорижижн 

ибрози назар мекунад, бо ишорат ба гуфтаи Артур Киристенсен мегфяд, ки 

боварцои орижижни эронк ва орижижни циндк дар ибтидо муштарак буда, пас аз 

щудок аз цамдигар тафовут пайдо кардаанд  Бахши дигари ин боб рощеъ ба 

«Мецрпарастк» аст. Муаллиф ба жд меорад, ки мецр яке аз худовандони бузурги то 

замони Зардушт мебошад. Баъдан пажфцанда дар бораи решаи пайдоиши вожаи 

мецр ва густариши оини мецрпарастк, ки дар Осижи Марказк ба вущуд омада, 

тамоми Осиж ва Аврупоро фаро гирифта буд, сухан меронад. Дар ин що муаллиф 

ба нуктае ишорат менамояд, щолиб аст. Ин оид ба якранг будани расму оинцои 

мардуми орижк мебошад, ки ин гуфта аз таърихнигори юнонк Страбон иқтибос 

шудааст. Страбон баъди бо шашми худ дидани расму оинцои орижк ждовар 

мешавад, ки «расму суннатцои форск дар мижни ин халқцо (орижк), модцо ва 

бисжр халқцои дигар якранг аст<» (6, С.278-279). 

 Дар ин що метавон бо такя ба анъанацои мардумк ждовар шуд, ки мардуми 

эронитабор бахше аз цамон фарцанги умумии хешро то ба имрфз аз дацон ба 

дацон, аз насл ба насл овардаанд. Дар цақиқат ба баъзе нишонацое аз расму 

оинцои бостонк то имрфз расидааст. Яке аз онцо эцтиром ба оташ аст. Цоло цам 

дар байни тощикон цангоми баргузории баъзе маросимцо ба кор бурдани оташро 

муцим мецисобанд. Аз щумла дар маросими «Мушкилкушо», ж цангоми баъзе 

беморицо «алавгардон» кардани бемор ва ғ. 

Ба мушоцида мерасад, ки дар аксари манотиқи Тощикистон, тощикони 

кишварцои цамсоя, дар кишварцои Эрон, Афғонистон, цамшунин дар он манотиқе, 

ки курдцо ва баллушцо зиндагк мекунанд, нишонацои зижди расму оинцои бостонк 

боқк мондааст, ки байни табори орижк муштарак мебошанд. Аз щумла бархе аз 

нишонацои фарцанги орижиро дар баъзе маросимцо ва боварцои мардумк ба 

монанди «дуо», «қасам», «шугун», «алас», «фол», «Бибисешанбе», «Мушкилкушо» 

ва монанди ин метавон пайдо кард *8+.  

 Масалан, банда борцо шунидаам, ки ба офтоб қасам мехфранд ва мегфянд: 

«офтоб занад ки фалон<», ж цанфз цам дар кфцистони Тощикистон рфйи  хонаро ба 

сфи офтоб месозанд. Ж мисол то ба цол мардум оташро шун воситаи табобат 

истифода мебаранд ва онро дар баъзе мавридцо муқаддас мешуморанд. Дар айни 

замон омфзиши ин масъала вазифаи мардумшиносон цаст, ки ин нишонацоро 

гирдоварк намоянд ва мавриди пажфциши илмк қарор бидицанд. Шунки бархе аз 

онцо нишонацое аз фарцанги орижк цастанд. 



 Пешвои миллат Эмомалк Рацмон низ дар раванди пажфциш ба бархе 

намунацои фарцанги гуфторк ба монанди ривоятцо ишора карда, дар асоси 

манобеи илмк, рощеъ ба оини мецрпарастк, густариш ва тарзи ищрои он, 

пайравони он, омезиши бовар ва эътиқодоти орижк, бобулк, юнонк, таъсири 

оини мецрпарастк ба масецият ва амсоли ин сухан рондааст *5,  с.280-303].  

 Щустущф ва фаъолияти илмк нишон медицад, ки цам мардум ва цам 

адибони кишварцои эронитабор то ба имрфз шун шархаи парастиш, ж шун 

эътиқодот ва ж шун воситаи тасвири бадеии мифопоэтикк аз бозмондацои 

фарцанги орижк истифода менамоянд. Масалан, академик Абдущаббор 

Рацмонзода ба ин кор даст зад ва дар натища ф дар адабижтшиносии мо нахустин 

касе аст, ки такя бар равишцои нави илмк ба баррасии устура (ба хусус 

нишонацои фарцанги орижк) пардохт. Эшон цамшун мифопоэтика дар рфзгори 

мардум ва баъдан дар фолклору адабижти мо щойгоци махсус доштани устураро 

ба таври густурда, аз замони бостон (даврацои орижк) то имрфз мавриди пажфциш 

қарор дод *ниг.5+. 

 Имрфз фурсати он расидааст, ки бархе аз пажфцандагон бо ин кор машғул 

шаванд. Цоло бо ташаббуси А.Рацмонзода дар дарсцои устурашиноск, на фақат 

гуфтацои Эмомалк Рацмон дар амал табиқ мешавад, балки устодони дигар низ 

цамшун саршашмаи илмк аз китобцои муцтарам Эмомалк Рацмон истифода 

менамоянд. Акнун вақти он расидааст, ки устурацои бостонро ба услуби сода 

омода созем. Цамшунин барои гирдоварк ва нашри илмии манобеи расму оинцо, 

асотир, афсонацо ва амсоли ин щиддитар машғул шавем. 

 Бахши дигари боби сеюми китоб «Зурвония» ном дорад, ки дар он рощеъ ба 

як щаражни динию фалсафии ацди бостони тощику форс будани зурвония; дар 

«Авесто» цамшун худои замони бекарон, сарнавишт будани он; худованди қабл аз 

Зардушт шинохта шудани он; Осижи Марказк будани зуцури зурвония; бацси 

пажфцандагон дар бораи зурвония; ривоятцо дар бораи зурвония; пайдо шудани 

тасвирцо ва цайкалцои Зурвон; ба андешацои ирфонк таъсир расондани зурвония 

ва боз масъалацои  хеле муцими зурвония сухан рафтааст, ки барои хонанда щолиб 

аст *5, С.304-318].  

 Боби шацоруми китоб «Оини зардуштк» ном дорад, ки Эмомалк Рацмон 

дар фасли аввали он оид ба «Замон ва макони Зардушт» бацс карда, аз щумла 

менигорад: «Шахсияти Зардушт дар таърихи инкишофи афкори маънавии инсоният 

чандон бузургу ҷозибанок аст, ки бисжр халқцои бостонк вайро аз нобиғагони ҷацони 

куцан донистаанд. Цатто чунин халқе ба мисли юноницо, ки Ғарби муосир фарцанги 

онцоро сарчашмаи тамаддуни имрфзаи худ медонад, аз айжми куцан бо номи ф ошно 

буда, дар  бораи дини ф маълумоти муайян доштаанд» *5, с. 319+.  

 Сипас муаллиф бар асоси мадорики илмк такя бар гуфтаи пажфцандагон 

Мери Бойс, Кристенсен, Оштижнк, Кжйпер, Фрай, Крюкова, Муъминзода, Массон, 

Муин, Бацор, Маркварт, Пур Довуд, Омфзгор, Нюберг, Абаев, Бернштам, дар 

бораи замони зиндагии Зардушт, хонаводаи ф ба тафсил сухан ронда, бар асоси 

гуфтаи «Авесто», рощеъ ба он минтақацое, ки дар ин китоби муқаддас омадааст, 

маълумот медицад. 



Муцтарам Эмомалк Рацмон дуруст будани бацсцои бархе аз олимонро 

тарафдорк мекунад, ки яке аз онцо гуфтаи Л.Н.Гумилев аст. Ин пажфцанда сабаби 

щудоии орижицоро ба эронк ва тфронк дар мазцаб медонад: «Цамаи орижижне, ки 

имону эътиқоди худро нисбат ба динцои бостонии худ цифз карда буданд, тфронк 

гардида, онцое, ки дини зардуштиро қабул карда буданд, эронк шуданд» *2, с.58+. 

Ин андешаро Эмомалк Рацмон тақвият бахшида меафзояд: «Ин ақидаи 

донишманди рус то андозае воқеъбинона буда,  аз як сф, воқеияти таърихиро инъикос 

мекунад ва аз ҷониби дигар бо мундариҷоти Авесто мувофиқат дорад» *5, с. 351+.  

 Гуфтаи олими рус Л.Н.Гумилев ва ибрози назари муцтарам Эмомалк 

Рацмон дуруст аст. Манбаъцои дигари қадимк низ инро тасдиқ мекунанд, вале 

бархе аз тарихнигорони нажодпараст ин нуктаро нодида мегиранд ва вожаи 

«Тфрон»-и орижиро ба самти худ мекашанд, аз он барои хеш цувият месозанд. Дар 

таи шанд дацсолаи охир дар бораи комилан щудо будани эронк ва тфронк байни 

пажфцандагони бацсцои гуногун то ба имрфз идома дорад. Ин муцаққиқон бацсцои 

подарцаво ва беасос доранд, ки тфрониро комилан аз эронк щудо медонанд, цатто 

гоце тахминан ва бедалел ба Л.Н.Гумилев ишорат мекунанд, ки гфж тфронижн ба 

эронижн цеш иртиботе надошта бошад. Хушбахтона, Эмомалк Рацмон ба ин бацс 

бори дигар равшанк меандозад, ки тфроницо яке аз қабилацои орижк буданд.

 Дар бахши дуюми боби шацоруми асар рощеъ ба «Авесто ва бахшцои он» 

иттилоъ дода шудааст. Муаллиф дар ин бахш низ ба мисли бахшцои пешин дар 

асоси санадцои илмк аввал дар бораи вожаи «Авесто» (Упаста, Апасток), ки 

маънии қонун ва дастурро дорад ишорат мекунад. Сипас цар бахши Авесторо, ки 

панщто – Ясно, Яштцо, Вандидод, Виспарад, Хурдаавесто аст ба таври муфассал 

шарц медицад. Дар бораи сохтор, мазмун, вазифа ва дар сит оиши кицою шицо 

будани «Авесто» изцори назар менамояд.  

 Бахши сеюми ин боб «Таълимоти Зардушт дар бораи ҷацон, инсон ва 

ахлоқ» ном дорад. Дар он тацкурсии ахлоқии ин таълимот, ситоиши рфшнок ва 

мазамати торикк, некк ва бадк, Ацрумаздо ва Ацриман, пиндори нек, гуфтори нек 

ва рафтори нек, аз цам щудо набудани щацони моддк ва маънавк, цамеша дар 

имтицон будани одам, эътимод ба донишу мацорат, такя ба хирад, ободию 

бунждкорк, азнавсозии щацон тавассути дониш ва даццо масъалацое, ки то ба имрфз 

барои сохтани щомеаи мутамаддин арзиши худро гум накардаанд, мавриди 

пажфциш қарор гирифтаанд. Цамшунин дар цар мавриди муносиб муаллифи 

китоб бар он таъкид мекунад, ки цадафи бар фарцанг ва таърихи нижгон рф 

овардан, аз сабақцои пешин барои сохтани щомеаи навини Тощикистон дарси 

ибрат омфхтан аст:  

«Ба иборати дигар, цар коре, ки бо садоқату самимият анҷом мегирад, ҷацонро 

обод мегардонад. Цар кореро шахсе анҷом дицад, ки онро нисбат ба дигарон бецтар 

медонад. 

 Аз гуфтацои боло, чунин хулоса кардан мумкин аст, ки дар барцам додани 

ҷацонбинии асотирк ва дар радифи аввал қарор додани проблемаи инсон ва ҷацони ф 

фалсафаи Юнони Қадим муқаддам набуда, ин масъалацо бори нахуст ва ба таври 

цамаҷониба аз ҷониби дини яктопарастии Зардушт ва китоби муқаддаси он Авесто 

гузошта шуд. Бузургии фалсафаи Юнони Қадим аз он иборат аст, ки нукоти умдаи 



таълимоти Авесторо аз худ карда, ба он ҷанбаи амалк дод ва онро дар ихтижри фалсафаи 

ҷацон гузошт» *5, с. 398+.  

 Нависандаи ин сатрцо дар соли 2006 дар Италия бо профессори Донишгоци 

Наполк (Неапол) Щуванк мулоқот дошт. Ў муаллифи асарцои зижде аст, ки зимни 

суцбат ждовар шуд, ки маншаи аслии фалсафаи юнонк аз орижк, ж эронк аст. Ман 

шфхк карда гуфтам, ки яъне «тощикк аст» ва ф цам щавоб дод, ки «бале, фарқе 

надорад». Профессор Щуванк ахиран рощеъ ба маншаи фалсафаи бостонк (орижк) 

доштани ғазалижти Цофиз се щилд китоб навиштааст, ки ду щилди он то соли 2006 

ба забони италиявк шоп шудааст. 

Боби панщуми китоби Эмомалк Рацмон «Оинцои монавия ва маздакк»  аз 

ду бахш «Монавия» ва «Маздакия» иборат аст. Дар китоб ба таври щудогона дар 

бораи ин оинцо ва щойгоци цар кадоме дар раванди таърихи он замон, воқеацои 

мудциш, муборизацо, нофацмицо, талошцо, гуруснагицо, фощиацо ва амсоли ин ба 

таври муфассал сухан рафтааст. Агар хонанда бо диққат китоби «Нигоце ба 

таърих ва тамаддуни орижк»-ро мутолиа кунад бо идеяцои созандагию 

бунждкории Эмомалк Рацмон, ки имрфз дар кишвари мо татбиқ намудан мехоцад 

ошно мешавад. Агар хонанда дилсфзи миллату кишвари худ бошад худро дар 

канори ф қарор медицад ва бо муцаббат барои ободии бештари миллат ва кишвар 

камари циммат мебандад. 

 Муаллифи китоб дар раванди сухани худ дар мавридцои муносиб 

гузаштаро ба имрфз мепайвандад ва ба пеши муаллифони китобцои дарск вазифа 

мегузорад. Масалан, баъд аз баррасии давраи Пешдодижн натищагирк намуда 

таъкид менамояд: «Пас давраи подшоции сулолаи Пешдодижнро бигзор дар шакли 

асотирию нимасотирк бошад цам, чун сацифацои нахустини сарнавишти тоифацои 

орижинажоди муқими Осижи Мижна пазируфта ва ба китобцои дарск ҷой додан аз 

манфиат холк нест» *5, С.68-69].  

 Эмомалк Рацмон дар байни сижсатмадорони щацон пешгомк карда, дар ин 

китоб цақиқати сижсиро, ки тощикон воқеан марбути орижицо цастанд, бори дигар 

тасдиқ намуд ва барои пажфцишцои мантиқии оянда роци муносиб кушод. Эшон 

ба пажфцандагони улуми ищтимок таъкид мекунад, ки домани тацқиқ ва тацлили 

худро фарохтар намуда ба баррасии масъалацои гуногуни орижк ба таври 

густурда ва щиддк машғул шаванд ва барои насли оянда омфзиши онро интиқол 

дода, онцоро бо гузаштаи пурифтихор ошно созанд: «Чун сухан дар бораи таърих ва 

тамаддуни орижицо меравад, қаламрави васеи зиндагк ва амалижти низомию бархфрдцои 

давлатцои аввалини орижк, динцою фарцангцои онцоро омфхтан зарур аст. Зеро миллати 

мо то ба имрфз чк гуна роццои пурпечутоби таърихиро дар таркиби давлатцои орижк ва 

ғайриорижк тай кардааст, мавриди алоқамандии бевоситаи мардуми мо, хосатан 

ҷавонон бояд қарор бигирад» *5, с. 88+.  

 Ин суханони муцтарам Эмомалк Рацмон моро водор месозад, ки бештар 

щустущф кунем. Хеле хуб аст, ки муаллиф тамаддуни орижиро марбути тощикон, 

эронижн, афғонцо ва қавмцои дигари циндуаврупок низ медонад. Ба гуфти ф 

муцаққиқон ба омфхтан машғул бишаванд, социби самарацои нек хоцанд шуд. Аз 

ин рф бархе аз онцоро аз осори юнонк, шинк, тибетк низ метавон пайдо кард. 

Масалан, олими рус Б.И.Кузнетсов дар китоби худ «Эрони бостон ва Тибет 



(Таърих дини Бон)» ждовар мешавад: «Барои ифодаи Эрон ва эронижн тибетицо 

калимацои тоҷикро дар вариантцои гуногун навиштаанд (stag-gzig, rta-mjug, stag-bzhi, 

rtag-gzigs, ta-zig ва ғайра)» *ниг. 7 с.45+. 

 Пас мо бояд ба манобеи шинк ва тибетк низ рф оварем, ки дар ин бора 

олимони аврупок низ ишоратцои зижд доранд. Дар натищаи шароити хуб цоло 

даццо щавонони тощик забонцои гуногуни хорищк, аз щумла шиниро меомфзанд. 

Умед аст, ки дар оянда аз байни онцо касоне пайдо мешаванд, ки саршшамацои 

шинию тибетиро мавриди омфзиш қарор дода, сацифацои камомфхтаи таъриху 

фарцанги моро мавриди омфзиш қарор медицанд. 

 Тамаддуни орижк на фақат то ба Цинду Шину Тибет густариш жфтааст, 

балки ба гуфтаи пажфцандагони ғарбк асоси тамаддуни аврупок орижицо буданд, 

ки инро аз китоби Гордон Шайлд, ки зери унвони «Орижицо – асосгузори 

тамаддуни аврупок» метавон мутолиа кард *ниг. 7+. Аз ин щицат ба таърих рф 

овардани муцтарам Эмомалк Рацмон бецуда нест. 

 Имфзцо гоце, баъзецо дар мижни мардум, дар шойхона, ошхона, кфша, бозор, 

маъаракацо ва щойцои дигар мегфянд, ки «гузашта ши лозим, ғами имрфзро хфр!», 

«омфхтани фарцангу адабу таърихи гузашта ягон шиз медицад?» саволцои ба ин 

монанд хеле зижд аст. Ба ин савол метавон бо савол мурощиат кард. Имрфзи мо аз 

кущо пайдо шудем? Мо тощикон аз кущо ба вущуд омадем? Магар цамин лацза, ж 20 

сол пеш ж сад сол пеш? Цама шизи имрфз реша бар гузашта дорад. Пас ба гузашта 

эътибори щиддк додани муцтарам Эмомалк Рацмон, сохтани имрфз аст! Сохтани 

имрфз ояндаи дурахшон аст! Аз ин рф решацои фарцангии худро щустан аз рфйи  

мантиқ буда, бар асоси санадцо, пайванди имрфзро бо гузашта марбут донистан 

дар китоби «Нигоце ба таърих ва тамаддуни орижк» инъикси худро жфтааст, ки 

барои цар як тощики дурандеш ва хидматгори миллат ва Ватан муцим аст! 

Пешвои миллат Эмомалк Рацмон дар хулосаи ин китоб дар назди цар 

пажфцанда вазифа мегузорад, ки барои донистани решацои нижгон щиддитар 

машғул бишаванд:  

«Истиқлолияти миллк барои мо ҷицати сомон бахшидан ба ин кор имрфз 

шароити мусоиде фароцам овардааст. Олимону муцаққиқони мо бояд тамоми соцацои 

адабу маърифат ва афкори диниву ирфонк ва ҷацониро омфхта, таъсиру нуфузи ин 

маънавижти пурарзиши моро царчи бештар дастраси ҷацонижн намоянд…. 

 Дар роци муайян намудани ташаккулу инкишофи тамаддуни орижк ва дигар 

тамаддунцои цамҷавори он, ки цамзамон бо тамаддуни орижк амал мекарданд, мо 

имрфз фақат қадаме ба пеш гузоштем. Зимни он мушоцида намудем, ки бисжр 

масъалацои умдаи маданияти моддию маънавии тамаддунцои мазкур цанфз равшан 

нашудаанд ва нукоти бацсовари онцо ба сабаби қадима буданашон ва осори катбк 

надоштанашон цаллу фасли худро дар адабижти орижшиноск нажфтаанд. Дигар 

масъалацои марбут ба забон, аз ҷумла интишори гурфци оилаи забонцои циндуэронк ва 

ба вуҷуд омадани оилаи циндуаврупок низ пурра цалли худро нажфтаанд.  

Дар омфзиши ин масъала мо бояд бо олимону  забоншиносони Эрону Афғонистон, 

ки бо тоҷикон якҷо цомилони тамаддуни орижк мебошанд, цамчунин донишмандони 

мамолики Ғарб цамкорк намоем, цавзацои маданию фарцангии минтақацои мазкурро 

дар ин кор ҷалб кунем ва барномацои муштараки фарцангк созмон дицем. Зеро 



масъалацои тамаддуни орижк он қадар бузургу гус-турда цастанд, ки ба танцок, бидуни 

иштироки муцаққиқони минтақаи марбута амри муцол аст» *5, с. 445+.  

 Бале, цақ аст. Барои он ки сабаби ба эронк ва тфронк щудо шудан ва ж ба 

дину мазцабцои ғайр гаравида, аслияти худро дигар кардани орижицоро дарк 

кунем, баъзе воқеацои имрфзро низ тацилил намоем, шояд барои фацмидани он 

гузаштаи дур жрк расонад. Магар имрфз ин ж он қавму миллат цама зери дирафши 

як дин ж цизб қарор дорад? Албатта не! Ба даццо дастацо ва гурфццо щудо аст! Яъне 

шист? Щавоби дақиқ додан мушкил! 

 Бозмондацои табори орижиро фақат як шиз метавонад сахт ва воқеан 

муттацид созад, ки ин цам забони тощикии форсии дарк аст! Яке аз 

пажфцандагони эронк Руқияи Бецзодк низ ба баррасии қавму нажоди орижк 

пардохта ждовар мешавад, ки: «<дар сарзаминцои бо тфлу арзцои густурдаи 

щуғрофижк вущуди цамбастагк каму беш мутафовит аст< бо вущуди ин, бецтарин 

омили пайванддицанда ва мутамаизсозанда забон аст. Ва он шк ки имрфз 

донишмандонро ба самту сфи шинохти ақвоми куцан савқ медицад ва жрк мекунад 

забон ва дониши забоншиноск аст» *ниг. 1 С.5-6]. 

 Андешаи оқилонаи Сарвари кишвар буд, ки соли 2008 бузургдошти Соли 

забони тощикк эълон шуд. Акнун цар зижии тощик бояд мувофиқи тавонои худ дар 

ин роц циссае бигзорад, яъне аз гап ба амал гузарад. барои рушди забони тощикии 

форсии дарк кори некеро анщом бидицад. Яке аз ин корцои нек тамоми рисолацои 

илмк, дар тамоми риштацо бояд, цатман ба забони тощикк таълиф шавад. 

 Щаноби Олк сабақцои таърихро ждрас намуда, цушдор медицанд, ки забони 

мо дар тамоми коргузорк ба тадрищ мақоми миллк ва давлатии худро 

цамащониба пайдо кунад. Аз ин рф бисжр масъалацое, ки марбути рушди имрфзаи 

забони тощикк аст сарвари оқилро ба ташвиш меорад. Мацз аз цамин сабаб дар 

мавридцои муносиб гаштаву баргашта пажфцандагони забоншиносро таъкид 

мекунанд, ки омфзиш ва баррасии масъалацои гузашта ва имрфзаи марбут ба 

забонро ба таври муназзам идома дицанд. Аз щумла ба забоншиносон пешницоди 

муфид мекунанд, ки муштаракоти забони порт к ва тощикиро дақиқтар 

биомфзанд: «Тибқи иттилое, ки ман дорам чандин сол боз дар байни забоншиносон дар 

бораи дар кадом макон пайдо шудани забони тоҷикк (форск)-и нав – дар вилояти Форс ж 

Осижи Мижна бацс меравад. Дар ин робита муцаққиқон хеле бамаврид унсурцои 

муштараки забони тоҷикию портиро таъкид кардаанд. Забоншиносон бояд ин 

масъаларо тацқиқу барраск намуда, натиҷаи онро манзури оммаи васеи халқу миллати 

азизамон гардонанд» *5, с. 179+.  

 Дар охири солцои цаштод ва аввали навади садаи бист равшанфикрони 

дилсфзи тощик мехостанд, ки иқтисод, сижсат, забон, таърих, фарцанг ва цамшунин 

шоир, нависанда, олим, цунарманд, пушту паноци щонфидо дошта бошанд. 

Хушбахтона, цоло мо шунин саварро дорем, ки он Пешвои миллат Эмомалк 

Рацмон аст. Пас бояд цама аз як гиребон сар бароварда бацри амалк намудани 

орзую ормонцои миллиамон кор кунем.  

 Аксари равшанфикрони тощик дар ду дацсолаи охири садаи ХХ орзу 

доштанд, ки тощикон дар тамоми соцацои зиндагк цаққу цуқуқи худро даржбанд. 

Цатто гурфццое буданд, ки барои амалк намудани андешацои неки худ щоннисорк 



намоянд, вале дар он замон ищрои орзуцои неки фарцангк мушкил буд. Цоло 

замон дигар шудааст. Тамоми корцои амалишаванда дар дасти сарваре аст, ки 

худаш на танцо корцои барои рушди забон, миллат ва кишвар муцимро 

мецисобад, балки бо таълифоти худ табақаи зижии щомеаро ба щунбиш меорад. 

Акнун мо зижижни тощик бояд дар канор набошем. Дар пацлуи ин Сарвари оқил  

барои ищрои орзуцои ширини деринаи худ талош биварзем. Цадалақал цар кас 

дар ищрои кори худ аз дилу щон машғул бошад ва ж агар идеяи муносиб дошта 

бошад барои амалк намудани он кфшиш намояд, онгоц мо ин забон, ин миллат ва 

ин кишварро ба аз ин цам бештару хубтар ба гулистони цақиқк табдил хоцем дод! 

Барои он ки бо щасорат ба пеш равем як бори дигар асарцои муцтарам Эмомалк 

Рацмонро мутолиа бояд кард ва аз он сабақ омфхт ва баъдан бо неруи душанд ба 

ищрои кор пардохт. 
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