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ОЯНДАШИНОСИИ РАВАНДҲО ВА ХАТАРҲОИ ЉАҲОНИ
МУОСИР

Ёрмањмад НИЁЗЇ
файласуф

ХОВАРИ МИЁНА - МИНТАЌАИ
НИГАРОНКУНАНДАИ ЉАЊОН
Ховари Миёна ё ба истилоњи геополитикии шарќшиносони
ањди Иттињоди Шуравї, Шарќи Миёна ва Наздик яке аз
марказњои тамаддуни башарист, ки чи дар замони устуравию
ривоятии башарї ва чи дар замони таърихнигории илмї бештар
мавриди даргирињову носуботињо, ихтилофоту зиддиятњои тунди
иљтимої ва њамзамон хостгоњи асли тамаддун ва адёни бузурги
тавњидї, то ба имрўз шинохта шудааст.
Зери истилоҳи Шарќи Наздик (ё Миёна) дар њуљљатњои
расмии ҳукуматии кишварҳои пешбари ҷаҳон ва њамчунин дар
саҳифаи муросилоти дипломатї, адабиёти илмӣ ва публитсистї
тибќи анъана минтақаи љуѓрофие фањмида мешавад, ки мавќеи
љойгиршавии он дар мањалли пайвастагї бо Аврупо, Осиё ва
Африқо воќеъ гардидааст. Минтақа қаламрави давлатњои
Исроил, Лубнон, Сурия, Урдун, Ироқ, Эрон, Туркия, Миср,
Яман, Арабистони Саудӣ, Судан ва баъзе кишварҳои дигарро
дар бар мегирад. Мафҳуми мазкур тахминї буда, њоло њам ба
тањлили густурдаи илмї эњтиёљ дорад1.
Барои он ки ба мушкилоти имрўзаи минтаќа таваљљуњ карда
бошем, дар ин маќола кўшиш ба харљ медињем, ки ба тањлили

Балашов Ю. А., Вагин М.В., Колобов О. А., Корнилов А. А. Международые
отношения на Ближнем Востоке в XX веке. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2002. –
С. 5.
1
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заминањо ва паёмадњои мушкилоти мављудаи минтаќа расидагї
кунем.
Заминаи асосии мушкилоти имрўзаи Ховари Миёна, ба
назари бархе аз коршиносони соња, аз солњои 1970 ба баъд оѓоз
мешавад. Гарчанде пештар аз ин њам бо шурўи љанги сард ин
минтаќа низ њамчун майдони муборизањои идеологї аз тарафи
СССР ва Иёлоти Муттањидаи Америка ќарор дошт, аммо њоло
дар ин минтаќа манфиатњои абарќудратҳо ба таври ошкоро
пуштибонї шуда, барои амалишавии манфиатњои худ мубориза
мебаранд.
Омили дигари таваљљуњи ин ду абарќудрат ин захирањои
нафт мебошад, ки дар иќтисоди љањонї ва системаи
муносибатњои байналмилалї ва дар умум, вазъи геополитикии
минтаќа сањми муњим дорад. Баъди озод гаштан аз мустамликаи
Британияи Кабир ва рафтани он аз Халиљи Форс дар минтаќа
иттињодияњо ва њамкорињои минтаќавї ва њамгироии онњо
ташаккул ёфт. Дар ин солњо субъекти муносибатњои
байналмилалї дар минтаќа, ѓайр аз давлатњои мављуда, инчунин
дар дохили давлат ва берун аз низомњои давлатї, пеш аз њама,
иттињодияњои љамъиятї, гурўњњои террористї, њаракатњои
ќавмию динї ва баъдан иттињодияњои байнидавлатї-минтаќавї,
мисли Лигаи давлатњои араб (ЛАГ), Созмони конференсияи
исломї, Созмони давлатњои содиркунандаи нафт (ОПЕК),
Њаракати пайвастнашаванда (Движения неприсоединения),
Шўрои њамкорињои давлатњои арабии Халиљи Форс (Совет
сотрудничества арабских государств персидского залива
(ССАГМЗ) ва Иттињоди њамкорињои иќтисодї (ОЭС) ташкил
шуданд.
Дар солњои 1970 то 1990 наќши созмонњои байналмилалї
њамчун фарогирандаи раванди љањоншумулият боло рафт ва ин
тамоюл дар Ховари Наздик хусусияти хоси худро дошт. Дар
минтаќа њамгироии иќтисодї мисли Иттињоди Аврупо дар
Аврупо, НАФТА дар Америкаи Шимолї ва ЕврАзЭс дар ИДМ
ва дар Ховари Миёна бошад, ОПЕК ташкил шуд, ки коркард ва
истењсолгарони нафт аз тарафи давлатњои Халиљи Форс ба роњ
монда шуда, натанњо мудирияти сиёсии аъзои он дар бахши нафт
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ва иќтисоди он, балки таъсири зиёде ба бозори нафти љањонї ва
иќтисоди љањон низ мерасонанд.2
Бозингарони дигари минтаќавї, ки хусусиятњои миллигарої
дар онњо мављуд буд, мисли «Ихвон - ул – муслимин», «Њаракати
миллї-озодихоњии курдњо», њизбњои умумиарабї, амсоли
носирињо, боасињо ва созмони озодихоњии Фаластин ва инчунин
зиддиятњои дохилї ва эњёи исломї ва гурўњњои террористї дар
ин минтаќа фаъол гаштанд.
Омили дигари ин раванд падидањои фарњангї-тамаддунї дар
минтаќа мебошад. Гарчанде давраи истеъморї бисёр анъанањо
ва расму ойинњоро мањдуд месохт, аммо мероси фарњангии
онњоро аз байн набурд. Дар ќатори хусусиятњои суннатии
(анъанавии) шарќии низоми сиёсї, унсурњои муносибатњои
иљтимої (мисли муносибатњои гуногуни пўшидаи падарсолорї ё
мардсолорї), њолати хољагидории суннатї (мисли бозор),
хусусияти фарњангї ва њувиятии ќавмї, махсусан наќши боризи
дин љойгоњи вижаро дошт.
Бо вуљуди гуногунии динњо дар Шарќи Наздик, дини асосї
ислом аст. Ислом бо доштани ду мазњаби бузург-суннӣ ва шиа,
инчунин аз дохили ин мазњабњо аќидањо, таълимот, бахш ва
љараёнњои (махсусан, шиа) зиёде низ мављуданд. Ислом њамчун
институти сиёсї, мисли калисои масењиён, ки дорои суннатњои
ягона бошад, дар тӯли таърихи мављудияти худ ташаккул наёфта
буд. Муњимтарин наќш дар њаёти динї - фарњанги ирфони
исломї то ибтидои асри 20 давом дошт, ки таъсири муайяни
суннатї ба сиёсат ва инчунин ба аќидањои иљтимої-сиёсї
гузошта буд. Аз ду дањсолаи асри 19 ва ибтидои асри 20 исломи
сиёсї (исломизм) бо шакли дигар зуњур карда, хостори таљдиди
назар ба таълимоти исломї шуд. Ин ном бештар аз тарафи
муњаќќиќони Ѓарб њамчун таълимоти иљтимої-сиёсї маъруфият
пайдо кард ва љараёнњои исломии муосир исломро њамчун як
љузъи идеология ё идеологияи сиёсии худ ќабул карданд.
Ислом њамчун љараёни динї – сиёсї дар Шарќи Наздик
вижагињои гуногуншакл дошта, наметавон онњоро ба таври
механикї ба њам пайванд сохт. Ба таври умум, њаракатњо ва
Балашов Ю. А., Вагин М.В., Колобов О. А., Корнилов А. А. Международые
отношения на Ближнем Востоке в XX веке. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2002. –
С.96-97.
2
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гурўњњои исломї дар Ховари Миёна ба ѓайр аз модели исломї
дигар моделњои рушдро ќабул надоранд. Идеологияњои
исломгароёни сиёсї ба њам ихтилоф дошта, дар бештари маврид
зидди њамдигар мубориза мебаранд. Албатта таљдидхоњони
исломї мехостанд исломро ба замони муосир мутобиќ созанд.
Аммо чи тавре, ки имрўз мебинем онњо дар ин самт муваффаќ
нагаштанд, ва фирќањои бунёдгароиву ифротї тавсеа ёфтанд, ки
тањлили ин мавзўъ бањси дигарро металабад.
Дар поёни ќарни 20-ум дар равобити байналмилалї људоии
дин аз сиёсат ба назар гирифта нашуд ва дар натиља аз
њаракатњову нањзатњои динї сиёсатмадорон барои амалишавии
њадафњои худ истифода карданд. Таъсири омилњои динї дар
љангњои дохилї ва шањрвандї дар Лубнон (даргирињои
фирќавї), муноќишаву низоъњои байни арабњову Исроил,
нигариши мазњабї-ирфонии Яњудиён ба самти Йерусалим,
сиёсати хориљии Эрон пас аз инќилоби исломї, мавриди
истифода ќарор гирифтани созмонњои сиёсии динї ва гурўњњои
террористї барало мушоњида мешуд. Дар ин марњила маќоми
иљтимоии «эњёи исломї» барои ташкил ва мудирияти сиёсии
исломї ва њарчи бештар пуштибонї намудан аз манофеи хоси
иќтисодии гурўњњои давлатї ва хадамоти махсуси амниятї дар
кулли кишварњои Ховари Миёна истифода мешуд. Бояд дарёфт,
ки дар ин давра «терроризими исломї» ба таври мушаххас
муайян набуд ва њамзамон гурўњњои террористии фаъол дар
минтаќа дар ин солњо мављуд набуд ва њељ кас аз онњо ба таври
умум аз пайи амалишавии њадафњои дунявии худ (њадафи
миллигарої, чапгарої, исломгарої ва ѓайра) ба худкушї ва
дањшатафканї рў намеовард. Бештари гурўњњои ифротгарои
исломї мисли террористони протестантї ва католикї марбут ба
фирќањои худ буданд.
Ин раванд, то инќилоби исломии Эрон назаррас набуд ва дар
раванди инќилоби исломии Эрон чунин њаракатњои ифротиву
дањшатафканї ташаккул ёфтанд. Ба гуфтаи Д.В.Ольшанский,
Руњуллоњ Хумайнї «аввалин нафарест, ки ошкоро аз равишњои
дањшатафканї барои њифзи на манофеи миллї ва ё манфиатњои
дигар, балки махсусан, барои ба даст овардани њадафњову
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арзишњои динї- сиёсї истифода кардааст3. Дар идомаи ин
њодисот баъди солњои 2001 ва њодисаи сентябрї дар ИМА чунин
амалњо идома пайдо карда, фидоиёни исломї ба худкушї ва
дањшатафканї даст заданд. Ин раванд то ба имрўз густариш
ёфта ва ба тамоми љањон њамчун як омили хатарзо пањн
мегардад.
Вазъи имрўзаи Ховари Миёнаро мо дар гуфтаи яке аз
муњаќќиќони масоили ин минтаќа Муњаммад Ќарогузлу, ки
њамаљониба тањќиќ кардааст, хулоса мекунем. Ў таъкид мекунад,
ки Шарќи Миёна ва Наздик ба далели вижагињои геополитикї
ва геостратегї ќобилияти онро дорад, ки аз нуќтаи чунин
буњронњо низ бигзарад ва љањонро бар гирдобе њавлнок аз хуну
љунун фурў бикашад…, зеро дар њоли њозир дар ин минтаќа
вуљуди ќудратњои кӯчаки атомї, њузури тамаддунњо ва
фарњангњои мухталиф ва мутазод, тамаркузи бахши азиме аз
манбаъњои нафту газ, њузури режимњои бесубот ва маљарољў,
тањрики љунбишњои бунёдгаро, убури рагњои њаёти иќтисодии
Ѓарб ин минтаќаро ба гузаргоњи хатарноки асри њозир мубаддал
кардааст. Таќрибан камтар кишвар ё давлат-миллатеро дар ин
минтаќа метавон дарёфт, ки бесуботї дар он суботи љањониро ба
хатар наяфканда бошад. Фурўпошии Иттињоди Љамоњири
Шўрави, зуњури блокњои гуногуннавъ ва зиддиятнок дар Осиёи
Марказї ва Ќафќоз, давлати Туркия, ки ба њар њол љабњањои
пўшидае ва то њудуде њузури ѓайрирасмии НАТО алайњи Россия
ба шумор меравад ва дар љанги нафт ба унвони яке аз
муттањидони Иёлоти Муттањидаи Амрико алайњи Ироќ ифои
наќш кардааст…, давлати Сурия, ки ба навъе калиддори буњрони
Лубнон аст ва њоло худ ба буњронњо гирифтор аст.
Шайхнишинњое, ки њарчанд дар канори Мисру Сурия дар
паймони Сурї 6+2 гирд омадаанд, ихтилофоти марзии
гирењхўрдае бо њамдигар доранд ва имрўз мо шоњиди низоъњои
Ќатар бо Арабистони Саудї ва дигар Амирнишинони минтаќа
низ њастем. Дар канори мушкилоти баъзе аз ин Амирнишинњо
(Аморот) бо њамсояњои бузурги шимолии худ Эрон ва давлати
Исроил, ки худ як пайи аслии муноќишоти Ховари Миёна низ ба
њисоб меоянд.

3

Ольшанский Д.В. Психология терроризма. Издательство Питер, 2002. С. 165.

9

Илм ва Љомеа

Оброњи (гулўгоњи) Халиљи Форс ва дарёи Уммон танњо роњи
иттисоли бисёре аз ин кишварњо ба уќёнуси Њинд ва обњои озод
аст. Масъала ё мушкилоти Кашмир ва ихтилофоти амиќи миёни
ду ќудрати атомии Њинду Покистон, транзити маводи мухаддир
ва љанги ќудрат дар Афѓонистон, бесуботї дар равобити Ироќ
бо Кувайт ва дар терроризм ќарор гирифтани Ироќ, даъвои
лафзии Эрону Амрико, муноќиша дар Чечен ва Ингушет,
гарчанде ин мушкилот роњи њалли худро ёфтааст, лекин
заминањои бисёр сахти бунёдгарої ва ифротї њануз њам боќист,
љанги ниматамоми Арманистон ва Озарбойљон, иттисоли
Озарбойљон бо Туркия (Боку-Тифлис-Љайњон) ва ба хатар
андохтани манофеи миллии Эрон, њузури ором ва тадриљии
Амрико дар кишварњои Осиёи Марказї, муноќишањо ба хотири
њуќуќи дарёи Хазар ва … бисёре аз мољароњо ва њаводиси резу
дурушти дигари ин минтаќа аз љањонро табдил ба як муаммои
бузург кардааст; набояд фаромўш кунем, ки ду ќудрати бузурги
дигар дар Шарќу Шимоли ин сарзамин хобидаанд: аз як тараф,
Чин ва аз тарафи дигар, Россия. Ва ин њама људо аз ќудрати
рўзафзуни иќтисодии Япония ва бабрњои Шарќ (Сингапур,
Кореяи Љанубї, Малайзия) аст, ки ба навъе дар мољарои Ховари
Миёна манфиатдоранд4.
Дар воќеъ, шояд њамин гирдоби њавлноки буњрони Ховари
Миёна аст, ки Збигнев Бзежинскийро ба пешнињоди ин назария
водор сохтааст, ки пас аз Нагасаки ва Њиросима ин минтаќа аз
љањон (Ховари Миёна) нахустин мањалле хоњад буд, ки барои
хомўш кардани љангњо аз бомбаи атомї истифода хоњад шуд.
Ў мегўяд: «Наздик ба сї кишвар дар ин минтаќа ќарор
доранд ва таќрибан 400 млн нафар дар онљо зиндагї мекунанд.
Аѓлаби ин кишварњо дар марњилаи аввалияи «кишварсозї»
ќарор доранд. Дар ин минтаќа њамакнун хушунатњои асосёфта
бар ихтилофи мазњабї ва ќабилаї оѓоз шудааст ва интизор
меравад, ки ин хушунатњо шиддат ёбад. Ба њар рўй бедории
виљдони сиёсии мардум ва таби мазњабї ин минтаќаро ба
гирдоби љуѓрофиёии бархўрди тамаддунњо табдил кардааст.
Тасодуфї нест, ки ниме аз давлатњои соњиби (силоҳи ядроӣ) ё
хоњандагони онњо дар минтаќаи Авроосиё ќарор доранд. Ба ин

4

Ќарогузлу Муњаммад. Зуњур ва суќути бунёдгарої. Тењрон, 1386= 2007.-232 с. С 17.
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тартиб, иртиботи таслињотие бо минтаќаи мазбур бисёр
нигаронкунанда аст ва ман фикр мекунам, ки ин минтаќаест, ки
эњтимолан истифодаи баъдии бомбаи њастаиро дар он шоњид
хоњем буд».5
Гарчанде баъзе мушкилот дар ин минтаќа шаклу моњияти
худро иваз карда бошад њам, аммо бештари ин мушкилот, то ба
њол боќї мондаанд, ки боиси нигарониву ташвишњо, чи дар
сатњи минтаќа ва чи дар сатњи љањон мебошад.
Паёмад ва интиќоли ин мушкилот, махсусан ба Осиёи
Марказї, ки дар њамљаворї бо Ховари Миёна ќарор дорад,
ногузир буда, ќисмати зиёди ин мушкилот кайњо боз ихтилофоти
иљтимоиро дар баданањои љомеаи ин кишварњо ба вуљуд
овардаанд. Махсусан, яке аз омилњои буњрони иљтимоию
иќтисодии Тољикистон ин интиќоли исломи сиёсї ва маводи
мухаддир, ки носуботии иљтимоиву сиёсии моро дар ибтидои
солњои 90-уми садаи гузашта замина гузошта ва сабаби
даргирињову носуботии кишвар гардид ва минбаъд низ дар
печида шудани мушкилоти љомеаи мо таъсиргузор мебошад.
Роберт Дрефос дигаре аз муњаќќиќони Ховари Миёна дар
китоби «Бунёдгароии мазњабї» чењраи исломи сиёсиро
басароњат ифшо мекунад:
«Ошкоро исломгарої (исломи сиёсї, исломгарої) тањрифе аз
боварњои суннатии ислом ва идеологияи дигаргуншудае аст, ки
гурўњњои мафиёии Иёлоти Муттањидаи Амрико, чи молї ва чи
маънавї ба созмондињї аз он њимояти њамасўя (њамаљониба)
кард. Масоќиди (тасдиқи) пуштибонии Амрикоро инљо ва онљо
дар кишварњои љањони севум метавон дид. «Ихвон-ул-муслимин»
дар Миср, «Анљумани њуљљатия» дар Эрон, «Ваҳҳобиюни
ростин» дар Арабистони Саудї, «Њаммос» ва «Њизбуллоњ» дар
Фаластин, «Муљоњидин» дар Афѓонистон ва дасти охир Усома
ибни Лодан. ИМА ба кор гирифтани исломи сиёсї дар Ховари
Миёнаро муассиртарин ва дар айни њол сањлтарин шева дар
раванди пиёда кардани пружаи импературии хеш ёфт».6

Ќарогузлу Муњаммад. Зуњур ва суќути бунёдгарої. Тењрон, 1386= 2007.-232 с.
Гуфтугў бо Натан Гардлис ваЗбигнев Бзежинский (1368-1989). Иттилоот: 1. Дай. - С.
15-17.
6http://www.rahetudeh.com/rahetude/baziye-sheytani/html/aghaz-baziye-sheytani.html
5
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Махсусан, дар Осиёи Марказї бо таъсири ин идеологияњои
динии интиќолёфта аз Ховари Миёна, Њизби нањзати исломї
дар Тољикистон ва дар Узбекистон ва Њаракати исломии
Узбекистон ташкил гардид. Тамоюли бунёдгароии интиќолёфта,
рўз то рўз шакли худро таѓйир карда, тарвиљ мешавад ва дар
кишварњои Осиёи Марказї љараёнњои динї-ифротї оњистаоњиста фаъол гашта, ин хизмати хирсонаи худро бар зидди ислом
идома медињанд, ки дар оянда метавонад нигаронињо ва
вопасзадагиро дар Осиёи Марказї дар пай дошта бошад.
Дар њалли мушкилоти Ховари Миёна муњаќќиќон назарњои
гуногун дошта, мо дар доираи ин маќолаи худ роњњали яке аз ин
муњаќќиќонро зикр мекунем.
Роберт Дрефос дар китоби худ «Бунёдгароии мазњабї» роњи
њалли нињоии ин мушкилотро чунин пешнињод мекунад: «Роњи
наљоти миллатњои Ховари Миёна рушди љунбишњои секулор
(дунявї) барои боло бурдани сатњи огоњї, омўзиши мардум ва
мудерн (њозирзамон) кардани дидгоњи мардуми кишварњои асир
дар чанбараи исломгарої аст. Ин кўшише аст, ки чандин дања
хоњад пойид ва њамин имрўз бояд бад-он љунбишњои дунявиятро
оѓоз кард. Њаргиз мантиќї нест, ки ислом бо боварњои Ќуръонии
мутааллиќ ба ќарни њафтум бар њамаи соњањои зиндагї аз
ќабили сиёсат, омўзишу парвариш, улум ва фарњанг њокимият
дошта бошанд. Ин бад-он маънист, ки љунбиши секулор бояд
битавонад ин таваќќуеро, ки посухи масоили ќарни 21 - умро дар
нигоњи вопасгароёна ва бунёдгарона мељўяд, таѓйир дињад.
Бунёдгарої дар њар шаклу шевае, чи дар навъи ифротии исломї
ё масењии он ва ё навъи ростойини ифротии яњудї њаракате
вопасгароёна аст. Дањњо миллион аз муъминони љањон, чун
мусулмонон, масењиён ва яњудиёни Иёлоти Муттањида
метавонанд мазњабро амри хусусї ва људо аз сиёсат бидонанд.
Аксарият хомўш аст, ки ибтикори амалро аз бунёдгароён
бигиранд ва дар ин росто аз њимояти љавомеи ѓарбї, созмонњои
ѓайридавлатї, донишгоњњо ва марокизи тањќиќотї ва созмонњои
пажўњишї ва ѓайра ёрї бихоњанд.
Мардуми Ховари Миёна натанњо бояд дар роњи сохтани
кишвари худ бикўшанд, балки бояд даст ба «навсозии динї» низ
бизананд. Бо фурўкаш кардани оташи танишњо ва муноќишањои
сиёсї дар Ховари Миёна муњаќќиќон, файласуфон ва
пажўњишгарони дини ислом бо њамкории мутаќобил ва аз
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хилоли мубоњиса ва мунозара хоњанд тавонист исломи мудерн
ироа кунанд ва онро аз инњисори рўњониюни вопасгаро берун
оваранд. Инчунин «хиради љамъї»-е падид хоњад омад, ки
тафсире дигаргуна аз матнњо ва китобњои суннатии динї,
љањонбинии рўшанбинона ва мутараќќиреро падид орад. Ин
«хиради љамъї» метавонад бо оѓоз аз шањрњои бузург –
Истамбул, Ќоњира Баѓдод, Карочї, Љакарта-ба њар русто ва дењ
густариш ёбад. Бегумон, чунин навсозие бо анљоми ислоњоте дар
системаи омўзишї ва костан аз мадориси мазњабї ва њавзањои
илмия дар кишварњои исломї њамроњ хоњад буд ва ин худ
ниёзманди љойгузинї бо расонањои иртиботи љамъї, аз ќабили
радио, каналњои моњвораї ва интернетї барои дастрасии
њамагон ва дар њар макон мумкин аст. Чунин зерсохте солњо ба
тўл хоњад анљомид ва ин мумкин нахоњад шуд, магар ин ки пеш
аз њар гоме ибтидо ба њузури неруњои низомї ва њар неруе, ки
дар Ховари Миёна танишзо аст, поён дода шавад ва иќтисод
сайри бењбуд ва тараќќии пайваста пайдо кунад. Навсозии динї
низ њамчун бозсозии миллї замон мехоњад».
Ин иќтибос гарчанде тӯлонист, аммо шояд роњи њаллест ва
мо муътиќидем, ки метавонад таниши ин буњронњоро кунд
намуда, дарњоро барои хушбахтии мардуми ин минтаќа боз
кунад. Чунин ташаббусњо аз тарафи донишмандон ва зиёиёни
кишвари мо солиёни дароз аст, ки нисбат ба ояндаи минтаќаи мо
пешнињод гардида њамакнун, дар пайи меъмори як кишвари
дунявї кўшишњо ва њаракатњои хастанопазир дар якљоягї бо
Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роњандозї ва пуштибонї
мешаванд. Агар ин ташаббус дар тамоми манотиќи Осиёи
Марказӣ ва Ховари Миёна њамгирої пайдо кунад ва дар сатњи
сиёсатњои байнидавлатї њамчун консепсияи ягона матрањ шуда,
дар амалияи он кӯшиш шавад, њамзамон фазои гуфтугўи байни
тамаддуниро ба вуљуд оварад, дур нест, ки ин манотиќ
метавонанд бо ин иќтидори бузурги моддї дар рушди тамаддуни
љањонї сањми худро гузоранд. Албатта, ин фарзия гарчанде дар
ояндаи наздик амалишаванда нест, аммо њамчун ормони
минбаъдаи ин мардумони манотиќ дар ояндаи дур
татбиќшаванда хоњад буд.
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Нозим НУРЗОДА
фарҳангшинос
САРНАВИШТИ ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ
ДАР ШАРОИТИ ТАШАННУЉИ
БАРХЎРДЊОИ СИЁСЇ ВА ТАМАДДУНЇ
«Низоъњои фарњангї тадриљан тањким ёфта, назар ба дигар
даврањо имрўз хавфноктар мешаванд»
Ватслав Гавел

Асри бисту як, чуноне ки донишманди аврупої Артур Кларк
гуфта буд: «асри муколамаи инсон ва кайњон аст», вале,
мутаассифона, дастандаркорону зимомдорони сиёсати љањонї ин
нуктаро, аслан фаромўш карда, дар пайи ба вуљуд овардани
низоъњои нав ба нави динї-мазњабї, миллию нажодї ва
идеологию аќидатї љањду талош намуда, вазъияти сиёсию
фарњангї ва иќтисодию иљтимоиро дар ќарни бисту як низ
муташанниљ сохтаанд. Воќеан, дар асри нав мушкилоти
фарњангию аќидатї на кам, балки афзун шуда, имрўз мушкилоти
мављуда тадриљан боиси саргардонию гирифторињои зиёди
мардуми сайёра мегардад.
Мусаллам аст, ки муќобилгузории Шарќу Ѓарб аз тарафи
сиёсатмадорон ва донишмандони пешину пасин боиси сард
шудани муносиботи тарафайн гардида, дар тўли таърих мардуми
сайёраи инсонї, иљборан ва шартан ба ду ќутб: шарќї ва ѓарбї
мунќасим шуда, фарњангу тамаддуни ин ду ќутби сохтаю љаълї
андозагирї мешуд ва имрўз низ ин раванд ба таври худогоњ ва
нохудогоњ идома ёфта истодааст.
Њукуматњои тоталитарї ва яккатоз дар тўли таърихи инсонї
мардумро ба гурўњњо, мазоњибу равияњои мухталиф људо намуда,
тухми нобоварию нифоќро байни онњо коштанд ва таљрибаи
дерину муассир --дасисакорї ва найранги сиёсї то имрўз
мавриди корбурди менељменти сиёсии минтаќавї ва љањонї
(ќудратњои сиёсии минтаќавї ва љањонї дар назар аст) ќарор
гирифта истодааст. Мардум, ки аз моњияту табиат ё ба истилоњ,
политтехнологияи навин огоњ нест, ногузир ба бозињои хашин
кашида мешавад ва дар натиља, низоъњои тўлонї ва љангњои
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хунин дар сатњи љањонї сурат мегиранд, ки бевосита ё бавосита
манфиатњои гурўњњо - авторитарњо ва тоталитарњоро бароварда
месозанд. Дар зимн, мусаллам аст, ки њукуматњои худкомаи асри
бист боиси сар задани ду љанги љањонї шуданд, ки ба асари онњо
љони миллионњо аз даст рафта, њазорон нафар ба вартаи фаќру
ноумедї афтиданд.1 Ба назари донишмандон, тамаддун бояд
љангу низоъро мањдуд кунад. Аммо, дар муќобили он, љањолату
нодонї сарчашмаи љангу даргирињо дар њар давру замон
мебошад. Мањз љањолату нодонист, ки решањои зулму истибдод
ва нофањмию нољуриро дар баданањои иљтимої амиќ карда,
мунтањо ангезаи кашмакашу даргирї мегардад. Аз ин љост, ки
дар давоми садаи бистум ќатлу куштор ва истибдоду муљозоти
одамї ба њадде афзуд, ки барои ифодаи онњо вожаю истилоњоти
нав сохтанд. Аз љумла, истилоњи «генотсид» (соли 1944 сохта
шуд ва минбаъд дар гардиши фикрию сиёсї ќарор гирифт) ба
маънои мањвсозии насли одамї мавриди истифодаи фаровон
ќарор гирифт.2 Худпарастї ва худкомагии њукуматдорони
љањонї боиси аз байн рафтани њаёти мардумони зиёди сайёраи
инсонї гардид. Љанги Якуми Љањон (солњои 1914-1918) 26
миллион ва Љанги Дуюми Љањон (солњои 1939-1945) 53 миллиону
547 њазор куштаро ба бор овард. Тибќи омори расмї, агар дар
Љанги Якуми Љањон 50 дар сади ањолии осоиштаи мамолики ба
љанг даргир њалок шуда бошад, дар љараёни Љанги Дуюми
Љањон ин раќам ба 60 дар сад расид. 3 Ба сухани дигар, дар
раванди љангњои якуму дуюми љањонї ањолии ѓайринизомї низ
сахт талаф ёфтааст. Омори расмї шоњиди 54 миллион куштаи
Љанги Дуюми Љањон дар љабањот мебошад.4 Акнун таваљљуњ
намоед, ки чї ќадар мардуми бегуноњ ќурбони хоњишу њавасњои
бемаънии љангљўёну фитнагарон гардидаанд ва ин раванд баъди
ду љанги љањонї дар байни абарќудратон идома ёфта, то имрўз
домани ањолии осоиштаи баъзе мамолики сайёраро сар надода
истодааст.

Арент Њ. Тоталитаризм. Тарљумаи Муњсин Салосї. Тењрон: Созмони интишороти
«Љовидон», 1366. -С. 6-7.
2 Состояние мира 1999. Москва: Издательство «Весь мир», 2000. -С. 224.
3 Состояние мира 1999. Москва: Издательство «Весь мир», 2000. -С. 225.
4 Состояние мира 1999. Москва: Издательство «Весь мир», 2000. -С. 226.
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Таърихи башар, ба назари муњаќќиќон, таърихи тамаддуни
инсонї мањсуб меёбад. Давра ва мароњили гуногуни ташаккулу
тањаввули тамаддуни инсониро муаррихон, љомеашиносон,
сиёсатшиносон ва инсоншиносон (антропологњо), амсоли Макс
Вебер, Эмил Дюркгейм, Осавлд Шпенглер, П. Сорокин, Арнолд
Тойнби ва дигарон мавриди омўзишу тањќиќ ќарор додаанд. Яке
аз муњаќќиќони урупої Гейр Лундестад вазъи мављудаи сиёсии
љањонро мавриди омўзиш
ќарор дода, ба натиљаи зайл
расидааст: «Дар њоли њозир мо ќудрати бузург ва раќобати
мутаќобили ќудратњои бузургро мебинем, ки дар як даќиќа
вуљудияти тамоми инсониятро ќатъ карда метавонанд».5 Г.
Лундестад ба он ишора мекунад, ки дар шароити имрўзаи
бархўрди ќуввањои абарќудратњо мумкин аст, тавассути
даргирињои хашин дар як даќиќа инсоният ва љањони инсонї аз
байн равад. Бар ин асос, вазъи куллии љањонї, ки бар мабнои
сиёсатњои ѓаразнок ва ба таври сунъї сохтани хаос ё
бетартибињои оммавї дар манотиќи мавриди таваљљуњ рў ба
нооромї ва бесуботї дорад, њамчунон ноустувор боќї мемонад
ва «дар як даќиќа» ба љангу бетартибї кашидани ин ё он
минтаќа ва ё умуман, љањон аз эњтимол дур нест.
Љањонишавї ё ба истилоњ, «глобализатсия» тарафи мусбат ва
њам љанбаи манфї дорад. Дар фазои пасошўравї, ки Тољикистон
низ дар ин фазо ќарор дорад, ин љараён бо тарзу усулњои
гуногуни сиёсию иќтисодї ва фарњангї сурат мегирад. Чи хеле
ки ишора кардем, дар љањони муосир вазъи сиёсї, иљтимої,
иќтисодї ва фарњангї њамеша муътадил нест. Куввањое њастанд,
ки хоњони аз байн бурдани фарњангу маънавиёти мардуми
мазлуманд. Онњо кўшиш ба харљ медињанд, ки мардуми
манотиќи гуногунро тавассути фишорњои иттилоотї, фикрїидеологї, динї-мазњабї аз фарњанги миллї дур сохта, дар
доираи тафаккуроту тахаюлоти аљнабї нигоњ доранд. Аз ин кор
тарроњони сиёсии љањонї бурд мекунанд. Дар љањолати саросарї
нигоњ доштани мардумї њадафи стратегии тарроњони сиёсї
мебошад, яъне, ваќте ки мардум аз асолати миллї дур шуд, ба

Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной
политики. – Москва: Издательство «Весь мир», 2002. -С. 12.
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вартаи мафкураи бегона меафтад ва саранљом «дар њавои оњанги
наќораи бегонагон» раќс мекунад.
Мубориза дар шароити имрўза на танњо бо силоњу сиёсат,
балки бо фарњангу маънавиёт низ љараён мегирад. Муќовимату
муборизоти фарњангї яке аз роњу усулњои нафъовари раванди
љањонишавї мебошад. Дар натиљаи ташаннуљи бархўрдњои
сиёсї ва тамаддунї танњо фарњанг ва тамаддуне пирўз мегардад
ва худро њимоя карда метавонад, ки асолати бунёдї, мантиќї,
илмї ва билохира инсонсолорї дошта бошад. Албатта,
идеологияњои пурќудрат бар он мекўшанд, ки фарњангу
маънавиёти худро ба таври ихтиёрї ва ѓайриихтиёрї, огоњона ва
нохудогоњ тањмил намоянд. Танњо фарњанге дар ин раванди
хатарзо – бархўрдњои сиёсї-идеологї ва тамаддунї эмин
мемонад, ки асолат ва таљрибаи таърихию сиёсї дошта бошад ва
дорандагону соњибонаш ба сањлангорию бепарвої ва
фурсатталабию бетарафї роњ надињанд.
Бояд тазаккур дод, ки бархўрди тамаддунњо дар њоле
даргири љавомеи асри бисту як шудааст, ки мардум бо љангу
низоъњои рўзафзуни иттилоотию сиёсї ва фарњангию иќтисодї
мувољењ шудаанд ва ин раванд, бешубња, ба фарњангу сиёсатњои
заиф таъсири амиќ расонда, бисёр миллият ва халќиятњоро,
новобаста аз ин ки собиќа ва пешинаи таърихї, сиёсї, фарњангї
ва тамаддунї доранд, аз сањнаи зиндагии сиёсию фарњангї берун
меандозад. Дар шароити нави глобалї сиёсати абарќудратони
љањонї њар лањза, бо назардошти манофеи сиёсию фарњангї ва
фикрию иќтисодї таѓйир меёбад. Ба ќавли сиёсатшинос,
љомеашинос ва геополитики муосири амрикої ва муаллифи
китоби машњури «Бархўрди тамаддунњо» Самюэл Хантингтон:
«сиёсати глобалї ин сиёсати тамаддунњост. Раќобати давлатњои
абарќудрат дар пояи бархўрди тамаддунњо сурат мегирад».6 Аз
ин љост, ки бархўрдњо шаклу намудњои гуногунро ба худ касб
мекунанд. Муњаррикони асосии ин раванд. асосан миллату
нажодњо ва дину идеологияњо мебошанд. Бархўрдњои хунї
байни нажоду халќиятњои гуногун, дину мазоњиби мухталиф дар
манотиќи гуногуни љањон метавонанд боз љиддитар шиддат
пайдо намоянд. Назар ба ќавли муњаќќиќи муосир Ватслав

6

Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. –Москва: АСТ, 2006. –С. 7.
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Гавел, имрўз низоъњои фарњангї дар њоли густариш буда, аз
дигар даврањо дида хавфноктар шуда истодаанд7 ва вазъияти
бавуљудомада аз фарњангиён таќозо менамояд, ки дар роњи
љилавгирї аз чунин низоъњои бемаънї, ки тањти назорати
сиёсатмадорони худбохта дар амал татбиќ шуда истодаанд,
сањми бориз бигиранд.
Мардум ба таври нохудогоњ (бар асари љањолату таассуб),
одатан бо «љонибдории неруњои манфиатдор» бар он тамаъ
меварзанд, ки худ ва дигаронро људо кунанд ва натиљатан, љањон
дар ду буъд: Шарќ – Ѓарб, Шимол—Шарќ, Марказ—Музофот
ќарор дода шуда, мавриди тањлили тањмилию сунъии сиёсию
иљтимої ва иќтисодию фарњангї ќарор мегирад. 8 Њоло ки љањон
даргири чунин низоъњо аст, мардум ба њоли танги иќтисодию
иљтимої гирифтор шуда, имкони бењбуд бахшидани вазъи
зиндагиашро надорад.
Дар ин њол пурсише моро домангир мешавад ба ин мазмун:
Оё мо имкони дар ин раванд муќовимат карданро дорем? Ба ин
пурсиш посухи сатњию бетааммул додан мумкин нест, балки ин
масъала љавоби мулоњизакарда ва тааммуломезро таќозо
менамояд. Албатта, мо бо фарњангу тамаддуни бостонии худ
ифтихор мекунем (мутаассифона, аксаран ифтихори сатњию
рўякї ва шиоргуна), аммо имрўз танњо ифтихор кардан роњи
хатарноки мушкилоти љањонишавї ва бархўрдњои сиёсию
тамаддуниро
гирифта
наметавонад.
Нахуст
вазъияти
љањонишавиро аз дидгоњи илмї ва мантиќї бозшиносї бояд
кард, мушаххасот ва манофеи миллию мардумї ва ахиран,
расидан ба њадафи олї - њувиятшиносї, инсонсозї ва
инсонсолориро, ки дар фарњанг ва тамаддуни миллї собиќаи
тўлонї доранд, љиддї бояд донист ва дар њикмати сегонаи бумї пиндору гуфтору кирдори худ татбиќ кард. Ин кори осон нест,
бахусус дар шароити имрўза, ки дар гирдобњои гуногуни афкори
аљнабї ва экстремистї гирифторем. Мусаллам аст, ки
бозигарони сиёсати љањонї мехоњанд љомеаи љањониро дар
ќолаби иттилооти дурўѓину муѓризона ќарор дода, ба ин васила
онњоро назорат намоянд. Донишманди муосири рус Владимир

7
8

Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. –Москва: АСТ, 2006. –С. 7.
Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. –Москва: АСТ, 2006. –С. 10.
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Истархов дар ин робита хеле хуб таъкид мекунад: «Њадафи онњо
(бозигарони сиёсати љањонї – Н.Н.) њамеша як дурўѓро ба дурўѓи
дигар иваз кардан буда, мекўшанд, инсон аз фазои иттилоотии
онњо, ки худашон омода кардаанд, берун набарояд».9 Гурўњњои
муѓризу дурўѓкор аз манобеи зарурии иттилоотї бархўрдоранд
ва љузъиёти љавомеи заъфандеши љањониро тањти контролназорати доимї ќарор медињанд. Дар чунин шароит танњо
миллате метавонад буњронњоро паси сар кунад, ки огоњии
комили сиёсию фарњангї ва мутаносибан, иттилоотї дорад.
Муњаќќиќи урупої Жак Делор њушдор дода буд, ки
низоъњои оянда аз шуълаи авомили миллї аланга мегиранд, на
аз омилњои иќтисодию идеологї. 10 Бо такя ба ин, миллатро
мебояд, ки дар бархўрд бо тамаддунњои љањонї аз хотираи
таърихї ва таљрибаи њазорсолаи фарњангию сиёсии хеш даќиќ,
дар доираи илм ва мантиќ истифода кунад, то аз ин вазъи
хатарзо – љањонишавї ва бархўрдњои сиёсию идеологї ва
тамаддунї беосеб бадар ояд.
Дар минтаќаи мо, ќабл аз њуљумњои дигари идеологию
фарњангї, тањољуми пантуркистї собиќа дорад ва пантуркизм,
ки аз оѓози садаи бистум љомеаи тољикиро тањти таъсири шадид
ќарор дода буд, то имрўз њамчун хатари љиддї боќї мемонад. Ба
назари муњаќќиќон, дар ибтидои садаи бистум њадафи
пантуркизм тањрифи њувият ва чењраи миллии тољикон буд ва ба
бар кардани чењраи сохтаю љаълї ва фаромўш кардани чењраи
воќеии миллї асли идеологияи пантуркизмро ташкил медод.11
Яке аз самтњои муњимми сиёсати љањонишавї, аз љумла
идеологияи пантуркистї ин сусту заиф сохтани забони миллї
аст. Бо махлут ва дигар кардани забон имкони таѓйир додани
тафаккур низ даст медињад ва натиљатан, миллат аз сањнаи
фарњанги миллї бадар омада, ба њавзаи фарњангу сиёсати аљнабї
ворид мегардад.12 Бинобар ин, лозим аст, ки аз ин хатари љиддии
фарњангї ва идеологї низ, ки тавассути идеологњои берунї ва

Истархов Владимир. Удар русских богов. - Москва, 2004. –С.4.
Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. –Москва: АСТ, 2006. –С. 7.
11 Шакурї М. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тољикон. –Душанбе: Адиб, 2010. С.97.
12Шакурї М. Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тољикон. –Душанбе: Адиб, 2010. С.78.
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гумоштањои дохилї дар минтаќа интишор ёфта истодааст,
пешгирї намоем. Хатари пантуркизм (ва дар доираи он
гуленизм) на танњо љомеаи мо, балки љавомеи мамолики
њамљавори мо, мисли Узбекистон, Ќирѓизистон ва Ќазоќистонро
низ тањдид мекунад ва фарњангиёну сиёсатмадорони баъзе
мамолики номбурда, минљумла Узбекистон дар ин замина
тадобири мушаххас андешида истодаанд. Аз ин рў, мо низ бояд
барои рафъи ин мушкилоти хатарзо чорањои мушаххас андешем,
то минбаъд ин бемории љиддї – пантуркизм тамоми иљтимоъро
сироят накунад.
Бояд дар назар дошт, ки забони миллї ба сифати аслињаи
неруманди идеологию фарњангї метавонад тањољуми фарњангњои
бегонаро пешгирї кунад. Забони миллии мо – забони тољикї ин
имкониятро дорад ва онро аз доираи мањдуди филологї берун
овардан ва ба иљтимоъ пайвастан рисолати фарњангиёну
рўшанфикрони миллї аст. То забони тољикї аз доираи мањдуди
забоншиносию адабиётшиносї берун бароварда нашавад ва ба
доираи улуми фалсафї – фалсафа, љомеашиносї, инсоншиносї,
ахлоќшиносї, зебоишиносї, равоншиносї ва амсоли инњо
љиддан пайваст нагардад, имкони бењбуд бахшидани вазъ дар
гумон аст. Хушбахтона, дар ин самт кор љараён дорад ва бовар
дорем, ки фарњангиён ё ба истилоњ. интеллигенсияи миллї
фаъолияти худро дар ин самт гутурдатар карда, дар муассир
сохтани унсури забони миллї ба унвони аслињаи пурќуввати
сиёсию идеологї ва фарњангї сањми асосї мегиранд.
Воќеан, дар замони бисёр душвор зиндагї карда истодаем ва
њамеша хатарњои сиёсию иљтимої, табиию фарњангї моро аз њар
тараф дунболагирї мекунанд. Ин њолати ногувор моро водор
мекунад, ки бо истифода аз имконоти мављудаи фарњангї ва
иттилоотї барои дифоъ аз фарњангу маънавиёти худ садде
бисозем ва дар пайи њифзу њимояи арзишњои миллї гомњои
мустањкам бардорем, вагарна дар бањри њуљумњои идеологию
иттилоотї ва фарњангие, ки њар рўз тариќи Интернет, шабакањои
иљтимої ва дигар васоити муосири иттилоотию техникї
интишор меёбанд, ѓарќ мешавем. Дар ин раванди хатарзо чї
гуна метавон фарњанги миллї, арзишњои фарњангї ва инсониро,
ки тайи таърихи тўлонї дар зењну њувияти мардуми як ќаламрав
шакл гирифтаанд, њифзу нигањдорї кард? Ин пурсиши муњим ба
дунболи худ чанд мушкилоти муштаракро мекашад: а) омўзиш
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ва шинохти дурусти фарњанги бумї ва вижагињои он; б) касби
омўза, мушоњида ва таљрибањои илмию фарњангї ва сиёсию
мафкуравї дар муносибат ва бархўрд бо фарњангу тамаддунњои
бегона, ки решаи тањољумї ва ѓасбнамої доранд; в) пур кардани
кўлвори донишњои муосири сиёсї ва фалсафї тавассути
мутолиоти адабиёти илмї-тањќиќии ватанию хориљї, аз љумла
осори ба мавзўоти муњими геополитикї ва геостратегї
бахшидашудаи Њангтингтон, Бжезинский, Фукуяма, Комский,
Тоффлер ва дигарон; г) шинохти илмии адёну мазоњиби љањонї,
минљумла динњои сомї—яњудї, масењї ва ислом ва ќиёси
тафаккуроти динї-мазњабї бо теорема, аксиома ва гипотезањои
илмї-фалсафї; ѓ) омўзиш ва истифодаи усулу методњои улуми
табиї-риёзї дар ташхиси падидањои табиї ва њаводиси иљтимої;
д) њамиштирокї ва њамшарикии миллию мардумї дар
муќовимат бо мафкураи њувиятшикани аљнабї ва таблиѓи
хурофоти
динї-мазњабї.
Ќисмати
охири
мушкилоти
дастабандишуда – њамшарикии миллию мардумї дар раванди
муќовимат бо мафкураи њувиятшикани бегона марњилаи
љамъбастии мубориза мањсуб меёбад. То он даме ки љомеа ва
фарњангиёни миллї ба ин марњила нарасанд (расидан ба ин
марњилаи нињої ба сатњи баланди огоњии иљтимої ва миллї
вобаста аст), гуфтугузор дар мавриди њувият ва асолати миллї
бенатиља мебошад. Аз ин лињоз, омўзиш ва шинохти арзишњои
миллї ва мардумї дар марњилаи аввал зарурат дорад.
Асри мо, ба ќавли файласуфи муосири тољик Комил Бекзода,
аз њама мардуми љањон огоњї, бедорї, худшиносї, фарњанг, илму
дониш ва равшанфикриро таќозо мекунад13 ва дар ин љода
миллати тољик низ бояд ќадамњои устувор бардорад. Имрўз
ваќте расидааст, ки нињодњои фарњангию маърифатии љомеаи
тољик ба њам муттањид шаванд ва дар раванди бархўрдњои
империяњои ќудратманд ва низоъњои сиёсї, динї-мазњабї ва
миллї љањони андешаи миллию ватаниро нигоњ доранд.
Гузориши мазкурро метавон дар чанд нуќта хулоса ва
натиљагирї кард:

13Бекзода

К. Таърихи равшанфикрї аз даврони Љамшед то замони Фирдавсї. –
Душанбе: Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи академик А.М.
Бањоуддинов, 2012. –С.389.
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1.Вазъи кунунии фарњанги миллї дар шароити ташаннуљи
фазои сиёсї ва гуногунрангии муњити иттилоотии љањонї то
андозае нигароникунанда аст. Фарњанги њар љомеа (ќавм, тоифа
ё миллат) натиљаи фаъолиятњои фикрї ва зењнии љомеа аст.
Миллатњо, аќвом ва тоифањо бо фарњангашон аз якдигар фарќ
мекунанд ва њувияташон дар фарњанг нуњуфтааст.14 Аз ин рў, мо,
соњибон ва меросбарони фарњанги миллї дар шароити бархўрди
тезутунди сиёсатњо ва тамаддунњо бояд ба сањлангорї,
бемасъулиятї, бепарвої ва таассуб роњ надињем ва дар партави
мутолиоти гуногунсоња, кору фаъолияти содиќонаю самимона,
донишу биниши ба талаботи замон љавобгў дар муќобили
раванди хатарзои љањонишавї ва бархўрдњои тамаддунї
истодагарї карда тавонем.
2.Фарњанги миллї ба унсури асосї – забони миллї бастагї
дорад ва забони муќтадир дониши муќтадир ва натиљатан,
фарњанги неруманди миллиро ба вуљуд оварда метавонад.
Забони тољикї дар тўли таърих таљриба ва савобиќи зарурї касб
карда, шебу фароз, бурду бохт, тариќоти мураккабу печидаи
рўзгорро аз сар гузаронида, имрўз, бо истифода аз имконоти
мављуда метавонад фарњанги миллиро ќуввати тоза бахшад.
3.Дар таърихи зиндагии башарї ягон соњаи фаъолияти
маънавї он таъсироту тањаввулотеро, ки илм ба инсон ва љомеа
ато фармудааст, накардааст.15 Танњо бо неруи андешаи амиќи
фалсафї, илмї ва њувияти фарњангї мо имкони дар баробари
љањони иттилоотї ва њамалоти гуногуни сиёсї ва мафкуравї
фаъолият намудан, љараёни осебпазирии сиёсї, иљтимої ва
фарњангиро коњиш дода метавонем (имрўзњо дар фазои ВАО-и
мустаќили ватанї ва хориљї баъзан матолиби бањсбарангезу
њангомасози сиёсї, илмї, фарњангї, иќтисодї ва иљтимої доман
пањн карда, муњити фарњангии моро аз њар љињат носолим
гардонда истодаанд). Роњи ин раванди хатарзоро танњо
коршиносони варзида, донишмандони сарсупурда, фарњехтагону
нухбагони миллї, ки дар маљмўъ, дар ќолаби «интеллигенсияи
миллї» инсиљом меёбанд, гирифта метавонанд.

Њасан Малик. Идеология ва фарњанг. Фарњанг њастаи муќовимат дар баробари
тањољуми бегонагон аст. http: //Kavehroom.Com/–С.145.
15 Самиев А.Х. История и философия науки. –Душанбе: РТСУ, 2014. -С.7.
14

22

Илм ва Љомеа

4.Зиёиён ва фарњангиён њамчун нињоди муассири иљтимої ва
фикрї дар масири бедории фикрї ва огоњии иљтимої наќши
калидї доранд. Донистани њаќиќати таърихи миллї ва ватанї ва
дарки воќеии гузашта барои њалли мушкилоти имрўзї, махсусан
дар шароити соњибистиќлолї њаётан муњим буда,16 иќтидори
зарурии зењнї, аќлонї, фикрї, мафкуравї, сиёсї, иљтимої,
иќтисодї ва фарњангии моро таъмин карда метавонад.
5.Омўзиши љиддии «Шашмаќом» ва «Фалак», ки мероси
арзишманди мусиќии бумї мањсуб мешаванд, дар шароити
имрўза зарурати таърихї ва фарњангї мебошад. Шашмаќом ба
унвони достони муњташами назму наво17 дар замони имрўзї
метавонад халои фарњангї ва њунарии бумиро комил созад ва
пайванди маънавї ва њунарии наслњоро таъмин намояд. Дар
замоне ки санъати овозхонї ва мусиќии сатњии бегона, сарењан
вориди фазои фарњангии мо шудааст, њифзу нигањдошт ва
ташвиќу тарѓиби мусиќии миллї моро аз буњрони амиќи
фарњангию њунарї эмин медорад. Мушоњида мекунем, ки
имрўзњо, ба сабаби сањлангорию бетарафї ва бемасъулиятии мо
– соњибони фарњангу њунари миллию ватанї, тадриљан мусиќии
асил сањнањои моро тарк карда истодааст. Њамин вазъи
ногуворро дар самти њунари театрї низ ба осонї мушоњида
намудан мумкин аст. Ба тамошои намоишномањои театрї
рафтани ањли љомеа, билхусус ањли зиё кайњо аз ёд рафтааст ва
муњассилини муассисањои тањсилоти миёнаи умумию олї ва
баъзе созмонњои расмї-идорї, иљборан ба театр љалб мешаванд,
ки ин вазъи касби огоњињои гуногунро аз тариќи тамошои
намоишномањои зинда нољур месозад. Гурўњи хеле мањдуд ба
театр мераванд, толорњои театр аз њисоби љавонони макотиби
тањсилоти мутавассита ва олї, кормандони баъзе муассисањо
иљборан пур карда мешаванд. Ин њолат чанд омилро ба дунбол
дорад:
а) асарњои љиддї ва доѓи рўз кам ба сањна гузошта мешаванд;

Самиев А.Х. Историческое сознание как самопознание общество (социальнофилософский анализ). –Душанбе: РТСУ, 2009. -С.390.
17 Низомї Аслиддин. Шашмаќом ва назми форси тољикї (Пайвандии шеъру мусиќї
дар фарњанги тољик). –Душанбе: «Дониш», 2016. -С.270.
16
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б) драматургони мо, ба сабаби касодии молиявию иќтисодї
дар бисёр маворид имкони таълифи асарњои ба талаботи рўз
љавобгўро надоранд;
в) коњиш ёфтан ва паст шудани завќи бинанда, шунаванда ва
хонанда ба воситаи асарњои мазмунан хароб ва моњиятан
музахраф, суруду мусиќии бењадафу бемаънї, филмњои сатњи
паст. Ба сухани дигар, дастандаркорон ва масъулин, аксаран аз
пайи завќи омма мераванд ва натиљатан, ба вартаи безавќї, ки
марги њунару санъат ва илму фарњанг аст, меафтанд;
г) ќасдан фориѓболї намудани аксари фарњангиёни кишвар;
ѓ) љиддї нагирифтани вазъи мављудаи буњронї дар самти
фарњанги миллї.
6.Рушди фарњангу тамаддун њамзистї ва њамкорињои
мутаќобилаи
давлатњои
дар
сатњу
тавозуни
гуногун
ќарордоштаро мушаххас мекунад.18 Фарњанг мафњуми куллиест,
ки дар худ санъат, њунар, маърифат, адабиёт, ахлоќ,
зебоишиносї ва амсоли инњоро ѓунљонида, механизми татбиќи
он дар самтњои гуногуни њаёти љомеа тавассути забони миллї
сурат мегирад. Забони миллию давлатї ба сифати механизми
зиндаю воќеї фарњанги миллиро дар њама сатњњои иљтимої дар
ќаламрави љумњурї танзим месозад. Ин аст, ки ба забони
давлатї њамчун унсури асосии фарњангсоз муносибат бояд кард.
7.Барои њифзу нигањдошти расму ойинњои арзишманди
миллї, ки дар љараёни таърихї ташаккулу инкишоф ёфта, то
замони мо бо таѓйироти каму беш расида, тафаккуру њувияти
миллї созмон додаанд, љањду талош бояд кард. Миллат ва
фарњанги моро танњо бо расму ойинњои камназираш, ки аз дарёи
таљриба ва хотираи таърихии миллї сарчашма гирифтаанд,
мешиносанд, вале, мутаассифона, худи мо дар муаррифии
огоњонаю илмии арзишњои гузашта сањми ночиз дорем. Ин
бетаваљљуњї, ки ба одати хеле бад табдил ёфтааст, сарнавишти
минбаъдаи фарњанги миллиро дар шароити бархўрдњои сиёсию
тамаддунї норўшан месозад.
8. Шароити имрўз аз мо таќозо мекунад, ки:
- њарчи бештар омўзем ва таљриба андўзем;

18

Тузиков А.Р. Основы геополитики. –Москва: КНОРУС, 2013. -С.83.
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- ба мутолиоти саросарї пардозем ва мутолиаро ба сифати
арзиши миллї тарѓибу ташвиќ намоем;
- мероси гузаштаи фарњангиро аз назари илмї љиддї омўзем
ва дар муаррифии беѓарозаи он дар шароити љањонишавї сањми
арзанда бигирем;
- таассубу хурофотро дар сатњњои гуногуни фарњангу
маънавиёт коњиш дињем, зеро ки таассуб љањолат аст ва чун
бемории саратон аќлу зењни љомеаро аз дарун мехўрад ва оќибат
ба биоробот бадал мекунад;
- аз безавќї, ки чандин сол аст иљтимоъро дунболагирї
мекунад, парњез кунем ва омма ва табаќоти гуногуни иљтимоиро
ба масири тозаи зебоиписандї, илм, њунар, санъат, мусиќї, адаб,
раќс, наққошӣ рањнамун созем.
9. То замоне ки мустаќилона фикр карданро наомўзем ва
дорои мавќеи мустаќили фикрї ва мавќеъ(позитсия) -и
мушаххаси миллї нагардем, дигаргун шудани вазъи куллии
фарњангиро дар љомеа мунтазир шудан мушкил аст. Ин аст, ки
бояд бо андешаи созанда ва орї аз таассубу хурофот љомеаи
навинро бисозем ва дар њамкории мутаќобилан судманд бо
љомеаи мутамаддини башарї роњи бунбасту буњронњои ахлоќї,
сиёсї ва фарњангиро љилавгирї намоем. Ба ќавли шоир:
Љуз аќл љањон розкушоянда надорад,
Иќболи наку, бахти физоянда надорад,
Он ќавм, ки худ тухмаи зоянда надорад,
Дар арсаи фарњанг намоянда надорад,
Неруи ќавї, ќудрати поянда надорад,
Оянда надорад!
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Назрӣ АСАДЗОДА
ҷомеашинос

НАҚШИ ДАСТГОҲИ ИДЕОЛОГӢ ДАР
ТАШАККУЛИ РӮҲИЯИ МИЛЛӢ
Мавқеи идеология дар ташаккул ва такомули рӯҳияи миллӣ
хеле муҳим аст. Идеологияи миллӣ рӯҳияи миллиро тақвият
дода, дар ин замина устувориву мондагории давлатро ҳамчун
дастгоҳи ҳифзи манофеи миллӣ ба вуҷуд меоварад.
Идеология дар амри давлатдорї њамчун мењварест, ки агар
он собиту устувор набошад, пойдории дигар аркони давлатро
наметавон умедвор дошт. Њаќ ба љониби Саймумин Ятимов аст,
ки доир ба ин масъала фармуда: «… аз байн рафтани идеологияи
миллї аз миён рафтани давлати миллиро дар назар дорад.
Таърих инро борњо исбот кардааст».
Идеологияи миллї мисли ваксинаи ангезандаи масуният ба
хотири пешгирии
сирояти аќидатї бояд
ба таври
муташаккилонаву мунтазам ва фарогир ба шарёни андешањои
афроди миллат интиќол дода шавад, вагарна њастии љомеаи мо
осебпазир хоњад буд ва ба мондагориву баќои миллату давлат
хавфи љиддї тањдид хоњад кард. Аз ин рў, тавассути нињодњои
марбутаи давлатї барои ташаккулу такомули идеологияи миллї
њамчун як низоми мукаммали аќидатї фавран ва љиддан машѓул
шуда, бо истифода аз тамоми василањои тарѓиботиву таълимї ва
таъсиррасонї онро чун омили тақвияти рӯҳияи миллӣ дар зењни
ањли љомеа ва махсусан, љавонон бояд љой дод. Ин иќдом барои
тањкими асосњои истиќлолияти давлатї ва баќои миллат ногузир
аст.
Вазъи пурмољарои љањони муосир ва раванди тезутунди
глобализатсия, бархӯрди манфиатњои давлатњои абарќудрат
бањри дастёбї ба минтаќањои аз лињози стратегї ва геополитикї
муњим омилњоеанд, ки мавќеи идеология ва муњиммияти корњои
идеологиро бамаротиб афзудаанд, хосса дар кишвари мо, ки дар
сарњади бархӯрди манофеи чунин давлатњо ќарор дорад ва њар
яке аз ин давлатњо мехоњанд дар Тољикистон он неруи сиёсиеро
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ба сари ќудрат оранд, ки ба манфиати онњо амал хоњад
кард. Чунонки Саймумин Ятимов таъкид кардаанд: «Вазифаи
субъектҳои офаринандаи идеология маҳз дар ҳамин аст, ки бо
роҳҳои гуногун ҳарчи бештар ақлу ҳуши мардумро ба даст
гиранд. Ба даст гирифтан бо мақсади мутеъ сохтан. Мутеъ
сохтан барои идора кардан. Идора намудан барои расидан ба
мақсадҳои сиёсии дахлдор. Амалӣ кардани амбитсияҳои сиёсӣ
барои расидан ба захираҳои иқтисодӣ. Аз ин рӯ, субъектҳо ба
иқдомоти воқеӣ – парвариши идеяҳо умед мебанданд, зеро бар
он боваранд, ки «идея замоне ба қувва мубаддал мегардад, ки
оммаро фаро гирад». Бо ин маќсад онњо неруњои дигарандеши
сиёсиву мазњабї ва саркардањову намояндагони ин гурўњњоро
дастгирї мекунанд. Намояндагони ин гурўњњо дар навбати
худ бо силоњи идеологї вориди майдони муборизаи сиёсї
шуда, ба хотири заиф кардани рӯҳияи милливу тира кардани
фазои иттилоотии љомеа ва барангехтани низоъу норозигї
њама гуна василањои имконпазирро мавриди истифода ќарор
медињанд. Неруњои манфиатљўи минтаќа ва байналмилалї ба
хотири тањияи омилњои ташаннуљ ва нооромї дар љомеаи мо
њамеша саъй мекунанд, ки тафриќаи диниву мазњабиро ба
вуљуд оваранд, то ба ин васила имкони осони дахолат дар
умури дохилии моро зери ниќоби нињодњои зиддитеррористии
сулњљў ва башардўст дошта бошанд. Ин неруњо ба воситаи
нињодњои тањлиливу тадќиќотии худ на танњо омилњои
ташаннуљу низоъ, балки тамоми омилњои вањдатсози љомеаи
моро низ мавриди омўзиш ва тањти таъсир ќарор медињанд.
Њадафи гурўњњои мазкур аз ин кор он аст, ки омилњои
ташаннуљу низоъро таќвият дода, омилњои вањдатсоз, аз
ҷумла рӯҳияи миллии моро заиф бисозанд.
Баъди суќути давлати Шўравї ва беэътибор шудани
арзишњои идеологии он дар фазои андешаву аќидатии љомеаи
мо халои идеологї ба вуљуд омад, ки мутаассифона, мо то
њанўз онро пур накардаем ва њатто барои пур кардани ин
фазои холии зењнї идеологияи муназзаму мукаммал ва дастгоњи
идеологии муќтадир њам наофаридаем. Ба љойи анљом додани
ин кори хеле муњим ва таќдирсоз неруи дастгоњи давлатиро
фаќат бањри њифзи ин фазои холї мавриди корбурд ќарор
медињем ва талош мекунем, ки ба ин васила аз вуруди
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аќидањои ифротиву тундгарои диниву мазњабї ва ахлоќиву
аќидатии тахрибкори хориљї љилавгирї карда бошем. Ин як
зањматест, ки ба танњої натиљаи дилхоњ ба бор нахоњад
овард. Холигии фазои идеологї мисли њама гуна хало
(вакуум) њамеша ва аз њар сў омодаи ба худ фурў кашидан
ва љабидану балъидан аст. Аз ин рў, мо бояд бетаъхир дар
пайи он бошем, ки идеологияи миллиро њамчун як низоми
мукаммали аќидатї ташаккул дода, дар зењни ањли љомеа ва
хосса, насли наврас љой дињем. Ин асоситарин ва бењтарину
муассиртарин василаи љилавгирии интишори аќидањои
ифротиву тундгарои динї ва ахлоќии тањмилии тахрибкори
хориљї ва њамчунин њифзи амнияти
иттилоотии кишвар
хоњад буд.
Якпорчагии давлату вањдати миллат мањз дар заминаи
якандешиву якмаромї нисбати асоситарин масъалањои
умумидавлатї ва арзишњои миллї ба вуљуд меояд. Бигзор,
атрофи масоили љузъї дар самти иљтимоиву иќтисодї ва сиёсиву
эътиќодї гуногунандешї дар байни афрод ва нињодњои љомеа
љой дошта бошад, ин албатта, ба нафъи кор аст ва аз омилњои
асливу муњими рушду пешрафт мањсуб мешавад. Аммо њамаи
афрод ва нињодњои љомеа, минљумла ањзобу гурўњњои сиёсї, ки
талоши ба даст овардани њокимиятро мекунанд, бояд доир ба
масъалањои умумидавлатї ва арзишњову манофеъи миллї, аз
ќабили истиќлолияти сиёсї, давлати миллї, забону фарњанг,
якпорчагии Ватан ва баќои миллат њатман тавофуќи назар ва
диди ягона дошта бошанд. Њаргиз ба хотири дастёбї ба
њадафњои гурўњиву манфиатњои шахсї ва савдоњои сиёсї ин
арзишњоро дар баробари манфиатљўёни дохиливу хориљї ба
пањлуи тарозу набояд гузошт. Мањз њифзи арзишњо ва манфиати
миллї бояд њадафи оливу аслї ва нињоиву бебадали кулли
афрод ва нињодњои љомеаи мо бошад, на чизи дигар.
Барои то ин сатњи тафаккур рушд кардани андешаи њар
фарди миллат ва такомул ёфтани ањдофи гурўњњои сиёсии
љомеаи мо таъсири мунтазам ва фарогири идеологияи ягона ва
тақвияти рӯҳияи миллӣ ногузир аст.
Идеологияи миллї муњимтарин василаи њифзи баќои миллат
ва давлат аст. Дар муќобили ифротгарої, аслан на бо силоњ,
балки бо неруи зеҳнӣ ва андеша мубориза бурдан мебояд. Њар
ќадар ки дидгоњи мардум фарохтару андешаи ањли љомеа
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фарогиртар бошад, ба њамон андоза зери таъсири таассубу
хурофоти динї ва мазњабї ќарор гирифтани афрод мањдудтар
хоњад буд. Ба он андозае, ки сатњи худшиносиву худогоњии
миллї ва маърифати њуќуќиву сиёсии шањрвандон баландтару
рӯҳияи миллӣ қавитар бошад, ба он андоза сатњи таъсири
аќидањои ифротгароёна дар љомеа поёнтар хоњад рафт.
Маълум аст, ки заминаи рушду пешрафти њар давлату
миллат, аслан на захирањои моддиву табиї, балки захирањои
зењниву интеллектуалии он аст. Мањз ба василаи тарбияи
мутахассисони варзида, ки аз донишњои замонавї бархӯрдоранд
ва њамзамон дорои рӯҳияи милливу эњсоси ватанпарастї
мебошанд, метавон рушди минбаъдаи давлатро таъмин кард.
Ин рисолати бузург ба зиммаи зиёиён ва махсусан, ќишри аз
њама асосии он, яъне ањли маориф вогузошта шудааст.
Саймумин Ятимов дуруст таъкид мекунад, ки: «Табиатан маҳз
ҳамин қишри аҳолӣ, неруи пешбарандаи тамоми инкишофи
маънавист, барои он ки «вазифаи зиёиён ҳамчун табақа –
сарҷамъ кардани миллат дар асоси тасаввуроти ягона…
мебошад. Ба ибораи дигар, зиёиён бояд принсипҳои муҳим ва
асосии характери миллиро ошкор ва аниқ намоянд» ва ба
ваҳдату қудратмандии миллат мусоидат намоянд».
Соњаи маориф дастгоњи такмили захирањои зењнии миллат
аст. Ин дастгоњ, ки ба василаи давлат ба вуљуд оварда шудаву ба
василаи давлат нигањдорї ва маблаѓгузорї мешавад, бояд
хидмати давлату миллатро ба таври шоиста анљом дињад ва аз
неруњои зењнии љомеа мутахассисони варзида ва њамзамон
шахсиятњои ватанпарастеро, ки ба арзишњои давлативу миллї
содиќанд, тарбия кунад.
Маориф ду љанба дорад, ки яке, тањсилот аст ва дигаре,
иршоду рўшангарї. Шояд ин ду истилоњ ва махсусан, истилоњи
рўшангарї ва рисолати он барои ѓайриихтисосмандон чандон
фаҳмо набошад. Мухтасаран метавон тавзењ дод, ки ба василаи
тањсилот мо ба тарбиягиранда илму маърифат омўхта, аз ў бояд
як инсони донишманд ва хушахлоќ созем. Ба василаи иршоду
рўшангарї бошад, мо дар нињоди ў бояд ангезаи талошу саъю
кўшиш варзиданро бањри ба даст овардани маќсадњои муайян
бедор кунем ва тарбиягирандаро ба як инсони њадафманд ва
кўшо табдил дињем.
29

Илм ва Љомеа

Бояд гуфт, ки мо ба тањсилот ва илму маърифат омўхтани
насли наврас (образование), ки аз муњимтарин рисолатњои ањли
маориф аст, то андозае таваљљуњ зоњир менамоем, аммо
мутаассифона, рисолати рўшангарии (просвещение) худро ќариб,
ки фаромўш кардаем. Моро њатман мебояд, ки ангезаи талошу
саъю кўшиш варзиданро бањри ба даст овардани њадаф дар
зењни љавонони таълиму тарбиятдида тањрик дињем - ангезаи
талош варзиданро барои рушду шукуфоии Ватани азиз, ки бањри
њифзи марзњои аздастрафтаву кунунии он дар тўли њазорсолањо
њазорон њазор аљдоди мо љоннисорї кардаанд, ангезаи
тавонмандиро дар баробари эњсоси нотавониву аљз, ки зењнњои
моро харобу заиф ва эътимоди моро ба худ шикастааст, ангезаи
худгароиро дар баробари бегонагарої, ки моро њатто дар
назари миллатњое, ки тамоили гироиш ба онњоро дорем, хору
залил кардааст, ангезаи эътимоду итминон ба худро, ки рўњњои
моро тавонову муќтадир мекунад ва зарурати њамгароиву
њамбастагї ва вањдатро барои мо ошкор месозад, ангезаи
хештаншиносиву мењанпарастї ва эътиќод ба арзишњои
миллиро, ки моро пайи њифзи марзу буми Ватан ва манофеи
миллї љоннисору фидокор месозад.
Мутаассифона, алалхусус, дар самти рўшангарї фаъолияти
мо хеле нокифоя аст. Барои чӣ дигарон аз фарзандони мо
метавонанд тундгарову
мутаассиб ва ифротиву худкуш
созанд ва мо наметавонем аз ў як нафар донишманд ва ё
соњибњунаре, ки ватанпарасту миллатдўст аст, тарбия
бикунем? Агар мо дар самти рўшангарї ба таври боиста ва
шоиста корњои заруриро анљом дињем, он гоњ њаргиз
шањрвандони мо тањти таъсири гурўњњои ифротгаро ќарор
нахоњанд гирифт, балки њар як фарди љомеаи мо худ њомии
манфиатњои милливу давлатї ва муњофизи амну суботи сиёсї
хоњад буд.
Чигунагии ояндаи мо ба чигунагии тарбияву таълими насли
имрўзи мо марбут аст. Ба њар тарзе, ки мо насли имрўзи худро
тарбия кунем, ба њамон тарз ояндаи худро месозем. Агар
тарбияи нек кардем, моро ояндаи нек ва агар тарбияи нохуб
кардем, моро ояндаи нохуб интизор хоњад буд.
Мо бояд њамќадами замон бошем ва љомеаи мутамаддин
бунёд намоем. Барои расидан ба ин њадаф зарур аст, ки ба
дастовардњои навтарину охирини илмиву технологї дастрасї
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дошта бошем. Гузашта аз ин, на танњо истифодабарандаи
фаъоли мањсули зењни миллатњои аз лињози технологї
пешрафта, балки истењсолкунандаи чунин технология низ
бошем. Барои ин моро зарур аст, ки њатман захирањои зењнии
миллатро дар рўњияи омўзиши улуми табиї ва даќиќ тарбия
кунем. Мутаассифона, дар ин росто саъю талоши мо чандон
љиддиву созанда ва муташаккил нест. Аммо айни замон
масъалаи аз њама муњимтар ва таќдирсози мо, ки дар сатњи
давлатї бояд матрањ
карда шавад, масъалаи ташаккулу
такомули рӯҳия ва ғояи миллист, зеро маҳз рӯҳияи миллӣ
пешзаминаи рушди устувори миллат аст.
Таблиѓу талќини ѓояњои миллї бояд фарогир бошад. Он
бояд тамоми уфуќњои љомеаро фаро гирад, аммо дар мавриди
таблиѓот бо мардуми одї набояд чун бо иштирокдорони
љаласањои толорњои маќомоти давлатї ва муњассилини
синфхонањои донишгоњњо муносибат дошта бошем. Пешбурди
таблиѓот дар ин самт бояд бо усулу шаклњои муосиру муассир
роњандозї шавад. Таблиѓи аќидањои ватанпарастонаву талќини
ѓояњои миллї ва пешбурди корњои идеологї дар сатњи омма, ба
вижа, дар сатњи миллионњо нафар агар чун шарњи як мавзӯи
илмї ва ё маърўзаи хушки минбарии як љаласа доир шавад,
натиљањои дилхоњ нахоњад дод. Ѓояњои миллиро дар сатњи омма
бояд бо усули марѓубу матлуб талќин кард. Ин доруро бояд чун
пизишки хушкору хушсалиқа бо ангубин омезем ва дар коми
љомеаи навзоди худ резем, вагарна корбурди мунтазами ин дору
дар шакли холис боиси нороњатї ва даступоафшониву
беэътиноии мариз хоњад буд.
Антивируси идеологї дар њама манбаъњои иттилоотие, ки
мардум аз он истифода мекунад, бояд рехта ва омехта шавад,
аммо ин омезиш бояд бадеї ва бисёр нозуконаву номањсус
сурат гирад. Дар сатњи омма хушку дурушту ѓайрибадеї ва
дилгиркунанда истифода шудани идеология мувофиќи матлаб
нест ва метавонад вокунишњои равонї ба вуљуд орад.
Яке аз василањои бисёр муассиру фарогири пешбурди кори
идеологї бо услуби омезиши дору дар ангубин, ки дар љомеањои
љањонї васеъ истифода мешавад, ТВ, кино ва соњаи
кинематография аст. Бо ин васила арзишњо ва њадафњои
умумимиллиро метавон ба таври бадеиву номањсус, вале њамзамон
муассиру фарогир таблиѓ кард. Миллионњо нафар дар дохилу
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хориљ метавонанд ихтиёран зери таъсири маънавї ва идеологї
ќарор гиранд. Њамарўза њар як хонавода ва афроди он, чи хурду
чи бузург ба таври дастљамъона ва ё инфиродї чанд соат ваќти
худро њангоми фароѓат ва дигар машѓулиятњо назди телевизион
мегузаронанд. Ин миќдор ваќт, ки дар сатњи як љомеа
миллионњо соатро ташкил мекунад, бояд пурсамар истифода
шавад.
Мо бояд шабакањои телевизионї ва барномањои гуногун
ташкил кунем, ки мутобиќи завќи аксарият бошад ва дар
ангубини ин барномањо доруи идеологиро њам илова намоем.
Илова ба ин, љињати фарогир шудани амвољи шабакањои
телевизионии кишвар на зоњиран, балки амалан ва таъљилан
корњои заруриро анљом дињем. Интишори амвољи баъзе
шабакањои телевизионии кишварњои ѓайрро бояд мањдуд ва ё
куллан ќатъ намоем. Расонањои интернетї низ бояд тањти назар
ва назорат бошанд.
Дар шароити кунунї услуби ба даст овардани мавќеъ дар
сатњи байналмилалї ва љањонкушої нисбати чанд ќарн пеш
тафовут дорад. Имрўз љангњо, аслан иттилоотист, аз ин рў,
дастрасии љомеаи мо ба маъхазњои иттилоот, аз як сў, агар
љињатњои хуб дошта бошад, аз сўи дигар, хавф низ дорад.
Истифодабарандаи ноогоњ, ки антивируси идеологї надорад,
дар мавриди аз ин маъхазњо дастрас кардани иттилоот ғолибан
гумон мекунад, ки он айни њаќиќат аст, аммо мутаассифона,
маъхазњои иттилоотї ва шабакањои телевизионии ѓайр њамеша
иттилоотро бо тањрифњои манфиатљўёна интишор медињанд.
Мањз њамин гуна услуби истифодаи иттилоот ва дастрасї ба
маъхазњо хатарзо аст. Имрўз ањли љомеаи мо бояд аз кори
љањон огоњ бошад. Зудбовариву хушбоварии бидуни тањлил ва
ояндабинї барои миллат оќибатњои нохуш хоњад дошт.
Идеология неруест, ки метавонад артишҳои бузургу
абарқудратро бе ҷанг ва бе талафот шикаст диҳад. Идоракунии
идеологӣ ин идоракунии фосилавӣ (дистансионӣ) аст.
Дар баробари
истифодаи расонањои интернетї ва
бархӯрдорї аз шабакањои телевизионї њамчунин аксари
мардум ќисмати бештарини ваќти холї ва фароѓати худро сарфи
тамошои филмњои мухталиф мекунанд. Ин филмњо бидуни
истисно њама хориљианд. Мардум дигар чора њам надорад, зеро
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дар дўконњои фиттафурўшї филмњои ватаниро, умуман
наметавон пайдо кард.
Тамошои бардавоми филмњои хориљї низ метавонад тадриљан
фазои андешаи ањли љомеаро таѓйир дињад, аз ин рў, имтиёз ва
афзалият додан ба интишори филмњои истењсоли ватанї барои
тарбия ва иршоди ањли љомеа амри зарурист. Аммо дар ин маврид
бояд ба эътибор гирифт, ки филмњои мављудаи истењсоли ватанї
оё масъулият ва рисолати иршоду тарбияи ањли љомеаро, ки бар
дўш доранд, анљом дода метавонанд ё не? Агар мутобиќи ин
меъёр ва аз ин дидгоњ ба муњтавою мундариљаи филмњои ватанї
нигарем, мутаассифона, маљбур мешавем, ки бо камоли
рўњафтодагї ба суоли боло аксар маврид љавоби рад дињем.
Аксари филмњои ватанї, аз љумла филмњое, ки дар замони
Шўравї наворбардорї шудаанд ва њатто филмњое, ки баъд аз
соњибистиќлол шудани кишвар тањия гардидаанд, дар робита ба
самти тарѓибот ва иршод ба самти кунунии сиёсат ва идеологияи
миллї њамоњанг нестанд. Масалан, филми 6 сериягии «Љӯра –
шикорчї аз Мин - Архар», ки соли 1987 тањия шуда, дар сатњи
собиќ Иттињоди Шўравї дар кўтоњтарин ваќт њамчун
дастоварди кинематографистони «Тољикфилм» унвон гирифт, на
танњо
аз
дидгоњи
идеологии
кунунии
Тољикистони
соњибистиќлол, балки њатто бо назардошти љойгоњи таърихї ва
обрӯву иззати мардуми тољику тољикистонї дар замони Шўравї
низ ѓайри ќобили ќабул ва тањаммул буд. Њар касе, ки дар бораи
сарзамини таърихї ва тамаддунофар будани Осиёи Марказї ва
аз љумла њудуди кунунии Тољикистон маълумот надошта бошад
ва ин филмро тамошо кунад, ба чунин хулоса меояд, ки 90 сол
ќабл аз ин гўё сокинони диёри мо на дар зинаи ташаккули
муносибатњои љамъиятиву истењсолии сармоядориву феодалї ва
њатто ѓуломдорї, балки мањз дар шакли љамъияти ибтидої
зиндагї мекарданд. Њаёту мамоти ќабилањои одамони ин
сарзамин гўё аз барору нобарории шикор вобастагї дошт. Ба ёд
оред он лањзањои филмро, ки Љӯра ва Ќучќор ба шикор
мераванд ва њаёти тамоми ќабила ба натиљаи шикори онњо
марбут аст. Бо зањматњои зиёд Љӯра ва Ќучќор бузи кўњиеро
сайд мекунанд ва њангоми бозгашт, ваќте ки аз баландии назди
истиќоматгоњи њамќабилањояшон намудор мешаванд, ањли
ќабила, ки њама сахт гуруснаанд, баробари дидани сайду
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сайёдон њама сару садо баланд карда шодмонї мекунанд, аз он
ки аз марг наљот ёфтанд.
Љойи дигар филмсозон чунин сањнаеро офаридаанд: Љӯра ва
Зайнаб, яъне ќањрамонњои филм, ки дар умри худ шакар ва
ќандро надидаанд, њангоми аввалин маротиба дидан ва
чашидани ин мањсулот яке аз дигаре мепурсад, ки инњо чистанд?
Дигарї шакарро «реги ширин» (сладкий песок) ва ќандро «яхи
ширин» (сладкий лёд) меномад.
Ба ин васила офарандагони филми мазкур кўшиш кардаанд,
ки сатњи андеша ва тарзи баёни содаи одами љамъияти
ибтидоиро нишон дињанд. Нишон дињанд, ки ин одамон ба
сабаби љањонбинии мањдуде, ки доранд, ашёро танњо дар
алоќамандї ба љисмњои табиат ва муњити атрофи худ
метавонанд номгузорї намоянд.
Дар љойи дигари филми мазкур чунин воќеа тасвир шудааст:
Шахси ношиноси захмишуда ба истиќоматгоњи ќабила наздик
мешавад. Ваќте ки “ањли” ќабила ўро мебинанд, ба чунин хулоса
меоянд, ки вай шайтон аст, аз ин рў, тасмим мегиранд, ки ўро
сангсор кунанд. Њангоми сангсор кардани «шайтон» оќсаќоли
ќабила меояд ва њамќабилањояшро аз сангсор кардан
бозмедораду њамчун пешво чунин суханони «хирадмандона»
мегўяд: «Ўро назанед, чунки ў шайтон нест. Шайтон шохњо ва
дандонњои оњанин дорад!» Худ ќазоват кунед, оё мо њаќ дорем,
ки мардуми соњибфарњангу тамаддунофари худро, ки таърихи
ќадимтар аз Мисру Бобулу Юнон дорад ва њанўз 3000 сол ќабл
осори хаттиву фалсафаи хирадгароёна дошт, то ба ин њад дар
назари миллатњои дигар бефарњангу хурофотпараст ва хору
залил нишон дињем? Муѓулњо аз Чингиз, ки хунхортарин чењраи
таърих аст ва дањњо миллион нафар одамон, махсусан сокинони
минтаќањои маданиро ќатли ом кардаву њазорон шањрњоро
њадафмандонаву бадхоњона ба харобазорњову чарогоњњо табдил
дод, «ќањрамон» месозанду ўро чун «пайвандгари тамаддунњо»
муаррифї мекунанд ва дар ин росто то андозае муваффаќ њам
шудаанд. Аз ин чењраи хунхор ва душмани тамаддун
тавонистаанд њадди аќал барои насли имрўзи љомеаи худ
ќањрамон ва мояи ифтихор офаранд, лекин мо бо дасти худ
мехоњем мардуми худро њаќир нишон дињем. Пас оё метавон
гуфт, ки мо ворисони сазовору номбардори гузаштагони
барўманди худ њастем? Худшиносии миллї куљост? Рӯҳияи
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милливу ѓурури ватандориро оё бо чунин усул тарбия метавон
кард?
Дуруст аст, ки ин филм дар замони Шўравї офарида шуда
буд ва он замон барои ба ањли љомеа таъсири идеологї
расонидан ва афзалияти «дунёи нав»-ро бар «дунёи куњна»
нишон додан аз санъати муќобилгузории сафеди мутлаќ ва
сиёњи мутлаќ истифода карда мешуд. Аммо новобаста ба ин
њатто дар он замон њам, махсусан дар мавриде ки бозсозї шурўъ
шуда буд, бояд равшанфикрони кишвар намегузоштанд, ки
мардуми мо ба воситаи ин филм то ба ин андоза хору залил
нишон дода шавад.
Аз ин њам бештар тааљљубовар ва таассуфангез он пањлӯи
масъала аст, ки њатто баъди соњибистиќлол шудани Љумњурии
Тољикистон низ ин филм аз тариќи бонуфузтарин шабакањои
давлатии телевизионї њамасола пурра намоиш дода мешавад. Бо
намоиш додани ин филм, ки муњтавою мундариљаи он куллан бо
идеологияи миллї мухолифат дорад, мо чї њадаф дорем? Монеа
эљод кардан дар роњи худшиносии миллї? Ё костани маќому
манзалати љомеаи кишвар дар назди љомеаи башарї? Агар њадаф
ин аст, пас кї онро пайгирї мекунад? Ё шояд масъала то ба ин
њад чигил нест ва њадаф аз намоиш додани ин филм танњо пур
кардани эфири холии телевизион бошад? Агар чунин аст, пас
бояд аз масъулин пурсида шавад, ки оё барои пур кардани эфири
холї афкори љомеаро хароб кардан муљоз ва мумкин аст?
Аз тариќи шабакањои телевизионї ва хосса аз тарафи
шабакањои телевизионии давлатї бояд мавод ва иттилооте
интишор дода шаванд, ки барои давлат ва љомеа манфиатовар
бошанд ё њадди аќал зараровар набошанд.
Аксари филмњои мављудаи истењсоли ватанї ба истиснои
теъдоди андаки онњо на фаќат ба дарди имрўзи љомеа намехӯранд,
балки аз љињати мазмуну муњтаво бо самти сиёсати давлатї ва
идеологияи миллї мухолифат доранд.
Њатто филмњои машњуре аз ќабили «Гуфтор дар бораи
Рустам», «Рустам ва Суњроб», «Коваи оњангар», « Гуфтор дар
бораи Сиёвуш» ва амсоли инњо, агарчанде муњтавою мазмуни
баланд дошта бошанд њам, аммо бинобар сабаби дар замони
Шўравї ва бо назардошти идеологияи муборизаи синфї
офарида шуданашон дар шароити кунунии муносибатњои
љамъиятї метавонанд таъсири номатлуби идеологї њам дошта
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бошанд. Њамзамон вобаста ба сатњи рушди соњаи
кинематографияи љањонї ва санъати наворбардорию дараљаи
мураккабии филмофарї он љангномањо дар ќиёс ба љангномањои
кинематографистони кишварњои пешрафта, аз љумла кишварњои
Аврупо дигар наметавонанд ба тамошобин таассуроти амиќу
хотирмон бахшанд ва њатто таваљљуњи ўро љалб намоянд. Оё
санъати баланди филмофарињову ќањрамонсозињоро дар
љангномањои Юнону Маќдуния ва Рими ќадим, ки бисёр воќеиву
љаззоб ва шигифтангезу њайратовар наворбардорї гардидаанд,
метавон бо услубњои маъмуливу муќаррарии тасвири сањнањои
муњорибањое, ки дар филмњои мазкур бисёр одиву сода офарида
шудаанд, муќоиса кард. Бояд иќрор шуд, ки филмњои мазкур бо
њама арзиши волое, ки доранд, натавонистаанд бузургиву
шањомати воќеии ќањрамонњои мардумиеро чун Рустаму Суњроб,
Коваю Сиёвуш ва амсоли инњо ба таври боиставу шоиста
инъикос кунанд. Бояд таъсире, ки кино тавассути сањнањои аёнӣ
ва образу тимсолњои зинда ба тамошобин мебахшад, нисбат ба
таъсире, ки китоб тавассути матни орӣ аз аёният ба хонанда
медиҳад, чанд маротиба бештар бошад, зеро дар кино василаи
таъсиррасонї њам лафзї асту њам тасвирї, вале дар китоб
василаи таъсиррасонї танњо лафзист. Њар касе, ки «Шоњнома»ро хондааст, бидуни тардид иќрор хоњад шуд, ки Фирдавсї дар
мавриди баёни корномањои ќањрамонњои мардумии мо фаќат бо
истифода аз таъсиррасонии лафзї ва сењри сухан хонандаро
метавонад бамаротиб бештар аз он мутаассир кунад, ки
коргардонњо дар филмњои мазкур бо тасвири ин сањнањо
тамошобинро мутаассир мекунанд. Ва низ њар касе «Шоњнома»ро хондааст, медонад, ки ин филмњо шукўњу шањомати сањнањои
ќањрамонии гузаштагони моро натавонистаанд воќеї ва муассир
инъикос кунанд.
Бояд симои ќањрамонњои ватанпарасти мардумї ва
корномањои онњо чунон љаззоб ва таъсирбахш офарида шаванд,
ки насли љавони мо онњоро идеали худ њисобанд ва дар пайравї
ба эшон омодаи фидокорињо барои Ватан ва миллати хеш
бошанд.
Баъзе миллатњо ба хотири дар рўњияи ватанпарварї ва
ифтихори миллї тарбия кардани афроди љомеаи худ аз ривоятњо
ва њатто афсонањо филмњои ќањрамонї месозанд, вале мо њанўз
дар бораи шинохтатарин чењрањои таърихиву ќањрамонњои
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воќеии бостонии худ, ки дар арсаи таъриху фарњанги миллї ва
љањонї табаддулоту тањаввулоти бузург ба вуљуд овардаанд,
њатто як филми кўтоњмуддате наофаридаем. Лозими тазаккур
аст, ки аслан ин бузургмардон ба арљгузории мо эњтиёљ
надоранд, балки моем, ки њанўз ба онњо эњтиёљ дорем. Ба
василаи муаррифии корномањои бузурги мењанпарастона ва
ќањрамонињову фидокорињои беназири ин абармардон мо
метавонем ба таври малењу нозук, вале њамзамон бисёр љаззобу
муассир эњтироми самимонаи мардумро нисбат ба арзишњои
милливу давлатї ба вуљуд оварда, ањли љомеаро дар рўњияи
ифтихори ватандорї тарбия намоем. Ин васила яке аз
фарогиртарин ва
муњимтарину муассиртарин василањои
талќини идеологияи миллї ва ифтихори ватандорї дар сатњи
омма аст. Дар бораи корномањои ниёгони барўманду
тавонманди мо њатто хориљиён њанўз дар замони бостон асарњо
офарида, услубу сабкњои вижа ва таљрибањои муваффаќонаи
давлатдориву њукмронии онњоро ба хотири тањкими аркони
давлатдории миллатњои хеш таблиѓу талќин кардаанд. Асари
«Курушнома» («Киропедия»)-и Ксенофонти юнонї китобе аст,
ки бузургтарин љањонгирони замони бостон ва асрњои миёнаи
Аврупо, аз ќабили Искандари Маќдуниву Юлий Сезар ва
Наполеон бо истифода аз он услуби барпо кардани давлати
абарќудратро омўхтаанд ва таљрибаи умури идориро дар миќёси
љањонї андўхтаанд.
Офаридани силсилафилмњои таърихї дар бораи ин
абармарди арсаи таърих ва дигар ќањрамонњою давлатмардон ва
сиёсатмадорони бузурги миллї, аз ќабили Спитамону Ардашери
Бобакон, Анушервону Бобаки Хуррамдин, Шоњ Исмоилу Амир
Мунтасири Сомонї ва амсоли инњо, ки бањри њифзи марзу буми
аљдодиву арзишњои миллї, тањкими љойгоњ ва маќому манзалати
миллат корномањои бемисл нишон додаанд, айни муддаост ва
барои дар рўњияи мењанпарастї тарбия кардани љавонони мо
метавонад муассир бошад.
Њар як филми хуб мисли мураббиест, ки метавонад дар
муҳлати кӯтоҳи ваќт њазорон нафарро тарбият кунад, дар
њазорон дил эњсосоти саршори мењр ва пур аз отифаро барангезаду
дар њазорон зењн андешањои созандаро бедор созад, аммо ин гуна
филмро касе метавонад офарад, ки худ эњсосоти саршор ва
андешаи бедор дошта бошад.
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Дар сатњи миллат андешидан мебояд, то дархӯри миллат
филм офарид. Тањиягари филм бояд дар мавриди интихоби мавзӯъ
ва сюжа аз дидгоњи давлат нигариста тавонад ва аз мавќеи давлат
муњимияти масъаларо муайян кунад. Филмњо бояд љолиб бошанд,
аммо фаќат љолиб будан набояд њадафи аслї бошад. Мавзӯъњои
муњим ва маънињои баланд бояд дар шакли љолиб манзури
тамошобин карда шаванд. Дар шароити муосир маќом ва
рисолати кино дар раванди љомеасозї бисёр муњим ва муассир
аст.
Ба василаи кино њадафњову ѓояњо, љањонбиниву меъёрњои
ахлоќї, мавќеъгирињои сиёсиву иљтимої, диниву фалсафї ва
њатто иртиљоиву ифротгароиро метавон таблиѓ кард. Афзалияти
кино њамчун воситаи талќини ѓоя аз дигар воситањои таблиѓотї
дар ин аст, ки он метавонад маъниро ба таври номањсусу пўшида,
вале љаззобу муассир ифода кунад, аз ин рў, тамошобин њанўз
њадафњои филмофаронро пайхас накарда метавонад ѓайриихтиёр
ва ноогоњона зери таъсири ѓояњои муайяне ќарор гирад. Бинобар
ин аксар маврид тамошобинон њатто дар мавриди тамошои
филмњое, ки ѓояњои номатлубро ба тариќи номањсусу пўшида
талќин мекунанд, вокунише нишон намедињанд.
Њар як филм бори маънии мушаххасеро мекашад ва њадафи
муайяне дорад, аз ин рў, тамошои мунтазами филмњои хориљї аз
љониби ањли љомеаи мо, албатта, наметавонад барои ба вуљуд
овардани фазои ягонаи аќидатї мусоидат намояд. Њатто филмњои
хориљие, ки маънињои баланди ахлоќї ва ѓояњои умумибашариро
таблиѓ мекунанд, њадди аќал бинобар сабаби дар ќолабњои
идеалњову арзишњо ва ба воситаи ќањрамонњои ѓайр ифодаву
инъикос шудани мазмун наметавонанд ба таври куллӣ ба
талаботњои маънавї ва идеологии љомеаи мо љавобгў бошанд.
Илм исбот кардааст, ки њамаи равандњо ва падидањои ҷомеаи
инсонӣ, аслан идорашавандаанд. Таҳти таъсир қарор додану
идора кардани равандҳо ва падидаҳои ҷомеаи инсонӣ бо
истифода аз василаҳои гуногун анҷом дода мешаванд. Яке аз
василаҳои муосиру муассир ва хеле фарогири таъсиргузорӣ ба
равандҳо ва падидаҳои ҷомеаи инсонӣ воситаҳои иттилоотӣ ва
аудио-видеоӣ аст. ВАО, интернет, кино ва ҳатто таронаҳову
клипҳову дигар навъҳои санъат ба ахлоқ ва маънавиёти мардум
таъсир гузошта, ба ин васила андешаи шахсиву дидгоҳи
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иҷтимоии онҳоро шакл медиҳанд. Аз ин рӯ, ҳатто шабакаҳои ба
ном фароғативу шавқангез ҳам ҳаргиз холисонаву бетарафона ва
бидуни ҳадафҳои идеологиву сиёсӣ фаъолият намекунанд. Онҳо
ба таври хеле моҳирона ва пардапӯшу ноаён идеологияи
муайянеро тарғиб намуда, ҷаҳонбинии тамошобини худро таҳти
таъсир қарор медиҳанд.
Бинобар ин ба хотири тақвияти кор дар самти пешбурди
умури идеологӣ бояд аз имконот ва иқтидори ин василаҳои
таъсиргузор пурсамар истифода намоем. Ҳамзамон тамоми
маводи ВАО, интернет, ҳамчунин маводи тамошоӣ, аз ҷумла
филмҳову намоишномаҳо ва таронаҳо, ки ба афкору ахлоқи
мардум метавонанд таъсир гузоранд, пеш аз он ки дар сатҳи омма
интишор гарданд, бо назардошти мутобиқат ба арзишҳо ва
манфиатҳои миллӣ мавриди арзёбӣ қарор дода шаванд. Беназорат
гузоштани ин самти кор, бегумон дар кӯтоҳмуддат фазои
ақидативу ахлоқӣ ва батадриҷ фазои сиёсии ҷомеаро тира хоҳад
кард.
Филмҳо ва таронаҳову рақсҳо ба ҷаҳонбинӣ ва ахлоқи аҳли
ҷомеа, ба вижа ҷавонон таъсири амиқ мерасонад. Аксари
василаҳои номбаршуда аз ҷониби гурӯҳҳои муайян зоҳиран ба
хотири тиҷорат ва воқеан, ба хотири шикастани меъёрҳову
қолабҳои маъмулии ахлоқиву маънавии ҷомеаҳои мавриди назар
интишор дода мешаванд. Ин василаҳои таъсиррасониҳои
иттилоотӣ ва фарҳангӣ боиси дигар шудани меъёрҳои рафтор ва
ахлоқи мардум мегарданд, аниқтар гӯем, ба аморализм, яъне
бадахлоқӣ ва лоуболӣ роҳ мекушоянд, ки ин албатта,
муносибатҳои иҷтимоиро дар сатҳи як ҷомеа метавонад
тадриҷан вайрон кунад. Нафароне, ки нисбат ба риояи меъёрҳои
ахлоқиву суннатӣ беэътиноӣ мекунанд, дар гумон аст, ки
нисбати риояи меъёрҳои қонуният ҷиддият дошта бошанд.
Бояд иқрор шуд, ки филмофарони мо аз бозори истеъмолии
мавҷудаи кишвар ва талаботи рӯзмарраи мардум ба кино, ки хеле
зиёд аст, ҳанӯз наметавонанд на аз лиҳози идеологӣ ва на аз
лиҳози иқтисодӣ пурсамар истифода кунанд. Аз ин аст, ки мардум
ниёзҳои худро дар ин росто ба василаи харидории фиттаҳои
филмҳои хориҷӣ ва тамошои шабакаҳои телевизионҳои
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бурунмарзӣ қонеъ мекунанд. Ба таъбире, филмофарони мо ҳанӯз
дар майдони холї асп тохта наметавонанд.
Филмњо бояд мунтазам офарида шаванд ва наворњо чун
дарё бояд љорї бошанд, зеро ки мардум чун ташна интизори
филмњои хуб аст. Талабот ба кино њамарўза вуљуд дорад. Аслан,
филмофарї худкифоя аст. Филмофарї њам идеология асту њам
санъат ва њам тиљорат асту њам саноат. Боиси тааҷҷубу таҳайюр
аст, ки филмофарон, аксаран сюжаи филмро худ «меофаранд», дар
њоле ки он сюжа на арзиши адабї дорад ва на арзиши фарњангї.
Гузашта аз ин, чї зарурат аст ба «офаридани» чунин сюжањои
беарзиш, дар мавриде ки адабиёт ва таърихи миллати мо њазорон
њазор сюжањои зебою корномањои воќеии арзишманде дорад, ки
аз он филмњои хуб ва дархӯри дарди љомеаро метавон офарид?
Филмҳои нохуб боиси костагии завқи мардум, тахриби
ахлоқи ҷомеа ва заъфи рӯҳияи миллӣ мегарданд. Аз ин рӯ,
ҳаргиз набояд гузошт, ки кино ҳамчун абзори рӯҳиясозӣ ба
абзори рӯҳиясӯзӣ табдил дода шавад...
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Меҳр СОБИРИЁН
иқтисодшинос

ҶАҲОНИ МАҲДУДИЯТҲО ДАР
ИҚТИСОДИЁТ ВА РОҲҲОИ ИНТИХОБ
ДАР ОН
“Иқтисод як метод аст, то як таълимот. Як асбоби мағз
ва як техникаи андешидан аст, ки ба дорандаи он имкон медиҳад
хулосаи дуруст барорад.”
Ҷон Мейнард Кейнс (1883-1946)
Иқтисод истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои
маҳдуд аст. Дар ҳама замон ва дар ҳама сатҳ захираҳо доимо
маҳдуд ҳастанд. Шахсони алоҳида, оилаҳо, ширкатҳои хурду
бузург ва давлатҳову созмонҳои гуногун захираҳои муайян ва
маҳдуд доранд, ки вазифаи иқтисодшиносон истифодаи дуруст
ва гирифтани манфиати бештарин аз онҳо мебошад. Вазифаи
иқтисод ҳам дарёфти пули бештар набуда, дарёфти роҳу усулҳои
истифодаи дурусту босамари имконоти мавҷудае ҳаст, ки дар
ҳама ҳолат маҳдуд ҳастанд. Илми иқтисод чи тавр фикр
карданро меомӯзад, на чи фикр карданро. Тарзи фикрронии
дурустеро, ки дар сохтани моделҳои иқтисодӣ барои кишварҳои
гуногун кумак мекунад ва дар ҳар шароити хос модели муайян
барои истифодаи дурусту босамари захираҳои мавҷуда сохта
мешавад.
Яке аз принсипҳои бунёдии иқтисодиёт ин аст, ки ҳар як
интихоб арзиши имкониятии худро дорад. Яъне дар сатҳи
захираҳои маҳдуд, агар аз як коло истифода кардед, шумо
имкони истифодаи яке дигарро аз даст хоҳед дод. Ё дар миёни ду
коло як миёнҷиро интихоб бояд кард. Яъне як миқдори муайян
аз ин маҳсулот истеҳсол ва истеъмол мешавад ва манбаъҳои
боқимонда барои истеҳсоли миқдори муайяни дигар мол равона
карда мешаванд. Агар шумо хаста бошед ва ба хоб ниёз дошта
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бошеду дар конфронс хоб рафтед, аз донистани мавзӯи
матраҳшуда маҳрум мешавед. Ё агар даромади худро сарфи
бозиҳои комютерӣ кардед, дигар китоб харида наметавонед.
Вазифаи иқтисодшинос дар ин ҷо он аст, ки муайян кунад, дар
ҳоли ҳозир арзиши имкониятии кадом як интихоб баландтар аст.
Донистани мавзӯи конфронс заруртар аст ё хоб, бозии комютерӣ
ё китоб. Ва ё дар миёни ду чиз интихоб бояд кард, ки аз кадомаш
бояд зиёдтар харидорӣ ва истеъмол шавад ва аз кадомаш камтар.
Хондан дар Донишгоҳ ҳам арзиши имконотии худро дорад.
Шумо на танҳо харҷи пули шартнома, китобу дафтар, утоқ ва
хӯроку либосро мекунед, балки аз панҷ сол кор кардан ҳам
маҳрум мешавед. Яъне агар маоши моҳона тақрибан 1000
сомонӣ бошад, дар баробари харҷҳои номбаршуда имконияти ба
даст овардани 60 ҳазор сомониро (дар 5 сол) ҳам аз даст медиҳед.
Ҳар як интихоб дар ҷаҳони пур аз маҳдудиятҳо арзиши худро
дорад. Ин масъалаи интихоб миёни ду чиз тамоми инсониятро
иҳота кардааст ва як қисмати зиндагии моро ташкил мекунад.
Чунки маҳдудиятҳо дар ҳама ҳолат ва барои ҳама вуҷуд доранд.
Бою камбағал ва ширкатҳову давлатҳо ҳам мувофиқи ҷойгоҳи
худ бо маҳдудиятҳо рӯ ба рӯ ҳастанд ва ҳама маҷбур аст дар
доираи ин маҳдудиятҳо, миёни молу маҳсулоти истеҳсолшаванда
ва истеъмолшаванда интихоб кунанд. Вақт як мисоли равшани
захираҳои маҳдуд аст, ки барои ҳама, бе истисно, маҳдуд аст ва
ба “соҳибони вақт” истифодаи дурусти он лозим аст. Гузаштан
аз баҳри як чиз, ба хотири дастрас кардани чизи дигар, ногузир
аст. Чунки инсон дар ҷаҳони маҳдудиятҳо зиндагӣ мекунад ва
наметавонад ҳама вақт пул, дороӣ ва таҷрибаву кор ва
фароғатеро дастрас кунад, ки орзу мекунад. Ҷомеа ҳам ҳамчунин
аст.
Новобаста аз сатҳи даромад, шахсони алоҳида дар асоси
буҷаи
маҳдуди
худ
тасмимгирӣ
мекунанд.
Ҳар
як
истеъмолкунанда ҳаҷми маҳдуди даромади худро дорад, ки дар
асоси он маҳсулот ва хизматрасонии мавриди ниёзашро
харидорӣ менамояд. Инро маҳдудияти буҷа (budget constraint)
меноманд. Интихоб миёни ду чиз дар ҳудуди буҷаи шахсии худ
дар асоси муайян кардани арзиши имкониятӣ (opportunity cost)
сурат мегирад. Маълум аст, ки ҳангоми хариди як маҳсулот
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имкони хариди дигар аз даст меравад. Бояд муайян кард, ки
хариди кадоме аз ин маҳсулот манфиати бештар меорад ва
ҳамонро интихоб кард. Яъне инсонҳо доимо дар пешорӯи
интихобу гузаштҳо қарор мегиранд ва маҷбуранд аз баҳри як
маҳсулот қисман ё пурра гузаранд, то маҳсулоти дигареро харид
кунад, ки ба он ниёзи бештар доранд. Дар бисёр маврид, пурра
сарфи назар кардани як маҳсулот барои дастрасӣ ба дигараш
дида намешавад. Бештар интихоб сари камтар истеъмоли як
маҳсулот ва зиёдтар истеъмол кардани дигаре мешавад, ки айни
замон манфиати бештар дорад. Албатта, дар воқеият як шахс
танҳо ду маҳсулот истеъмол намекунад ва шумораи маҳсулотҳои
мавриди ниёз хеле зиёд ҳастанд. Аммо интихоб ҳамеша вуҷуд
дорад ва дар миёни маҳсулотҳои бешумор ҳам дар доираи буҷаи
худ инсонҳо интихоб хоҳанд кард, ки кадом маҳсулотро
харидорӣ ва истеъмол кунанд ва аз баҳри кадомаш гузаранд. Ё
аз кадом маҳсулот камтар харидорӣ кунанд ва шумораи кадоми
дигарашро зиёдтар кунанд.
Марзи имконоти тавлид ва интихобҳо дар ҷомеа.
Ҳамон гуна, ки шахсони алоҳида наметавонанд ҳама он чизе,
ки мехоҳанд, дастрас кунанд ва бо гузаштҳову интихоб рӯ ба рӯ
мешаванд, ҷомеа ҳам бо ин гузаштҳову интихобҳо рӯ ба рӯ аст ва
наметавонад дар як вақт дастрасӣ ба ҳама чизҳое дошта бошад,
ки мавриди ниёзаш қарор доранд. Ҳудудҳои имконоти буҷа ва
интихоб дар сатҳи ҷомеа бо модели Марзи имконоти тавлид
(production possibilities frontier) тасвир карда мешавад. Аз сабабе,
ки ҷомеа дар ҳар давраи муайян манбаҳои маҳдуд дорад (замин,
сармоя, қувваи корӣ, ашёи хом ва ғ.), ногузир аст дар ҳудуди он
интихоб кунад, ки чи ва дар кадом миқдор бояд истеҳсол шавад,
то истифодаи самаранок ва пурраи захираҳои мавҷуд ба роҳ
монда шавад.
Марзи имконоти тавлид графики хамшаклест, ки ҳамаи
имконоти максималии истеҳсоли ду колоро, бо дарназардошти
манбаъҳои дастрас ва факторҳои таъсиррасон, дар худ тасвир
мекунад. Шахсони тасмимгиранда ин графикро омӯхта, хулоса
мекунанд, ки кадом маҳсулот бо кадом миқдор истеҳсол шавад,
ки самаранокии максималӣ аз захираҳои маҳдуди айни замон
мавҷудбуда ба роҳ монда шавад.
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Дар мисоли истеҳсоли пахта ва гандум агар тақрибан
имконоти як кишвар пурра истифода карда шавад ва дар
технологияҳо ягон тағйирот набошад, ҷадвали зерин гузинаҳои
гуногунро барои истеҳсоли ин ду маҳсулот нишон медиҳад:
Гузи
наҳо
a
b
c
d
e
f

Гандум
Пахта (ҳазор тонна) тонна)
0
100
15
90
30
75
45
55
60
30
75
0

(ҳазор

Агар ҳамаи имконоти мавҷуда барои истеҳсоли гандум
истифода карда шаванд, 100 000 тонна истеҳсол карда
метавонанд. Агар ҳамаи имконот барои истеҳсоли пахта
сафарбар шавад, пас 75 000 тонна пахта истеҳсол карда
метавонанд. Инҳо ду интихоби ҳошиявие ҳастанд, ки онҳоро
гузинаҳои a ва f меномем ва ҳангоми интихоби ин гузинаҳо
танҳо як маҳсулотро истеҳсол мекунанд. Дар миёни онҳо
гузиназои дигари b, c, d ва e ҳастанд, ки ҳар кадом як миқдор аз
ҳарду маҳсулотро истеҳсол мекунанд. Дар гузинаи c агар 30
тонна пахта истеҳсол шавад, пас бо имконоти боқимонда
метавонанд 75 тонна гандум истеҳсол намоянд, дар гузинаи e
бошад ин таносуб баробари 60 бар 30 аст.
Марзи имконоти тавлидро дар графики зерин дида
мебароем:
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Гузинаҳои дар график нишондодашуда ва ҳар гузинаи
дигаре, ки дар ҳамин хат ҷойгир мешавад, интихобҳое миёни
истеҳсоли ду маҳсулот ҳастанд, ки дар онҳо ҳама имконони
мавҷуда самаранок истифода шудаанд. Ҳар гузинаи дигаре, ки
берун аз ин хат дар қисмати дохилии ин график ҷойгир мешавад,
маънои пурра истифода накардани имконотро дорад. Нуқтаҳои
берун аз ин хат дастнорас ҳастанд, чунки барои расидан ба онҳо
манбаи бештар даркор аст, ки айни замон вуҷуд надоранд. Аз
ҷониби дигар самаранокии тақсимоти манбаҳоро бо муайян
кардани талаботи воқеии ҷомеа ба ду моли мавриди истифода
қарор дошта, муайян мекунанд. Истифодаи самараноктарини
манбаҳо он вақт ба даст меояд, ки тақсимоти дурусти мувофиқи
талаботи ҷомеа ба роҳ монда шавад. Яъне истеҳсоли ҳар
маҳсулот ба андозаи талаботи он бояд ба роҳ монда шавад.
Бо вуҷуди он ки ҷомеа маҷбур аст, интихоб кунад, ки кадом
маҳсулотро бо кадом андоза истеҳсол кунад, муҳим нест, ки
тамоми молу маҳсулот ва хизматрасоноҳоро ҳатман бояд худ
истеҳсол кунад. Кишварҳо дар истеҳсоли молу маҳсулоти муайян
бартариҳо доранд, ки вобаста ба иқлим, захираҳои табиӣ,
шароитҳои географӣ, технологияҳо ва маҳорати мутахассисони
худ имкон доранд молу маҳсулоти муайянро бо нархҳои
нисбатан арзон истеҳсол намоянд. Инро бартариҳои нисбӣ
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(Comparative Advantage) меноманд, ки дар тасмимгириҳо нақши
муайянкунадаро дорад. Барои ба роҳ мондани истеҳсоли як
маҳсулот арзиши аслии онро муайян карда, бо арзиши ҳамон
мол, ки аз дигар кишвар ворид карда мешавад, муқоиса
мекунанд. Агар моли воридшаванда арзон бошад, ба роҳ
мондани истеҳсоли он дар дохил нодуруст ба ҳисоб меравад ва
маънои истифодаи камсамари манбаҳоро дорад. Бояд муайян
кард, ки кишвар дар истеҳсоли кадом молу маҳсулот бартариҳои
нисбӣ дорад ва ҳамон молу маҳсулотро бояд истеҳсол кард. Ба
ҷойи мисол метавон ду кишвар Тоҷикистон ва Қазоқистонро дар
истеҳсоли ду маҳсулоти кишоварзӣ, пахта ва гандум, қайд намуд.
Шароити Тоҷикистон барои истеҳсоли пахта бартариҳои худро
дорад ва Қазоқистон барои истеҳсоли гандум бартариҳо дорад.
Тоҷикистон метавонад бештари имконоти худро барои
истеҳсоли пахта сафарбар намояд ва Қазоқистон дар навбати худ
барои истеҳсоли гандум. Ин ҷо савдои байналмилалӣ кори
боқимондаро иҷро карда, дар расонидани гандуми Қазоқистон
ба Тоҷикистон ва пахтаи Тоҷикистон ба Қазоқистон мусоидат
мекунад. Дар натиҷа ҳам талаботи ду кишвар ба пахта ва гандум
таъмин мешавад ва ҳам имконоти ду кишвар самаранок
истифода карда мешаванд. Истеҳсоли маҳсулот дар маҷмуъ
метавонад ба таври назаррас зиёд шавад, агар кишварҳо ҳамон
маҳсулотеро истеҳсол кунанд, ки дар он бартариҳои нисбӣ
доранд ва қисме аз онҳоро дар бозори ҷаҳонӣ барои ба даст
овардани маҳсулоти боқимондаи мавриди ниёзи худ ба савдо
бароранд.
Маҳдуд будани захираҳо дар ҳама сатҳ як воқеияти
раднопазир аст ва масъалаи асосӣ дар пеши иқтисодшиносон ва
сиёсатмадорони тасмимгиранда, на бартараф кардани ин
маҳдудиятҳо, балки интихоби дурусти гузинаҳо дар ҷаҳони
интихобҳо аст. Дар ҷаҳони маҳдудиятҳо интихобҳои бешуморе
вуҷуд доранд, ки чи тавр бояд захираҳои маҳдуди айни замон
дастрас истифода шаванд, то аз онҳо манфиати бештарин ба даст
ояд. Интихоби дуруст, истифодаи аз ҳама самараноки захираҳо,
боиси пешравӣ ва шукуфоии ҳар як кишвар мегардад. Ва
баръакс, интихобҳои нодуруст, маънои истифодаи камсамари
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захираҳоро дошта, сарчашмаи ақибмондагиҳост ва мушкилоти
зиёдеро ба бор меоварад.
Cарчашмаҳо
1. OpenStax, Principles of Economics.
OpenStax. 19 March 2014. http://cnx.org/content/col11613/latest/
2. Production Possibility Frontier – PPF.
http://www.investopedia.com/terms/p/productionpossibilityfronti
er.asp
3. Production Possibility Frontier.
https://www.tutor2u.net/economics/reference/productionpossibility-frontier
5. Production Possibility Curve (Explained With Diagram)
http://www.economicsdiscussion.net/production/productionpossibility-curve-explained-with-diagram/1563
6. Граница производственных возможностей.
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskayateoriya/granica-proizvodstvennyh-vozmozhnostey.html
7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Экономический выбор.
Граница производственных возможностей. Альтернативные
издержки. http://www.aup.ru/books/m98/1_3.htm
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Анвар БАБАЕВ
кандидат экономических наук
РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Академия наук Республики Таджикистан уделяет важное
значение
развитию демографической науки Таджикистана, и в
целях популяризации данной сферы, в первом полугодии 2017 года
была опубликована книга «Демографическая политика Республики
Таджикистан на 2003 – 2015 годы», которую подготовил к изданию
основоположник демографической науки Республики Таджикистан,
известный в республике и за рубежом ученый современности, член корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, доктор
экономических наук, профессор Исламов Саъдулло Ибодович.
В изданной книге, по аналогии важности принятия
соответствующих
нормативно-правовых
актов,
указаны
постановления Правительства Республики Таджикистан от 6 мая
2002 года, №201 «О Концепции государственной демографической
политики Республики Таджикистан на 2003 – 2015 годы» с
приложением текста Концепции, и от 31 декабря 2002 года, №501
«О Программе реализации государственной демографической
политики Республики Таджикистан на 2003 – 2015 годы», также с
приложением текста выше названной Программы. Кроме этого, в
содержании книги приведены Паспорт Программы, Предисловие,
Координационный
Совет,
Проблемы
и
приоритеты
демографического развития Республики Таджикистан, Планы
мероприятий по реализации Программы.
Государственная демографическая политика является составной
частью социальной политики Республики Таджикистан, при
внедрении которой государство сможет решить проблемы
урегулирования демографических процессов с учетом меняющихся
социально-экономических и социально-культурных условий в
стране.
Именно такой подход и отношение к выполнению
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поставленных задач, даст возможность
реализовать один из
основных пунктов рекомендаций Международной конференции по
влиянию населения и развитию
(Каир, 1994) относительно
включения демографического фактора во все сферы развивающегося
общества и его жизненного применения.
При подготовке настоящей национальной Концепции было
учтено, что происходящие внутренние демографические процессы
имеют медленную тенденцию изменения, и поэтому она
предусмотрена
на
дальнейшую
перспективу.
Вопросы
урегулирования демографических процессов направлены на
принятие комплекса административных мер, информационно воспитательной и социально - экономической обеспеченности
населения, которые способствуют ограничению темпов роста
населения с повышением их правовой грамотности, то есть
отвечающих настоящим и будущим требованиям Республики
Таджикистан в области демографии.
Концепция государственной демографической политики
Республики
Таджикистан
основывается
на
определенных
принципах, которые гласят, что использование всячески
принудительных форм для достижения цели и решения вопроса, не
могут быть средством по управлению демографическими
процессами.
Это считается негуманным и противоречит
Международным Конвенциям ООН «О правах ребенка» и «О
прекращении всех форм ограничения прав женщин», которое также
не соответствует основным принципам демократического права
людей.
С этой точки зрения, демографическая Концепция
Республики Таджикистан отвечает принципам и нормам
международного права, Конституции Республики Таджикистан,
Законам и другим нормативно-правовым актам республики.
Если проанализировать демографическую ситуацию в стране, то
можно
определить
значительное
уменьшение
количества
абсолютной рождаемости и коэффициент общей рождаемости. Так,
если до 1990 года численность населения в среднем за один год
увеличивалась на 3 – 4 %, то в период 1990 – 2000 годы увеличение
составило всего лишь 1,5 – 1,8%. Общий коэффициент рождаемости
с 38,8% показателя 1990 года уменьшился до 27,0% в 2000 году, но
этот показатель по международным меркам все равно считается
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высоким и за последние годы в стране наблюдается тенденция
увеличения.
Основными факторами, которые создали существующую
демографическую ситуацию в Таджикистане, наравне с прошедшей
в 90-е годы гражданской войной являются: ухудшение жизненных
условий населения, восстановление рыночных отношений, частично
нарушившийся половозрастной состав населения, ослабевшая
социальная защита многодетных семей, изменение национальной
структуры населения, уменьшение той части населения, которые
склонны к малодетности, активизация населения по упорядочению
семьи, и т. д.
Уделяя важное значение вопросам охраны материнства и
детства, можно утверждать, что высокая рождаемость и применение
некалорийной пищи приводит к истощению организма женщин,
ухудшения общего состояния здоровья и увеличения заболеваемости
и смертности среди женщин и детей. Многодетность в условиях
необеспеченности и низкого уровня жизни семей приводит к
нездоровому образу жизни и недостаточности к общему развитию
детей. Многие дети в целях оказания материальной помощи своим
родителям, занимаются разной работой и не ходят в школу. Среди
таких детей наблюдается продолжительное голодание, которое
ухудшает их здоровье и вынуждает прибегать к противозаконным
действиям в виде краж, грабежа и других правонарушений. Такое
положение, к сожалению увеличивает количество преступлений и
преступников из числа детей, жизнь которых просто ломается и не
имеет светлого будущего. Нездоровое до определенной степени
молодое поколение, таким образом лишаются духовной и
интеллектуальной ценности в этой жизни, знаний и необходимых
профессиональных навыков, трудоустройства в промышленные
предприятия с высокой технологией, и ряда других жизненно
необходимых достижений не по своей воле и не по своей прихоти,
что создает горький осадок и неблагополучие в обществе.
Период 90-х годов прошлого столетия ознаменовал новую
форму деятельности в жизни таджикистанцев, которая называется
«трудовая миграция». Граждане Таджикистана в целях
трудоустройства выезжают в основном в те зарубежные государства,
которые близки по этническим и экономическим признакам. Это
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прежде всего Российская Федерация, куда ежегодно выезжают более
90% трудящихся мигрантов Таджикистана, а также Казахстан,
Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан и некоторые другие. Выезд
большого количества граждан страны за рубеж из числа
высококвалифицированных специалистов и ученых, оказывает
заметное отрицательное влияние на научный и экономический
потенциал страны. За все годы независимости Таджикистан имеет
отрицательное сальдо в миграционном балансе, и это
неутешительный фактор в плане
социально-экономического
развития государства и человеческого капитала в целом, что
нарушает основополагающие принципы демографической политики.
По предварительным оценкам, в ближайшие годы темпы
среднего роста населения Таджикистана составят 1,9 – 2,1%.
Несмотря на проведение серьезных мероприятий в области
упорядочения семьи, уровень высокой рождаемости в будущем
сохранится. Это подтверждает необходимость изменения подходов
работы по уменьшению тенденции рождаемости, и в этом
направлении только лишь информационная работа с населением
считается недостаточной.
Поэтому, прежде всего целесообразно решить комплекс
мероприятий
экономического,
социального,
культурного,
воспитательного
характера,
которые
создадут
новые
образовательные ценности по упорядочению семьи. Таким образом
определено, что без активного государственного управления
демографической ситуацией, Таджикистан в будущем может
столкнуться с серьезными экономическими, социальными и
политическими последствиями. Исходя из этого и в целях
предупреждения рисков в данной сфере, своевременным считается
вопрос проведения фундаментального исследования по изучению
демографической ситуации в стране, и принятия по нему
кардинальных мер развития демографической науки Таджикистана.
Ведь
целью
государственной
демографической
политики
Таджикистана является создание благоприятных условий для
решения проблем в области демографии, а также повышения
уровня и качества жизни населения страны.
Программа реализации государственной демографической
политики Республики Таджикистан на 2003 – 2015 годы
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предусматривает основные механизмы по решению задач в данной
сфере, например:
совершенствование
правовой
основы
в
области
демографических процессов;
разработка
и
подписание
межгосударственных
и
межправительственных соглашений в области миграции населения;
- создание научно-исследовательского Института вопросов
демографии и развития с совершенствованием структуры
институционального управления;
- разработка и реализация общегосударственных и
региональных программ развития демографии, а также разработка
планов социального развития коллективов в предприятиях и
организациях;
- разработка экономических и инвестиционных проектов;
- упорядочение рождаемости населения и определение разумных
пределов, и ряд других мероприятий.
Выше названная Программа определяла свою деятельность по
следующим
направлениям:
1.
Государственная
Стратегия
демографической политики и развития семьи. 2. Исследование
влияния демографического развития на окружающую среду. 3.
Миграционная Стратегия, урбанизация и проживание в условиях
рыночной экономики. 4. Человеческое развитие.
В соответствии указанных направлений были проведены
следующие научно-исследовательские работы по темам:
- рождаемость населения и факторы влияющие этому процессу:
- здоровое потомство женщин и мужчин;
- внутренняя и внешняя миграция, экономическое положение
семей мигрантов;
- трудовая миграция за рубеж и социально-экономическое
положение мигрантов;
- задачи семьи и ее дальнейшее развитие;
- брачность и разводимость семей, факторы влияющие на них,
примерные браки и дальнейшие их рекомендации;
- факторы в процессе старения населения и положение
престарелых в обществе;
- пребывание и городская жизнь населения;
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- влияние демографического развития на экологию и его
социально-экономические последствия.
По итогам проведенных исследований, в Правительство страны
были представлены обоснованные научные выводы, которые далее
использовались на практике заинтересованными министерствами и
ведомствами республики. Впервые предложено и используется
научное понятие «Неформальный рынок труда женщин в виде
мардикорства», на основе которого 4 сотрудника защитили
кандидатскую и еще 1 докторскую диссертацию. Всего за период
реализации демографической Программы, кандидатами наук стали
20 человек и 1 доктором наук.
Также, впервые в истории Центральной Азии,
членкорреспондент Академии наук Республики Таджикистан, доктор
экономических наук, профессор Исламов Саъдулло Ибодович на
Международной Конференции
Московского Государственного
Университета
имени
М.В.
Ломоносова,
за
развитие
демографической науки был удостоен золотой медалью. Такое
высокое внимание со стороны плеяды зарубежных ученых, подняло
имидж таджикской науки в глазах мирового сообщества, и это
является честью для всех таджикистанцев.
Научное сотрудничество Института демографии АН РТ с
демографическим центром МГУ имени М.В. Ломоносова, Центром
влияния населения Германии, Каирским демографическим центром,
Парижским институтом демографии, Международным институтом
старения населения Мальты, Институтом демографии города
Мумбай (Индия), Демографическим центром Англии, и другими
было поставлено на деловом уровне и такой принцип
сотрудничества необходимо поддерживать в целях обмена
положительным опытом работы, совместных научных исследований,
повышения квалификации научных кадров сторон и т.д.
В заключении необходимо отметить особую заинтересованность
в развитии национальной демографической науки со стороны
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали
Рахмона, который всегда поддерживает новые инициативы по
эффективному использованию
умственного
потенциала
и
человеческого капитала ради благополучия населения страны и
всего гражданского общества.
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Дидавар БЕКЗОДА
психолог

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КЛОНОВ

Клони́рование (англ. cloning от др.-греч. κλών — «веточка,
побег, отпрыск») — в самом общем значении — точное
воспроизведение какого-либо объекта. Объекты, полученные в
результате клонирования, называются клонами. Клон — точная
генетическая копия другого организма1.

Термины клон, клонирование первоначально использовались в
микробиологии2 и селекции,3 после — в генетике, в связи с
успехами которой и вошли в общее употребление.
http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Микробиология (греч. mikros малый + Биология наука о микроорганизмах,
изучающая их систематику, строение, физиологию, биохимию, генетику и
изменчивость, распространение и роль в природе, в жизни человека, а также
разрабатывающая способы управления их жизнедеятельностью, методы их выявления
и распознавания.
1
2
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Наиболее успешным из методов клонирования высших
животных оказался метод «переноса ядра». Именно он был
применён для клонирования овцы Долли в Шотландии, которая
прожила шесть с половиной лет и оставила после себя 6 ягнят, чтобы
можно было говорить об успехе эксперимента. По мнению учёных,
эта техника является лучшей из того, что мы имеем сегодня, чтобы
приступить к непосредственной разработке методики клонирования
человека4.

Введение в истории клонирования
Сейчас уже нельзя с уверенностью сказать, кому первому
пришла мысль клонировать живой организм. Главным остается то,
что эта идея прочно засела в головах сотен или даже тысяч ученых
во всем мире.
В 1943 г. в журнале «Science» появилось сообщение о первом
успешном оплодотворении яйцеклетки в пробирке.
В 40-е гг. XX в. опыты по клонированию начались в СССР.
Первым начал экспериментировать советский эмбриолог Г. В.
Лопашов, который провел исследования, в основе которых
находился метод пересадки (трансплантации) ядер в яйцеклетку
лягушки….

Селекция (лат. selectio «выбирать») — наука о методах создания новых и улучшения
существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов, с
полезными для человека свойствами.
4https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%…
3
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В 1948 г. Г. В. Лопашов отправил результаты своих
исследований в «Журнал общей биологии».
Существует мнение, что именно российским ученым удалось
разработать метод клонирования, который впоследствии применил
Я. Вильмут, клонировавший овцу Долли (метод соматической
гибридизации).
В 1977 г. ученые Оксфордского университета заинтересовались
клонированием организмов, и под руководством профессора
зоологии Дж. Гердона методом клонирования было получено более
50 лягушек. Ученый разработал следующий метод клонирования: он
стал удалять из яйцеклетки собственное ядро и трансплантировать в
нее разные ядра, взятые из специализированных клеток.
В более поздних экспериментах Гердон попытался пересаживать
ядра из клеток взрослого организма. Некоторые опыты проходили
довольно успешно вплоть до достаточно поздних стадий развития
организма. Несколько экспериментов привели к тому, что особи
проходили стадию метаморфозы и превращались во взрослых
лягушек.
В 1984 г. весь мир потрясло известие о том, что в лаборатории
Стеена Вилладсена родился клонированный ягненок, полученный из
эмбриональных клеток не созревшей овцы. Ученый не остановился
на достигнутом и впоследствии в своих экспериментах использовал
кролика, козу, обезьяну, свинью и корову. Основой метода было
изъятие ядра и перемещение его в яйцеклетку….
Мало кто знает, что первое клонированное животное было
получено
Николаем
Стрельченко,
гражданином
России,
работающим в США.
В 1994 г. Неаль Ферст успешно провел клонирование более
зрелых эмбриональных клеток. Ему удалось клонировать эмбрион
теленка, состоявший из 120 клеток. В ходе эксперимента также было
изъято ядро и пересажено в яйцеклетку.
В 1996 г. ученый Ян Вильмут попробовал повторить опыт Неаля
Ферста. В этот раз клонировать он стал не теленка, а овцу. Возраст
животного был около 6 лет. Учитывая опыт своего коллеги, Ян
Вильмут не сразу изъял ядро, а сначала дождался момента
прекращения деления клеток. После этого он изъял ядра и пересадил
их в яйцеклетки. В эксперименте участвовало более 270 яйцеклеток.
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Из них только одна дала жизнь новому организму. Впоследствии
эмбрион был имплантирован в матку овцы.
Через некоторое время в институте Рослин в Эдинбурге
родилось первое клонированное животное. Это была знаменитая
овца Долли….
27 февраля 1997 г. на обложке журнала «Nature» появилась
первая фотография клонированной овцы.
В феврале 1997 г. появилось еще одно сообщение об удачно
прошедшем эксперименте клонирования. На этот раз в
Орегонском Центре Приматов удалось клонировать 2 обезьян.
В декабре 1997 г. в журнале «Science» было напечатано
сообщение о рождении 6 овец, полученных по методу ученых из
Эдинбургского университета. Причем половина клонированных
животных (в том числе и овца Полли) несли человеческий ген
«фактора IX».
В мае 1999 г. появились сообщения о том, что в Южной
Корее удалось клонировать корову.
Японские ученые осуществили клонирование животного,
которое также появилось на свет в результате клонирования. Это
был первый в мире клон клона.
В институте Одюбона в Новом Орлеане были проведены
эксперименты, в результате которых обычная домашняя кошка
выносила и родила животных, принадлежащих другому
биологическому виду.
В марте 2000 г. ученые биотехнологической компании PPL
Therapeutics заявили о том, что генетические опыты в их
исследовательском центре прошли успешно, и в результате им
удалось получить 5 клонированных поросят.
В последних числах марта 2000 г. японские ученые сообщили
об удачном завершении опытов по клонированию отдельных
органов. Им удалось клонировать глаза и уши лягушки.
В Австралии группа ученых попыталась клонировать
тасманского тигра, вымершего много лет назад. После
нескольких неудачных попыток им это удалось.
В начале 2001 г. прошла совместная пресс-конференция, в
которой приняли участие Брижит Буаселье, президент компании
Clonaid, основанной сектой раэлитов, и ее итальянский партнер,
врач Северино Антинори. Ученые заявили о решении
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объединиться и создать клон человека, рождение которого они
запланировали на середину 2003 г.
В начале 2002 г. ученые PPL Therapeutics сообщили о том,
что им удалось создать несколько клонов свиней, органы
которых идеально подходят для пересадки человеку.
27 декабря 2002 г. Брижит Буаселье провела в Голливуде
пресс-конференцию, на которой заявила, что первый в мире
клонированный ребенок уже родился. Якобы девочку родила 30летняя жительница США. По мнению президента компании
Clonaid, девочка родилась абсолютно здоровой. Б. Буаселье
заявила, что течение беременности и сами роды были отсняты на
видео и независимая экспертиза может засвидетельствовать
генетическую идентичность матери и ребенка. Тем не менее ни
женщину, ни родившегося клона общественности так и не
показали, а вскоре их местонахождение вообще стало
неизвестным.
В январе 2003 г. вновь появилось сообщение о рождении еще
одного клонированного ребенка. На этот раз эксперимент
провел доктор Северино Антинори5.
Клонирование животных
На фотоснимке один из "создателей" в итоге клонированной
овцы Долли – английский ученый Ян Вилмут. Долли "родилась",
как уже было сказано, 5 июля 1996 года, но только 27 февраля
1997 года (то есть 16 лет назад) мир узнал о ней из статьи в
популярном журнале Nature. Усыпили Долли 14 февраля 2003
года из-за тяжелого артрита, которым овечка хворала, так
как ее выпускали гулять весьма редко – легендарную овцу очень
оберегали. Через месяц чучело Долли выставили в Королевском
музее Шотландии. (Фото: Джефф Дж. Митчелл / Reuters)

5http://www.tinlib.ru/medicina/sekretnye_rezultaty_opytov_klonirovanija_skolko_ih_sredi_n

as/p2.php
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Эта фотография "реклонированного" теленка сделана в
январе 2000 года в Японии. Ученые испытатели заявили, что
клонировали скотину из клетки кожи взрослого быка, который в
свою очередь и сам был клонированным. Это был первый успех
и
достижение науки в двойном клонировании крупного
домашнего млекопитающего. (Фото: AFP)

59

Илм ва Љомеа

Первым домашним животным-клоном стала короткошерстная
кошка по кличке Сиси (CC это сокращенно от Copycat –
копировать кошку), которая "родилась" 22 декабря 2001 года в
ветеринарном учебном заведении при Техасском университете
сельского хозяйства и механики (США). Хотя сама донор ДНК,
кошка по имени Радуга (Rainbow) имела трехцветный окрас, Сиси
народилась с черепаховым окрасом. Дело в том, что на стадии
оплодотворения исходной материнской яйцеклетки случился,
характерный для клеток самок млекопитающих, процесс,
называемый инактивацией X-хромосомы, – впоследствии фенотип,
то есть внешний вид, кошки стал отличаться от фенотипа Радуги,
вопреки общему генотипу. В 2006 году кошка-клон Сиси
принесла четырех котят, зачатых природным путем, став при
этом одним из первых клонированных домашних животных,
которые дали потомство. (Фото: Техасский университет A&M)
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Мейн-кун (это аборигенная порода кошек) по кличке Литл
Ники (Little Nicky), появившийся на свет 17 октября 2004 года, стал
первым котом-клоном, воспроизведенным в качестве платной
услуги. Донором ДНК был 17-летний кот Ники, который умер всего
за год до появления своего клона. По данным BBC (Би-би-си),
хозяйка обоих, так сказать, котов Ники, Джулия, выложила за
клонирование почти 50 тысяч долларов. Общественные организации
по охране животных, в том числе Общество защиты животных в
США, подвергли жесткой критике подобную услугу со стороны
ученых, при этом заявив, что такое количество средств стоило
бы израсходовать на спасение существующих животных, которых
миллионами
усыпляют
ежегодно.
Сама
же процедура
клонирования была произведена калифорнийской фирмой
Genetic Savings and Clone (Генетическое
Сбережение
и
Клонирование), закрывшейся двумя годами позднее. Хозяйка
утверждала, что младший Ники унаследовал характер своего
кота-донора, в частности, необыкновенную тягу к водным
купаниям. А вообще, схожие нравы свойственны всем кошкам
породы мейн-кун. (Фото: Генетическое Сбережение и Клонирование,
Inc.)

61

Илм ва Љомеа

По версии американского журнала Time, клонирование
собачки Снуппи явилось самым удивительным достижением
науки в 2005 году. Первая клонированная собака была "сотворена"
из клетки уха собаки, породы афганская борзая. А Снуппи был
рожден в мир благодаря "славноизвестному" Хван Усоку из
сеульского национального университета. Тем
не
менее,
достоверность
Снуппи
была засвидетельствована
ученым
сообществом. В 2008 году Снуппи принял участие в первом
известном удачном размножении клонированных собак, в результате
коего от двух искусственно оплодотворенных
сучек-клонов
появились десять щенков, из которых девять выжили. (Фото:
Жоу Йонг-Хак / Reuters)
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В 2008 году японские генетики представили двух волов,
клонированных из замороженных клеток этих животных, которые
умерли еще в 1993 году. (Фото: Reuters)

На службе с 2009 года в южнокорейской таможне состоят шесть
успешно клонированных собак-ищеек. Как это ни странно, но
всех клонов зовут Топпи (Toppy – это два слова, сложенных
от английских tomorrow – "завтра", и puppy – "щенок").
Экспериментирование по клонированию, в данном случае
служебной
собаки,
которая
занималась
обнаружением
наркотиков, обошлось бюджету страны почти в 240 тысяч долларов.
По мнению экспертов, хорошая собака-ищейка –редкость, и только
лишь у одной из трех собак можно развить требуемые навыки и
умения. Но среди клонов натренированных опытных собак,
достаточной степени подготовки достигают уже 90% животных.
(Фото: Ли Хун-Ку)6

6

http://photolium.ru/science/360-kakih-jivotnih-klonirovali-photo.html
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В конце надо отметить что все эти учённые трудились для того
чтобы помочь человечеству . Чтобы люди не были разочарованы
от жизни. Они дали человечеству надежду на вечную жизнь. Теперь
мы уверены в будущем в результате развития науки
приостановления процесс умирания станет возможным. Именно
данный вопрос является объектом исследования философии в 21-вом
веке.
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Саримсаков И.К,
ходими илмии Институти омӯзиши
масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АИҶТ

ФАРҒОНА – ВОДИИ МАСЪАЛАҲОИ
ҲАЛТАЛАБ
Ҳарчанд нисбати водии Фарғона корҳои зиёди илмӣ анҷом
дода шудаанд, вале то имрӯз ин водӣ ҳамчун “замини
асрорангез” (terra incognita) боқӣ мемонад. Водии Фарғона яке
аз ќисматњои
куҳантарини таърихї ва этнографии Осиёи
Марказї ба шумор рафта, он дар қисмати ҷанубу шарқии
минтақа ҷойгир шуда, бо кўҳҳои сарбафалаки Тян Шин дар
шимол ва шимолу шарқ ва Помиру Алай дар ҷануб печида
шудааст.Танҳо дар қисмати ғарбӣ ин водӣ ба дигар ноҳияҳои
Осиёи Марказї баромадгоҳи на он қадар калон дорад, ки дар
адабиёт он бо номи “дарвозаҳои Хуҷанд” машҳур аст1.
Дар замонҳои гузашта тариқи водии Фарғона яке аз
масирҳои Роҳи бузурги абрешим мегузашт, ки Шарқро бо Ғарб
мепайваст. Дар натиҷа бо ин масир корвонҳо аз Самарқанду
Бухоро, Тошканду дигар шањрњо
ба Туркистони Шарқӣ
раҳсипор мешуданд. Тариқи ағбаҳои кўҳии шимолӣ ва шимолу
шарқӣ Фарғона бо Талас, Прииссиқул, Семиречие, бо ҷанубӣ –
Мастчоҳ, Қаротегин, Бадахшон, Кўлоб, Ҳисор ва дигар
кишварҳои куҳии Помиру Алай алоқаманд мешуд.
Ҷойгиршавии мусоиди ҷуғрофии водии Фарғона на танҳо
пешрафти босуръати иқтисодӣ ва фарҳангии онро таъмин кард,
балки сабаби омадани элементҳои гуногуни этникӣ гашт. Ба

Абашин С.Н., Бушков В.И. Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические
конфликты.
1
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ғайр аз ин, бо ҷой доштани маҳдудияти ҷуғрофӣ, водии Фарғона
мутаносибан минтақаи ором ва баъзан вақт берун аз воқеаҳои
сиёсие, ки дар дигар вилоятҳои Осиёи Марказї рух медод, боқӣ
мемонд. Ҷой доштани ҷангу низоъҳо, исёну балвоҳо дар дигар
минтақаҳо, ки дар натиҷаи онҳо гуруснагӣ, бесуботї ва нодорӣ
ба миён меомад, инчунин таъқиби одамон аз нигоҳи сиёсӣ ва
динӣ ба он оварда расонд, ки нафарони зиёд аз ҷойҳои дуру
наздик ба водии Фарғона омаданд. Дар охири асри XIX ва
аввали қарни XX водии Фарғона ба минтақаи сераҳолитарини
Осиёи Марказї ва аз љињати этникӣ гуногун табдил ёфт.
Дар ин ҳудуди нисбатан хурд - 22 ҳазор километри мураббаъ
се вилояти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, се вилояти Ҷумҳурии
Қирғизистон ва вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
тақрибан 14,5 миллион нафар аҳолӣ доранд, зиндагӣ мекунанд.
Дар ин ҷо сеяки аҳолии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ва нисфи
аҳолии Қирғизистон умр ба сар мебаранд. Ба ҳисоби миёна дар
як километри мураббаъ зиёда аз 650 нафар зиндагӣ мекунад, ки
ин дар муқоиса бо ноҳияҳои сераҳолии Ҳиндустон ва Чин
баробар аст. Дар бисёре аз ноҳияҳои водии Фарғона зичии аҳолӣ
то 2000 нафар дар километри мураббаъ мерасад.2
Мушкилоти водии Фарғона мунтазам ва дар сатҳҳои гуногун
омӯхта мешавад, вале бо вуҷуди ин низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
сиёсӣ дар ин минтақа хеле зуд тағйир меёбад ва талабгори
мониторинги доимӣ мебошад. Сатҳи камбизоатии аҳолии баъзе
аз вилоятҳои водии Фарғона (аз нишондодҳои расмӣ камтар) ба
40% ва зиёда аз он мерасад.
Паст шудани сатҳи зиндагӣ дар давраи баъд аз Шӯравӣ, пеш
аз ҳама, ба он вобаста буд, ки сохтори давлатдорӣ таѓйир ёфт.
Пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ба он оварда расонд, ки
иқтисодиёти ҷумҳуриҳои собиқ шуравӣ поён рафт, ки ба яку

2

http://www.dialog.tj/news/dolina-problem-fergana
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якбора афзоиш ёфтани сатњи бекорӣ оварда расонид. Оморҳои
расмии кишварҳои минтақа инъикосгари воқеъии сатҳи бекорї
шуда наметавонанд. Дар ВАО пайдо шудани омор дар бораи
кушодани даҳҳо ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсири худро дар паст
кардани сатҳи бекорӣ намегузорад, чунки шумораи муҳоҷирони
меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказї то ҳол кам нашудааст.
Мушкилоти бекорӣ ва то як дараҷа нигоҳ доштани сатҳи
зиндагии мардуми водии Фарғонаро муҳоҷирати аҳолии он ба
Руссия, кишварҳои дигари ИДМ ва хориҷи дур ҳал менамояд.
Дар баробари ин, агар муҳоҷирати меҳнатӣ ба таври назаррас
дар паст кардани шиддатнокї дар бозори меҳнат саҳм гузошта
бошад, вале он, дар маҷмўъ, барои аҳолии давлатҳои Осиёи
Марказї ба як проблемаи дигар мубаддал шудааст.
Пас аз пош хўрдани Иттиҳоди Шўравӣ дар қаламрави
кишварҳои минтақа ва водии Фарғона падидаҳои нав ба вуљуд
омадааст. Аз ҷумла, зиёд шудани вайроншавии оилаҳо, афзоиши
оилаҳои нопурра бо ноболиғон ва кӯдакон, нобаробарии
гендерӣ, зиёд шудани шумораи занони муҳоҷир аз ҳисоби
шаҳрвандони муқими кишварҳои минтақа аз љўмлаи
мушкилотеанд, ки минтаќаро тањти таъсир ќарор додаанд.
Афзоиши ҳарсолаи аҳолӣ боз як мушкилоти дигари водии
Фарғонаро ба миён овард, ки ин норасоии заминҳои корам ва
таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад. Маҳз зиёдшавии
босуръати аҳолии минтақа метавонад дар оянда мушкилотҳои
нав эҷод кунад. Дар ҳолати болоравии шумораи аҳолии водии
Фарғона (қариб 2% дар як сол) баъд аз 15 сол аҳолии он на
камтар аз 4,4 миллион нафар зиёд шуда, тақрибан 20 млн
нафарро ташкил хоҳад кард3.
Яке аз сарчашмаҳои асосии шиддатнокї дар водии Фарғона
ин масъалаи миллӣ аст. Дар асри гузашта ин қаламрав байни се

3

http://www.dialog.tj/news/dolina-problem-fergana
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давлати минтақа тақсим карда шуд. Қисми зиёди ҳамвориҳо бо
чунин шаҳрҳо чун Андиҷон, Ассаке, Қуқанд, Кувасой, Марғелон,
Намангон ва Фарғона, воҳидан ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил
мешаванд. Қисмати шарқии Фарғона, ки дар он шаҳрҳои
Ҷалолобод, Ош ва Узген, инчунин кӯҳҳое, ки аз шимол, шарқ ва
ҷануби ин водиро дар оғўш мегиранд, ба Ҷумҳурии Қирғизистон
тааллуқ доранд. Қисмати ғарбии Фарғона бо шаҳрҳои Исфара ва
Конибодом (ќисман Хуҷанд) –ро низ ба он дохил менамоянд, ки
ба вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд.
Дар натиҷаи чунин тақсимоти маъмурӣ, гурўҳҳои этникие,
ки солҳои зиёд дар паҳлуи якдигар дӯстона зиндагӣ мекарданд,
баъд аз соли 1991 ба ҳайати давлатҳои гуногун дохил гардида, бо
марзҳо, сарҳадбонон, гумрук, раводид аз ҳам ҷудо карда шуданд.
Агарчи тоҷикон, узбекҳо ва қирғизҳо дар қаламрави
кишвари худ соҳиби имтиёзҳои сиёсӣ ва мақоми ҳуқуқии
“миллати ҳоким” гашта бошанд, пас намояндагони ҳамин
гурўҳҳо дар қаламрави кишвари бегона аксар вақт ба мақоми
“майдамиллат”, ки ҳуқуқҳояшон поймол мешавад, табдил
ёфтанд.
Қаламрави Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар
водии Фарғона ба ҳам омада, системаи мураккаби марзиро дар
миёни кишварҳо ба миён меоранд, ки он бо ҷой доштани
анклавҳо дар қаламрави якдигар боз ҳам душвор мегардад.
Анклав – ин қаламрав ё қисме аз қаламрави як давлат мебошад,
ки аз ҳама тараф бо қаламрави давлати дигар иҳота шудааст.
Агар анклав ба баҳр роњи баромад дошта бошад, пас он
ниманклав номида мешавад. 4
Маҳз анклавҳо сабаби нофаҳмӣ байни кишварҳои минтақаи
Осиёи Марказї мегарданд. Дар водии Фарғона анклавҳо, ки аз
қаламрави асосии давлатҳои худ ҷудо карда шудаанд, барои

4

http://slovariki.org/bolsoj-enciklopediceskij-slovar/
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аҳолии маҳаллї душвориҳои зиёдеро ба миён меоранд. Аз љумла,
нофаҳмиҳо ва муноқишаҳо дар мавриди қитъаҳои замин,
чарогоҳҳо барои чаронидани ҳайвоноти хонагӣ, дастрасї ба об,
буридани дарахтон барои ҳезум, гузаронидани молу ашё ва
амсоли инњо ба сифати мушкилоти асосї мањсуб меёбанд. Дар
сурати муноқиша ҳар яке аз ҷонибҳо метавонад роҳи
ҷойдоштаро банд намояд ва ин амалро бо он маънидод кунад, ки
ин қитъаи замин ба онҳо тааллуқ дорад.
Бо пош хўрдани ИҶШС дар водии Фарғона ҳашт анклав ба
вуҷуд омад. Дар қаламрави Қирғизистон чор “ҷазираи”
Ӯзбекистон (Сох, Шоҳимардон, Ҷон-Ғара, Ҷангайл) ва ду аз
Тоҷикистон (Ворух, Қалъачаи ғарбӣ) қарор доранд. Дар қисми
водии Ӯзбекистон бошад, ду анклав – Барак ва Сарвак, ки ба
Қирғизистон ва Тоҷикистон мансуб мебошанд, ќарор дорад.
Яке аз чунин анклаваҳои машҳури тоҷикон дар вилояти
Боткенти Қирғизистон – ин Ворух мебошад, ки ба вилояти Суғди
Тоҷикистон мансуб аст. Дар ин анклав тақрибан 40 ҳазор аҳоли
зиндагӣ дорад, ки қисми зиёди онро тоҷикон ташкил мекунанд.
Ворух дар ягона шоҳроҳе, ки яке аз ноҳияҳои Қирғизистонро бо
тамоми кишвар мепайвандад, ҷойгир шудааст. Ва маҳз ҳамин
ҳолат дар бисёр мавридҳо сабаби нофаҳмиҳо байни аҳолии
маҳаллӣ ва қирғизҳо мегардад.
Қалъачаи ғарбӣ - яке аз ду (дар қатори Ворух) эксклавҳои
Тоҷикистон, ки дар қаламрави вилояти Баткенти Қирғизистон
ҷойгир аст, мебошад. Маъмуран, ин эксклав ба ноҳияи Исфараи
вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад.5 Сарвак
(Сарваксой, Сарван) -- анклави Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи
Попи вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон буда, воҳидан
ба ноҳияи Ашти вилояти Суғди Тоҷикистон мансуб аст. Маркази
анклав - қишлоқи Сарвак буда, дар як вақт дар марзи ҳар ду

5

http://ru-wiki.org/wiki/
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ҷониби Тоҷикистону Ӯзбекистон қарор дорад. Он тақрибан 14
километр дарозӣ ва 600 метр паҳної дошта, қад-қади дарёи
Сарваксой дар баробари роҳи Камчик байни шаҳрҳои Ангрен ва
Коканди ҶӮ ҷойгир аст. Аз танг будани анклав, махсусан
масъалаи чаронидани чорво ба миён меояд, ки аксар вақт ба
чарогоҳҳои қаламрави Ӯзбекистон мебарад. Масоҳати анклав
тақрибан 8,4 км мураббаъ буда, масофаи камтарин байни Сарвак
ва боқимондаи Тоҷикистон - 1,2 км ташкил медиҳад.6
Калонтарин анклавҳои Узбекистон дар Қирғизистон ин
Шоҳимардон ва Сох мебошанд. Дар майдони 352 ҳазор км
мурабба 19 маҳалҳои аҳолинишин бо аҳолии 60 ҳазор нафар
ҷойгир аст. Зимнан, 99% аз онҳо тоҷикони этникӣ мебошанд.
Анклави Сох мисили Ворух дар шоҳроҳҳои магистралии
қисмати ғарбии Қирғизистон ҷойгир аст.
Дар Ӯзбекистон анклави хурди Қирғизистон бо номи Барак
дар масоҳати 4 км мураббаъ қарор дорад, ки дар он асосан,
қирғизҳо зиндагӣ мекунанд. Қисми зиёди мушкилотҳои сарҳадии
минтақа маҳз бо анклавҳо алоқамадӣ доранд. Онҳо аз
қаламрави асосии кишвар канда шуда, проблемаҳои зиёдеро ба
миён меоранд. 7
Муносибатҳои байни Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар
гузашта беш аз беш дар масъалаҳои гидроэнергетикӣ ва сарҳадӣ
тезутунд мешуд. Баъди расидани Шавкат Мирзиёев ба мансаби
президенти Ӯзбекистон гуфтушунидҳо оид ба муқаррар ва
муайян кардани хатти сарҳади давлатии байни ду кишвари
ҳамсоя фаъол шуд. Дар давоми соли гузашта Қирғизистон ва
Ӯзбекистон аллакай силсилаи мулоқотҳоро оиди мувофиқаи
марзҳо гузаронида, инчунин ташрифи ҳайатҳоро ба кишварҳои
якдигар ташкил намуданд. Дарозии умумии сарҳади байни
Ӯзбекистон ва Қирғизистон 1370 километрро ташкил медињад.
6
7
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Тибқи суханони ходими илмии Мактаби тадқиқотҳои шарқӣ
ва африқоии Лондон - Алишер Илҳомов, яке аз дастовардҳои
асосии Шавкат Мирзиёев на танҳо нармшавии муносибатҳои
мутақобилаи Ӯзбекистон бо ҳамсояҳо, балки музокирот байни
сарони Ӯзбекистон ва Қирғизистон мебошад. Тарафҳо даҳ
шартнома имзо карданд. Оид ба масъалаҳои марзӣ ҳамагӣ 15 %
қитъаи сарҳади давлатӣ ҳамоҳанг нокарда монд. Вале ин 15% аз
ҳама қитъаи душвортарин мебошанд. Тарафҳо тафсилоти
шартномаро оиди марзҳо ошкор намекунанд, вале аз эҳтимол
дур нест, ки онҳо анклавҳои Сох, Барак, Шоҳимардон, обанбори
Андиҷон ва баъзе дигарҳо мебошанд. Яке аз натиҷаҳои асосии
гуфтушунидҳо ин намоиши иродаи сиёсӣ, мунтазам ва пайваста
кушодани гиреҳҳо дар муносибатҳо байни ду давлат мебошад. 8
Бояд гуфт, ки Тошканд ва Бишкек ба марҳилаи ниҳоии
муқаррар намудани сарҳади давлатӣ шурўъ карданд. Ҷонибҳо
дар рафти музокирот ихтилофоти ҷойдоштаро ҳал намуданд ва
танҳо 28 қитъаи байнидавлатӣ боқӣ мондааст, ки ҳалли худро
металабад. Тибқи суханони Содиқ Сафоев (муовини Раиси
палатаи болоии Парлумони Ўзбекистон), амалҳои президент
Шавкат Мирзиёев ба он равона шудааст, ки аз масъалаҳои
ҷойдошта дур нашуда, балки онҳоро дар якҷоягӣ ҳал намоянд.
Имрӯз Ӯзбекистон сиёсати пурсамари минтақавиро амалӣ
мекунад ва барои муколама оиди масъалаҳои тезу- тунд омода
аст.9
Бо ақидаи баъзе аз коршиносон, (чи минтақавӣ ва чи
хориҷӣ), водии Фарғона ҳамчун як қуттии борут хавфи бузурге
барои минтақа дорад ва ин ақида то имрўз дар ҷомеа ҷой дорад.
Вале бояд таъкид кард, ки даргириҳои охири асри 20 ва аввали
асри 21 нишон дод, ки ҳамаи масъалаҳои ҷойдошта ва

8
9

www/ca-news.org/news:1403492?f=cp
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/04/uzbekistan-i-kirgiziya-delyat-prigranichnye-anklavy

71

Илм ва Љомеа

баҳсталабро, пеш аз ҳама, бояд бо иштироки тарафҳо дар
гуфтушунидҳо бе истифода аз силоҳ ва қувваи ҷангӣ ҳал намуд.
Масъалаҳои баҳсталаби минтақа, аз ҷумла водии Фарғона,
ки қаламрави се кишвари минтақаро дар бар мегирад, бояд бе
дахолати кишварҳои дигар, ки бо урфу одат ва арзишҳои миллии
аҳолии Осиёи Марказї ошно нестанд, ҳал шаванд. Аҳолии водии
Фарғона дар муддати қарнҳои зиёд дар паҳлуи якдигар зиндагӣ
карда, риштаҳои хешутаборї пайдо карданд. Нофаҳмиҳои марзӣ
набояд сабаби ҷудо шудани ин пайвандҳо гардад. Дипломатияи
халқӣ низ бояд дар ҳалли масъалаҳои ҷойдошта нақши арзанда
ва муҳими худро бозад.
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ЉАЊОН АЗ НИГОЊИ ДИГАР

ДАР ПАРТАВИ ИДЕОЛОГИЯИ
МИЛЛЇ
(суњбати ихтисосї бо файласуф ва
исломшиноси тољик, устод Қамаруддини
Нурулҳақ)

Нозим Нурзода:
Устод Қамаруддин, шуморо барои ин нишаст ва гуфтугӯи
фалсафӣ тањти унвони “Ҷаҳон аз нигоњи дигар” хайри мақдам
мегӯем ва бидуни ироаи муќаддамот суњбатро шурўъ мекунем.
Комил Бекзода:
Қамаруддини Нурулҳақ, љомеаи фарҳангии имрӯза Шуморо
яке аз чанд нафар файласуфони муваффақи даврони Шӯравӣ
мешиносад ва эътироф мекунад. Ба андешаи шахсии Шумо,
созиш додани идеологияи марксистӣ ба сиёсатҳои давлати миллӣ
ва демократӣ мушкиле надорад?
Қамаруддини Нурулҳақ:
Ҷавҳари идеологияи марксистиро гуманизм (инсонгароӣ)
ташкил медиҳад. Гуманизмро донишмандони мо бештар ба
маънои инсондӯстӣ фаҳмида, онро бо истилоҳи “одамият”, ки
моҳияти афкори иҷтимоии бузургмарде чун Саъдии Шерозиро
ташкил медиҳад, айният медиҳанд. Вале дар назарияи марксистї
гуманизм маънои васеъ дорад ва ба ҷуз маънои инсондӯстӣ,
маънои инсони созанда, бунёдкор ва эҷодкорро низ дорад, ки бо
неруи ақлонии худ ва олами инсониеро, ки то ҳол ба
нобаробарию беоадолатӣ асос ёфтааст, тағйир медиҳанд ва
барои кулли башар зиндагии шоистаро на дар он дунёи хаёлӣ,
балки дар ин дунёи воқеӣ таъмин месозад. Ҳадафи давлати
миллие, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон вазифаи онро
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имрӯз аз бунёд намудани зиндагии шоиста барои ҳамаи
мардумонаш ибрат медонад ва ҷавононашро ба илмомӯзию
бунёдкорї даъват менамояд, бо идеологияи марксистї ягон
ихтилоф надорад. Афкори гуманистию иқтисодии марксизм
имрӯз аз ҷониби бисёр мактабҳои фалсафии муосир,бахусус дар
кишварҳои аврупої бо назардошти шароити нави таърихї
ривоҷу такмил дода мешаванд. Имрӯз ҳар маротибае, ки
кишварҳои аврупої гирифтори буҳрони иқтисодї мегарданд, рӯ
ба “ Капитал”-и Маркс меоранд ва дар Аврупою ИМА
мактабҳои омўзиши назариёти марксистї њанўз қатъ
нагардидаанд. Назарияи диалектикаи марксизм бошад, ҳамчун
методологияи ҳақиқати илмӣ ҳеч гоҳ аҳамияти худро гум
намекунад. Вақте ки корҳои илмии олимони ҷавони тоҷикро
мехонӣ, зуд дарк мекунӣ, ки сатҳи назариявии таҳқиқотҳои онҳо
на ҳамеша ба талаботҳои илмӣ ҷавобгӯ буда, ҳатто дар баёни
фикр мантиќ риоя карда намешавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад,
ки муҳаққиқ бо методологияи таҳқиқоти илмӣ мусаллаҳ нест. Ба
таври нигилистї инкор кардани идеологияи марксистї ба
манфиати кор нест. Махсусан, дар замоне ки дар ҷаҳонбинї ва
шуури ҷомеа ҷойи илму фалсафаро таассубу хурофоти динӣ
ишғол мекунад.
Комил Бекзода:
Чаро ҳамкорон ва насли файласуфони даврони Шӯравӣ дар
ҷомеаи имрӯза ба андозаи чашмрас фаъол ва ҷасур нестанд?
Тарсуянд? Мазҳабиянд? Сухани гуфтанӣ надоранд? Аз қофилаи
фалсафа ақиб мондаанд?
Қамаруддини Нурулҳақ:
Як қисми файласуфони даврони Шӯравӣ дар ҳамон вақт ҳам
мазҳабӣ ва муросокор буданд, вале мазҳабї будани худро ошкор
намекарданд, ба мисли як қатор коммунистҳо. Муросокорї
бошад, як шакли тарсуӣ аст. Дар даврони Истиқлолияти давлатї
дар натиҷаи ғайриидеологиясозии низоми давлатдорӣ ва якбора
дар шакли таассубгарої эњё шудани дин ба файласуфони
мазҳабӣ шароити мусоидро барои ошкор кардани худ муҳайё
сохт. Дигар ин ки ҷомеае, ки хусусияти суннатї-мазҳабї дорад
ва ҳатто аксарияти зиёиёнаш мазҳабӣ мебошанд, файласуфон
низ наметавонанд аз ин раванд берун бошанд. Сониян, фаромӯш
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набояд кард, ки тоҷикон тӯли садсолаҳо истиқлолияти сиёсӣ
надоштанд, хизматгори ҳукуматдорони бегона буданд ва бо
усулҳои мухталифи муроскорию мутобиқшавӣ арзи ҳастӣ
кардаанд.
Ин тарзи зиндагї дар онҳо муроскорию тарсуиро ҳачун як
хусусияти этникї ташаккул дод ва он имрӯз ҳам аз мавҷудияти
худ дарак медиҳад. Барои ислоҳ кардани он 25 сол кифоя нест.
Бинобар он сабаби камфаъолиятии файласуфон ва умуман,
зиёиёнро бояд дар ҳамин падидаи таърихӣ-иҷтимоӣ ҷуст. Дар
айни замон, албатта, тағйири идеологӣ ва шикасти арзишҳои
низоми Шӯравӣ низ ба ин камфаъолиятї таъсир расонд. Вале як
чизро набояд фаромӯш кард, ки нақши низоми Шӯравї низ дар
ташаккул додани сифатҳои муросокорї ва тарсуии зиёиёни
тоҷик низ кам нест. Афзалияти давлати Шӯравӣ барои мо,
тоҷикон ҳамин аст, дар ҳар сурат аз ин низом барои як давлати
миллӣ бо унвони Ҷумҳурии Тоҷикистон мерос монд ва акнун мо
имконият дорем, ки орзую ормонҳои миллии худро, ақаллан дар
як гӯшаи хурди Хуросони бузург пиёда созем ва дар ин самт
нақши Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон кам нест. Он чизе ки
ман, шахсан дар симои ӯ аз ҳама бештар мушоҳида мекунам, ин
ҷасорату миллатгароии ӯст, ки бояд зиёиён низ аз ин пайгирї
намоянд, бахусус файласуфон љуръат дошта бошанд ва он
хислати муросокорию тарсуиро шикананд. Файласуфон бояд дар
эҳёю устувор кардани арзишҳову муқаддасоти миллӣ дар паҳлуи
Пешвои Миллат Эмомалӣ Раҳмон бошанд.
Мењр Собириён:
Сабаби ин камфаъолиятиро дар тағйири идеологӣ мебинед
ва ё дар шикасти арзишҳои пешинаи низоми Шӯравӣ? Дар ин
фароғ ва холигии идеологӣ мо ҷойгузине ва ё алтернативаи
дигаре пайдо карда метавонем?
Қамаруддини Нурулҳақ:
Ҷойгузини холигии идеологияро пайдо кардан мумкин аст,
вале он кори саҳл нест. Он ба заҳмати муштараки мансабдорони
масъули самти идеологӣ ва зиёиёни зираку ҳушёр бастагї дорад.
Имрӯз холигии идеологии моро дину хурофот пурра месозад, ки
раванди хатарнок аст. Аз ин холигӣ ҳизбу ҳаракатҳои динӣ ва
ифротии ғайрисуннатї, ки асосан аз берун интиқол меёбанд,
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истифода мебаранд. Яке аз ҷойҳои заифи ин холигии идеологї
ин афзалият доштани худшиносии динї бар худшиносии миллї
мебошад, ки барои ҳаракатҳои динии ифротӣ ҳамчун заминаи
маънавӣ хизмат мекунад. Чуноне ки Пешвои миллат Эмомалӣ
Раҳмон пайгирона таъкид месозанд, мо бояд роњњои
алтернативиеро пайдо намоем, ки худшиносии миллии мо бар
худшиносии диниамон афзалият пайдо кунад, мисле ки дар
халқҳои арабитабор ва турктабор ҳаст. Сарчашмаҳои таърихӣ,
илмӣ, адабӣ ва мушоҳидаҳои зинда нишон медиҳанд, ки онҳо бо
вуҷуди исломро ҳамчун эътиқоди мусалмонони худ парастидан,
на аз мусалмононии худ, балки аз арабӣ ва туркӣ будани худ
мефахранд. Ин халќњо њамеша як “мани арабї”ва як “мани
туркї” доранд, ки дар онњо идеологияи панарабизм ва
пантуркизмро ташаккул дод ва њамчун сипар барои њифзи
манофеи миллиашон хидмат кард. Мо њам бояд дар љойи “мани
мусулмонї”, аввал “мани тољикї-ориёї” дошта бошем. Ин
“ман” сатњи худшиносии моро муайян мекунад ва ба эътиќоди
динии мо ягон ихтилоф надорад, чуноне ки дар арабу турк аст.
Бинобар он, ба андешаи ман, љойи холигии идеологии моро
имрўз дар њамин зинаи тараќќиёт ва давраи гузариши мо бояд
“пантољикизм” пурра созад. Пантољикизм бояд њамчу аслињаи
идеологї дар муќобили мањалгарої ва тољикситезии раќибони аз
гўшти худамон бархоста, ќарор гирад.
Нозим Нурзода:
Ба андешаи Шумо, сабабҳо ва омилҳои шикасти идеологияи
Шӯравӣ дар Тоҷикистон чиҳо буданд?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Идеологияи Шӯравиро мо тоҷикон шикаст надодаем. Мо
тақлидгарони ҳамон идеология будем. Ин идеологияро ба
Тоҷикистон ҳизби коммунисти рус овард ва он худ боз шикаст
дод, вагарна аз дасти мо чизе наомадааст ва намеомад. Агар касе
гумон кунад, ки дар Тоҷикистон ин идеологияро ҲНИТ шикаст
дод, куллан хатост. Тазоҳуроту ошӯбҳои ҲНИТ маҳсули ҳамон
сиёсати ошкорбаёнї ва демократикунонӣ дар тасвири ойинаи
каҷ буд.
Исомиддин Шарифзода:
Омилҳои исломиро дар ин шикастҳои идеологӣ чї гуна
баҳогузорӣ мекунед?
76

Илм ва Љомеа

Ќамаруддини Нурулњаќ:
Истиқлолияти фикрӣ, ки дар Тоҷикистон натиҷаи
Истиқлолияти давлатӣ буд, аз истиқлолияту эҳёи динӣ оғоз ёфт.
Албатта, эҳёи фикри миллї (дар мисоли “Растохез” ва ғ.) низ ҷой
дошт, вале дар муқоиса бо эҳёи динӣ заиф буд. Зиёда аз ин, эҳёи
динӣ дар Тоҷикистон бо айби ҲНИТ дар шакли эҳёи динӣфарҳангӣ не, балки динӣ – сиёсӣ зоҳир гашт, ки хусусияти
ифротии он ба ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳаёти
маънавӣ-идеологӣ таъсири бад гузошт.
Комил Бекзода:
Оё Ислом дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷик ҷой ва мақоми
суннатии хешро пурра барқарор намудааст ва дар ҷомеаи
имрӯзаи мо дар ояндаҳои наздик чӣ мушкилоте хоҳад дошт?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Ислом дар ҷомеаи имрӯзаи мо дар оянда ягон мушкилоте
надорад, зеро давлати дунявии Тоҷикистон ҳама гуна заминаҳои
ҳуқуқиро барои рушди дин ҳамчун падидаи фарҳангӣ муҳайё
сохтааст. Баръакс, ман метарсам, ки дар оянда ислом барои
ҷомеаи мо чун солҳои 90-уми садаи ХХ мушкилоте ба бор
наоварад. Зеро дар зери омилҳои гуногун, аз ҷумла дар бисёр
мавридҳо хусусияти таассубї касб карда истодааст. Дар байни
ҷавонон баъзан аз таваҷҷуҳ ба донишҳои илмӣ дида ба дин
бештар мароќ зоҳир мегардад. Ҳарчанд имрӯз як зумра ҷавонони
фаъолу ҳушёр ба воя мерасанд, вале ин ҳанўз кифоя нест. Қисми
зиёди ҷавонон дар деҳоту муҳоҷират фаъолияту зиндагӣ дошта,
корҳои идеологии мо онҳорро пурра фаро намегирад. Мо бояд
дар партави дастуроти Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар
масъалаи ҷавонон барномаҳои мушаххаси идеологиро дошта
бошем, ки ҳамаи гурӯҳњои ҷавон, умуман шаҳрвандони
кишварро фаро гирад.
Номвар Ќурбон:
Чаро ҷомеаи имрӯзаи мо аз қабули идеологияи расмии
давлатӣ сар боз мезанад?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Ҳарчанд ислом имрӯз шууру ҷаҳонбинии мардуми
мусалмони кишварро ташкил медиҳад, вале наметавонад ба
ҳайси идеологияи миллӣ хизмат намояд. Зеро ҷавҳари исломро
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ҳамчун падидаи динӣ-сиёсӣ андешаи космополитикии араб
барои бунёди хилофат ташкил медиҳад, ки ҳатман хусусияти
зиддимиллї дошт ва онро имрӯз бисёр ҳаракатҳои сиёсӣ-динии
ифротии муосир шиори худ кардаанд. Мусаллам аст, ки
давлатдории миллии мо баъди истилои араб ва сукути дуасра на
дар заминаи ислом, балки дар асоси ҳифзу эҳё кардани арзишҳои
миллии бостониамон дубора зинда гардид. Бубинед, ҳатто он
давлатҳое, ки ба мисли Сурия, Ироқ, Миср ва ғайра баъди
истилои араб эҳё гардиданд, бо унвони арабӣ (Сурияи араб,
Ироқи араб, Мисри араб) арзи вуљуд карданд, на бо номҳои
миллии худ. Дар ин масъала мо бояд аз ҳаракати “Шуубия”
миннатдорӣ ва ифтихор кунем ва хотираи онҳоро соле як бор
пос дорем. Аммо мо бо ҳидояти “зиёиёни миллатшиносамон” аз
онҳо қариб ёд намекунем, онҳоро қариб ба фаромўшї додаем ва
ҷашни онҳоеро барпо мекунем, ки бо осори динии худ, аслан
хизмати бегонагон кардаанд ва бегонапарастиро дар мо
ташаккул дода, аз гиребони шоиру донишмандони миллии мо,
ба мисли Рӯдакиву Фирдавсӣ, Синою, Носири Хусрав ва
дигарон гирифтаанд. Дар масҷидҳо бошад, маросими “Ошӯро”ро пайгирӣ менамоем ва аз ин ќабил мисолњо зиёданд, ки моро
ба сўйи бењувиятї мебаранд. Ҳоло он ки ба сабабҳои аз байн
рафтани давлатдории миллии мо, ки дар як вақт тадриҷан ба
маҳдуд гаштани доираи ҳастии тоҷикон дар минтақаи Осиёи
Марказї таъсири манфї расонида буд, ҳамин андешаи
космополитикии исломӣ-арабӣ дар мафкураи мо љойгоњ пайдо
карда, тавассути иддаи бузурге аз рўҳоният ва уламои тољикї
дар зењниёти миллї нуфуз намуда, то ҳанӯз мо аз инњисори
тафаккуроти бегона озод нашудаем. Аз ин рӯ, мо ба идеологияи
миллии ғайримазҳабӣ ниёз дорем, ки дар асоси он бояд идеяи
“пантоҷикизм” қарор гирад ва ислом (мазҳаби ҳанафӣ) бигзор,
вазифаи эътиқодию ахлоқии худро дар ҷомеа иҷро карда, ба
ҳувияту худшиносии миллӣ ихтилоф наварзад. Рўҳонияти мо на
танҳо бо арзишҳои миллиамон бояд зиддият нишон надиҳад,
балки баръакс, чун рӯҳонияти миллатҳои дигар дар эҳёю
тараққиёти онҳо саҳми арзанда бигирад.
Комил Бекзода:
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Масъала ва мавзӯи рисолаи илмии Шумо дар даврони
Шӯравӣ робитаи Миллат бо Ислом буд. Ин ду мавзӯъ барои он
замон дорои ҳассосияти хосе буд. Интихоби мавзӯъ иқдоми
шахсии Шумо буд ва ё маъмурият ё устодони роҳнамо пешниҳод
намуданд?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Дар интихоби ин масъала ҳамчун мавзӯи рисолаи номзадӣ на
маъмурият ва на каси дигар ба ман раҳнамої накардааст.
Мавзӯъро ман худ интихоб кардам, зеро ба назари ман бисёр
муҳим ва шавқовар намуд. Маъмурият на танҳо мухолифат
накард, ҳатто устод Ғаффор Ашӯров бо хушнудї тасдиқ карданд
ва ишора намуданд, ки бояд ба мавзӯъҳое даст бизанед, ки
аҳамияти миллӣ дошта бошанд. Падари ман як шахсияти
ҳунарманд ва рӯҳонимаоб буданд, аз хурдї ба мо “Њафтияк” ва
“Чаҳоркитоб”-ро меомӯзонданд. “Ҷаҳоркитоб” таълим медиҳад:
агар пурсанд, ки дар миллати кӣ мешавӣ, ҷавоб бигӯ, ки “дар
миллати Иброҳими Халилуллоҳ” мешавам. Умуман, таълими
динӣ дар оилаҳои тоҷикон аз хондани “Чаҳоркитоб” оғоз меёбад
ва хурдсолон аз айёми наврасӣ дар рўҳи миллати Иброҳим
тарбия меёбанд, на тоҷикият ва ин яке омилҳои идеологии заиф
будани худшиносии мо ва зуҳури ошкорои љанбаи арабгароӣ
доштани андешаи космополитикии ислом аст, ки имрӯз низ аз
ҷониби муҳаққиқони исломии тоҷик таҳқиқу тарғиб меёбад.
Вақте ки ман донишгоҳро хатм кардам ва худро њамчун тољик
шинохтам, даќиќ дарк кардам, ки идеяи “миллати Иброҳим”,
воқеан, ба араб барои бунёд намудани хилофат ва минбаъд
устувор нигоҳ доштани он чун обу ҳаво ниҳоят зарур будааст.
Таҳқиқи ин мавзӯъ имрӯз дар шароити давлатдории навини
миллии тоҷикон нисбат ба замони Шӯравї даҳчанд аҳамияти
хосса касб кардааст ва масъалаест, ки бевосита ба масъалаи
худшиносии миллӣ робитаи ногусастанї дорад. Ин масъалаҳоро
ҳаматарафа таҳқиқ накарда, муносибати давлати миллиро
дурусту дақиқ ба дин муайян кардан ғайриимкон аст. Вале
аксарияти файласуфон имрӯз ба масъалаҳои мубраме, ки ба
соҳаи фаъолияти идеологии давлати миллї мансуб буда, яке аз
ғояҳои муҳими давлатдорї мањсуб меёбад, кам аҳамият
медиҳанд.
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Комил Бекзода:
Аз ҳалли масъалаҳои ин мавзӯъ то ҳол розӣ ҳастед ва
бароятон қонеъкунандаанд? Агар на, чӣ чизи наве ба он мавзӯи
куҳна илова намудаед?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Аз ҳалли масъала дар маҷмӯъ розӣ ҳастам. Зеро ҳангоми
таҳқиқи мавзӯъ, дар баробари баррасии ин масъала аз нигоҳи
ислом ва манфиатҳои миллӣ ба масъалаи пантуркизм, ки бо
истифода аз эътиқоди динии тоҷикон масъалаи тақсимоти
ҳудудӣ-миллии Осиёи Миёнаро ба манфиати худ ҳал намуда буд,
низ диққат дода шудааст. Дар айни замон, лаҳзаҳои
қонеъкунанда низ ҳастанд. Зеро андешаи космополитикии
коммунистӣ, ки хусусияти русгароӣ касб карда буд, ба таҳлили
ҳамаҷонибаи масъала аз нигоҳи манфиатҳои миллӣ халал
мерасонид. Дар асл, идеяи космополитикии коммунистӣ
баробарии воқеии миллатҳоро талаб менамуд, вале онро Москов
на ҳамеша риоя мекард.
Мењр Собириён:
Фикр намекунед, ки мавзӯи рисолаатон бештар тобиши
сиёсӣ дошт, то мушкилоти илмӣ?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Мавзӯи рисола, албатта, тобишии сиёсӣ дорад, вале он
бештар тобиши илмӣ дошт, ягон илми ҷомеашиносӣ бе тобиши
сиёсї нест, вале кадоме аз ин тобишҳо афзалият пайдо мекунанд,
ба маҳорату масъулияти муҳаққиқ низ вобаста аст.
Дидавар Бекзода:
Агар ин мавзӯъро имрӯзҳо барои рисолаи докториатон шарҳ
диҳед, андешаҳои нави илмиатон чанд дар сади ҳалли пешинаро
дар бар мегирад?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Қариб нисфи рисолаи номзадиро фаро мегирад, зеро ин
масъала дар ҳар давру замон аҳамияти хос дорад. Зеро на
муносибати ислом ба миллат тағйир ёфтааст ва аҳамияти миллат
коста шудааст, балки дар раванди ҷаҳонишавӣ ин масъала аз
нав аҳамияти муҳим касб намудааст.
Фирдавс Мирзоёров:
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Ҷомеаи имрӯзаи тоҷик фаъолиятҳои матбуотии Шумо
(тадрис, мақола, радио, телевизион, китоб, гузоришот,
маҳфилҳо...)-ро чї тавр арзёбї менамояд? Хоҳишмандем, дар ин
мавзӯъ бештар суҳбат кунед. Ба назар чунин мерасад, маҳз Шумо
дар ҷомеаи имрӯзаи мо бештар мавриди таваҷҷуҳ ва гуфтугӯ
қарор доред. Муаммои ин шуҳрати иҷтимоии Шумо дар чист?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷик фаъолияти матбуотӣ ва илмии
маро ҳар кас аз нигоҳи ҷаҳонбинии худ арзёбӣ мекунад. Бинобар
он арзёбиҳо мухталифанд ва дар низоми давлатдории дунявӣ
ҳамин тавр ҳам бояд бошад. Ман то чӣ андоза мавриди таваҷҷуҳ
ва гуфтугӯ ҳастам, росташро гӯям, намедонам ва ба ин масъала
махсус таваҷҷуҳ зоҳир накардаам. Ман худро як шаҳрванди
муқаррарӣ медонам, ки чун дигарон аз рӯйи имконият вазифаи
худро иҷро карда меоям. Фақат ҳаминашро хуб медонам, ки дар
кадом корхонае, ки кор карда бошам, касе маро барои
ноуҳдабарої, бемасъулиятӣ, хушомадгўйї, тамаллуќкорї ё
камбудии дигаре сарзаниш накардааст. Гумон намекунам, ки
ман шуҳрати иҷтимоие дошта бошам. Ҳаминашро медонам, ки
қобилияти нотиқиам бад нест ва ман баринҳо зиёданд.
Дидавар Бекзода:
Аз рӯи баҳогузории шахсӣ, Шумо худро бештар файласуфи
марксист мешуморед ё файласуфи сиёсӣ? Фикр мекунед, ки
барои ҷомеаи имрӯзаи мо бозгашт ба фалсафаҳои илмӣ ва
махсусан, фалсафаи марксистї бештар зарурат дорад?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Ҳамаи онҳое, ки аз мактаби фалсафаи Шӯравӣ гузаштаанд,
дар зери таъсири фалсафаи марксистӣ қарор доранд ва ин бад
нест, баръакс, онҳое, ки тадриси марксистї гирифтаанд, бештар
ашхоси равшанфикр буда, дар таҳқиқотҳои худ он осори
илмиеро истифода мекунанд, ки зери таъсири фалсафаи
марксистї эҷод шудааст. “Навоварї”-и файласуфони нав ҳамин
аст, ки аксар маврид ҳамон идеяҳои марксистиро дар шакли каме
дигар баён карда, вале ба марксистон истинод намекунанд. Ин аз
он шаҳодат медиҳад, ки марксизм зинда аст, вале дар шакли
вулгарї.
Исомиддин Шарифзода:
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Имрӯзҳо таъбири “исломи сиёсӣ” ҳама ҷо вирди забонҳо
гаштааст. Бардошти шахсии Шумо аз ин истилоҳ чист? Ва ба
дунболи ин, ояндаи исломи сиёсиро дар Тоҷикистон ба чӣ шаклу
намуд тасаввур мекунед?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Аслан, таъбири “исломи сиёсӣ” ягон чизи комилан нав нест.
Ислом аз ибтидо як дини сиёсї буд ва дар ҳар давра он вобаста
ба шароит ва талаботҳои нави ҷомеа ва манфиатҳо дар шаклҳои
ба худ хос зуҳур меёбад ва ин анъана минбаъд низ вобаста ба
бархӯрди манфиатҳо давом хоҳад кард, зеро ислом, табиатан
падидаи динӣ-сиёсӣ аст.
Ояндаи исломи сиёсӣ дар Тоҷикистон ба сатҳи таносуби
маърифати дунявї ва динии шаҳрвандонаш вобаста аст. Исломи
сиёсӣ дар ҷое реша мегирад, ки холигии маънавӣ – идеологӣ
фароњам бошад.
Комил Бекзода:
Алтернативаи ислом дар ҷаҳони муосир кадом ҷараёнҳо ва
идеологияҳои динӣ ва сиёсӣ ҳастанд?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Алтернативаи дин ҳамеша ҷаҳонбинии илмӣ буд ва мебошад.
Вале дар ҷомеаҳои суннатї, ки ҳанӯз ҷаҳонбинии динӣ дар сатҳи
авом нақши муҳим дорад, ба сифати алтернатива қарор
гирифтани ҷаҳонбинии илмӣ хеле душвор аст. Дар айни замон,
ҳамин низоми дунявии давлатдорӣ алтернативаи мувофиқ аст.
Танҳо механизми ҳуқуқии низоми дунявиро пурзӯр кардан лозим
мебошад. Ҳамчунин исломи суннатӣ дар ҷомеаи мо ниёз ба
ислоҳхоҳӣ дорад. Алтернативаи дин қарор гирифтани
ҷаҳонбинии илмӣ масъалаи оянда аст.
Мењрдод Ќурбониён:
Низои анъанавии суннӣ ва шиа барои ояндаи ҷомеаи мо чӣ
оқибатҳое дар пай хоҳад дошт? Имкониятҳои муқовимати
ҷомеаи моро чӣ тавр арзёбї менамоед?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Низои анъанавии суннӣ ва шиа дар сатҳи байналмилалӣ дар
оянда метавонад афзоиш ёбад. Зеро ду давлати меҳварии ҷаҳони
ислом -- ҶИЭ ва Арабистони Саудӣ барои даст ёфтан ба қудрати
сиёсии минтақавӣ бо истифода аз ин ду фирқа мубориза
82

Илм ва Љомеа

мебаранд. Вале, ба гумонам, на ин ва на он ба пиёда сохтани ин
ормони худ мушарраф намешаванд. Чунки он ба манфиати
давлатҳои қудратманде, ки дар ҷаҳони ислом манфиатҳои
геопалитикӣ доранд, мухолиф нест. Ба ин давлатҳо низои ин ду
қудрати минтақавӣ дар заминаи шиаю суннї зарур аст, то ки ба
ин восита заиф шаванд ва ғалабаи яке аз тарафњо ба манфиати
ќудратњои љањонї нест.
Дар Тоҷикистон бошад,
фарқаи шиа, махсусан шиаи
исноашарї заминаи иҷтимоӣ надорад. Исмоилиҳо бошанд, як
гурӯҳи динии маҳдуд буда, бо шиаи исноашарї ихтилофи
ақидавӣ доранд ва аз онҳо пайгирӣ намекунанд. Зиёда аз ин,
исноашариҳо исмоилиҳоро нағз набинанд. Исноашария бештар
хусусияти арабгароӣ дорад, ки хоси исмоилиҳо нест. Ягона
хавфи бархўрди шиаю суннї дар Тоҷикистон аз ҷониби ҲНИТ
имконпазир буд, ки имрӯз мардуми кишвар фаҳмиданд ва ҲНИТ
низ дигар имконияти тарғиби шиагароиро надорад.
Комил Бекзода:
Устод Қамаруддин, чанд савол шахсӣ дорам. Дар ҷавоби ин
саволҳо озод ҳастед. Агар нахоҳед, ҷавоб надиҳед.
Барои мисол, ин саволҳо:
Дӯстии Шумо бо файласуфи шодравон ва ҳамкори Шумо
дар шуъбаи таърихи фалсафаи Академияи илмҳои Тоҷикистон
Моҳирхӯҷа Султонов ангезаҳои илмӣ дошт ё маҳаллӣ?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Дӯстии ман бо шодравон Моҳирхӯҷа Султонов ангезаи
миллӣ ва баъд илмӣ дошт. Моҳирхӯҷа як шахсияти миллатдӯст
буд, дар ҳамкорию дӯстї одамонро ба маҳалҳо ҷудо намекард,
чуноне ки баъзеҳо ҳамин тавр мекарданд ва ҳоло ҳам мекунанд.
Сониян, ӯ як шахси ниҳоят беғараз, олиҳиммат, бекина ва
меҳрубон буд, ҳатто бадии инсонҳоро зуд фаромӯш мекард. Бо
ҳамин хислатҳояш бо ман хеле унс гирифта буд. Илова ба ин, мо
ҳамкориҳои илмӣ низ доштем. Забони модариашро хуб
медонист. Забони фалсафиаш низ сайқал ёфта буд. Ӯ муҳаррири
китоби ман “Ислом ва муносибатҳои миллӣ” буд.
Саволи дигар: Мақоми илмӣ ва иҷтимоии дӯсти
шодравонатонро аз нигоҳи фалсафӣ чї гуна арзёбӣ менамоед?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
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Мақоми илмии Султонов Моҳирхӯҷа дар байни файласуфон
дар сатҳи баланд қарор дошт, бо донишмандони ин соҳа ҳамеша
ҳамкорӣ мекард. Ӯ аз файласуфони мазҳабӣ набуд, балки як
шахсияти хеле равшанфикр ва миллӣ буд, ки таваҷҷуҳи
дигаронро ба худ ҷалб мекард. Ӯро аз тариқи матбуот ҳама
мешинохтанд. Мақоми иҷтимоиаш боз ҳам баландтар буд. Ўро
муҳаққиқони соҳаҳои гуногун мешинохтанд ва эҳтиром
мекарданд. Дар конференсияҳои илмӣ доим баромад мекард.
Қобилияти ташкилотчигиаш низ хеле хуб буд. Давраҳое, ки дар
вазифаҳои гуногун кор мекард, дар байни коллектив тез
эҳтироми баланд касб менамуд. Бо атрофиён ва зердастон хеле
хушмуомила ва меҳрубон буд ва аз ҳамин сабаб ӯро ҳама дӯст
медоштанд. Ӯ якчанд асарҳои илмии худро ба нашр расондааст.
Осори чопшудаи ӯ низ вуҷуд доранд. Вале афсӯс, ки дар айни
камолоти илмиаш аз дунё рафт. Рӯҳаш шод бод.
Дигар:
Устоди шодравон М. Султонов гули сари сабади маҳфилҳои
Институти фалсафа буд. Завқи шоирӣ дошт. Ҳама ӯро дӯст
медоштанд. Шахси кордон ва хушмуомила буд. Матбуоти он
рӯзҳо бардавом мақолаҳои ӯро ба чоп мерасонд. Ба истилоҳ, як
шахсияти намунавии фалсафаи Шӯравӣ дар Тоҷикистон буд. Аз
чӣ бошад, ки дар ҷомеаи мо аз ӯ дигар номе дар миён нест.
Муҳтавои китобҳои ӯ кӯҳна шудаанд ва ё сидқу вафои дӯстон ва
ҳамзамонон камранг ва коста шудааст?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Муҳтавои китобҳои Моҳирхӯҷа Султонов арзиши илмӣтаърихӣ доранд. Онҳо кӯҳна намешаванд. Муҳаққиқони таърихи
фалсафа дар ҳар давру замон ба ин асарҳо рӯ меоваранд. Гап дар
он аст, ки доираи мухлисони осори илмӣ худ маҳдуд аст. Ба он,
асосан касоне рӯ меоваранд, ки фаъолияти илмиашон бевосита
ба ҳамон масъалаҳо робита дошта бошад. Сониян, пӯшида нест,
ки имрӯз бо сабабҳои гуногун эътибори илму олим коста
шудааст, ки ин сабабҳои иқтисодию иҷтимої дорад. Он
муносибате, ки нисбати осори илмии Моҳирхӯҷа Султонов ҷой
дорад, дар нисбати осори дигарон ва умуман, осори илмӣ эҳсос
мегардад.
Суоли навбатї:
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Мақоми фалсафии насли Шӯравии тоҷикро дар оянда чї
гуна арзёбӣ менамоед? “Нишастанду гуфтанду бархостанд”!
(Фирдавсӣ). Ва ё Шумо назари хоси худро доред?
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Фалсафаи насли Шӯравии тоҷик дастовардҳои хуби зиёде
дорад, ки дар муқоиса бо баъзе љамоҳири замони Шӯравї дар
сатҳи баланд қарор мегирад ва чанде аз ин дастовардҳо ҳанӯз
дар замони Шӯравӣ аз ҷониби донишмандони хориҷӣ пазируфта
шудаанд ва аҳамияти онҳо ҳанӯз коста нашудааст. Мо имрӯз дар
бораи ташаккули ҳувияти худшиносии миллӣ бисёр сухан
мегӯем. Ин масъала як самти кори идеологии давлати миллии
имрӯзаи тоҷикон мебошад, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон
пайгирона таъкид месозанд. Омӯзишу тарғиби таърихи фалсафа
як омили муҳими ташаккули худшиносии миллӣ мебошад.
Ҳамчунин таърихи фалсафа ва осори илмие, ки дар ин соња
донишмандони тољик анљом додаанд, имрўз дар пурра сохтани
холигии фазои маънавии љомеа ва пешгирї кардан аз њар гуна
таассуби динию ифротгаройии динї наќши муњим мебозанд.
Таърихи фалсафа як ҷузъи муҳими таърихи миллат аст, ки дар
худ таҷрибаи иҷтимои ва малакаю дониши наслҳои гузоштаро
инъикос кардааст. Ин фалсафа дар оянда чӣ мақом касб
мекунад, ба сатҳи маънавиёти миллати тоҷик ва ба муносибати
давлати миллӣ ба ин арзишҳо низ вобаста аст. Имрӯз ҳамин чиз
барои мо мусаллам аст, ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аз
ҳамаи мо арҷ гузоштан ба мероси гузашта ва ба арзишҳои
миллиро мудом таъкид месозанд.
Саволи охирин:
Муҳтавои маҷаллаи навтаъсиси “Илм ва Ҷомеа”-ро чї гуна
арзёбӣ менамоед: Аҳмади порина; такрори муќаррарот;
мавзӯъҳои дарборӣ; мақолоти обшуста; иқдоми ҷиддӣ;
кўшишҳои навгонӣ...
Ќамаруддини Нурулњаќ:
Росташро гӯям, маҷаллаи навтаъсиси “Илм ва Ҷомеа” барои
равшанфикрони тоҷик як туҳфаи арзанда шуд. Ман ҳамаи
маҷаллаҳоро хондаам. Вал дар ин маҷалла ҳамеша як назари нав
доир ба масъалаҳои мухталифи доғи рӯз нашр мешаванд. Дар он
такрори мавзӯъҳои обшуста ё дарборӣ вуҷуд надорад.
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Принсипҳои озодии виҷдон хуб риоя мешавад. Маҷалла
хусусияти миллӣ дорад ва метавонад дар тарбияи илмии
ҷавонони равшанфикр, миллатдӯст ва тарғиби донишҳои илмї
саҳми босазое дошта бошад. Андешаҳои нав дар маҷалла бисёр
ба ҷашм мерасад. Ба муассис ва ҳайати таҳририяи маҷалла
муваффақиятҳо орзумандам.
Нозим Нурзода:
Устод Ќамаруддини Нурулњаќ, арзи сипос ба Шумо, ки
даъвати моро пазируфтед ва ба суњбати маљаллаї ташриф
овардед. Мутмаинем, ки изњори назари холисонаи Шумо ба
хонандаи маљалла дар њалли мушкилот ва муаммоњои сиёсї,
мафкуравї, динї, мазњабї, фикрї, фалсафї, иљтимої ва
фарњангї мусоидат мекунад. Масъулини маљалла њамкориро бо
Шумо дунбол хоњанд кард ва бо њузуратон сари масоили муњими
илмї ва фалсафї суњбатњо хоњанд орост. Ташаккури зиёд,
сињатманду муваффаќ бошед.

86

Илм ва Љомеа

МАОРИФПАРВАРӢ ВА ҶАҲОНБИНИИ АЛТЕРНАТИВӢ

Фирдавс МИРЗОЁРОВ
номзади илмҳои филология
МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР
ТАЪЛИМ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
ТАЪЛИМЇ
Маҳаки асосии муносибати босалоҳият ба таълимро
фаъолият ва таҷрибаи маърифатии хонанда ташкил медињад. Ин
омил шаклҳои нави таълиму омӯзиш ва истифодаи
технологияҳои нави педагогиро талаб мекунад. Фаъолияти
амалии таълимӣ тақозо мекунад, ки хонанда проблемаи асосии
таълимиро дарк кунад, барои ҳалли проблемаи таълимӣ мақсад
гузорад, роҳу воситаҳои гуногунро барои ҳалли масъала ба
нақша гирад, бо роҳбаладии омӯзгор ё мустақилона проблемаи
таълимиро ҳал кунад, раванд ва натиҷаи корашро мушоҳида ва
арзёбӣ кунад. Барои такмил ёфтани донишу малакаи
азхудкардааш масъулиятро ба дӯш гирад. Яъне, фаъолияти
хонанда дар раванди таълим асос ҳисобида мешавад.
Амалияи таълим аз субъектҳои раванди таълимӣ (омӯзгор ва
хонанда) талаб мекунад, ки малакаи навро тавассути машқи зиёд
то дараҷаи таҷриба (салоҳият) расонанд. Аз ин рӯ, барои
татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим технологияҳои
педагогие, ки ба хонандагон имконияти иҷрои фаъолиятҳои
зерини маърифатиро фароҳам меоранд, заруранд.
Барои ташаккули салоҳиятҳо дар раванди таълим
фаъолиятҳои зеринро дуруст ба роњ мондан зарур аст:
 таҳқиқ ва муайян кардани проблемаи таълим –
хонандагон бояд ба фаъолиятҳое, ки барои муайян кардани
проблемаи таълимӣ ёрӣ мерасонанд, ҷалб гарданд.
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 мақсадгузорӣ – дар асоси проблемаи таълимӣ,
хонандагон мақсад мегузоранд. Яъне, онҳо кадом донишҳо,
малакаҳо ва маҳоратҳоро барои ҳалли проблемаи таълимӣ
бояд аз худ кунанд.
 банақшагирии фаъолиятҳои таълимӣ ба мақсади
ноил гаштан ба мақсадҳои гузошташуда. Чиро аз худ
кунам? Чӣ корҳоро анҷом диҳам? Барои иҷрои амалҳо чӣ
қадар вақт лозим аст?
 худназоратӣ ва худидоракунӣ. Хонандагон бояд
воситаҳои худназоратӣ ва худидоракуниро ҳангоми иҷрои
фаъолиятҳои таълимӣ донанд ва истифода баранд.
 худбаҳодиҳӣ ва ба ҳамдигар баҳо додан. Хонандагон
бояд воситаҳои ба фаъолияти худ ва натиҷаҳои таълимии
бадастовардаашон баҳо доданро донанд ва истифода бурда
тавонанд.
 пешниҳоди натиҷаҳои кор (муаррифӣ кардан).
Хонандагон бояд воситаҳои пешниҳоди натиҷаҳои
таълимиро донанд ва истифода баранд.
 рефлексия (бозтоб, инъикос) – қабул карда
тавонистани ақидаи дигарон оид ба амал ё натиҷаи амали
таълимӣ ва такмил додани натиҷаи кор, тағйир додани
тартиби иҷрои фаъолият.
Ҳар як фаъолияти таълимии боло иҷрои амалҳои мушаххаси
хонандагонро талаб мекунад, ки аксари он амалҳо хусусияти
таҳқиқотӣ доранд. Дар ҷадвали поён барои фаъолиятҳои таълим
намунаҳои амалҳо пешниҳод карда мешаванд, ки ин барои
интихоби технологияи педагогии мувофиқ имконият медиҳад.
Фаъолияти
Амалҳо
таълимӣ
Таҳқиқ
ва
Гузарондани таҷрибаи аввалия, муайян
муайян
кардани кардани мушкилот, алоқаманд кардани
проблемаи таълим
дониши заминавӣ бо донишҳои нав, таҳияи
фарзияҳо ва ғайра.
Мақсадгузорӣ
Муайян кардани нишондиҳандаҳои
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Банақшагирии
фаъолиятҳои
таълимӣ

Худназоратӣ
ва худидоракунӣ

Худбаҳодиҳӣ

Пешниҳоди
натиҷаҳои кор

Рефлексия

муваффақият,
муайян
кардани
афзалиятҳо, аниқ сохтани шароит ва
мавод барои ҳалли масъала ва амсоли он.
Муайян ва тартиб додани рӯйхати
фаъолиятҳое, ки барои расидан ба мақсад
заруранд, банақшагирии вақт, воситаҳои
худназорат ва худбаҳодиҳӣ, муайян
кардани раванди иҷрои фаъолиятҳои
таълим ва ғайра.
Муқаррар намудани нишондиҳандаҳо
барои
назорати
раванди
иҷрои
фаъолиятҳои таълим ва мувофиқати онҳо
ба мақсадҳои таълим, таҳлили раванди
иҷрои фаъолиятҳои таълим, муқоисаи
натиҷаҳои кор бо нишондиҳандаҳо ва
муайян кардани ғалатҳо ва ислоҳи онҳо.
Муайян кардани мушкилот ва роҳҳои
ҳалли онҳо ҳангоми иҷрои фаъолияти
таълим, муқоисаи натиҷаҳо бо мақсадҳои
гузошташуда ва такмил додани натиҷаҳо
тавассути тағйири тартиби кор ва иҷрои
фаъолият.
Дар шакли мувофиқ инъикос кардани
натиҷаҳои кор, омода намудани муаррифӣ,
мувофиқи талаботи навъи кор истифода
бурдани воситаҳои мувофиқи муаррифӣ.
Дарки тавсияҳо, қабули тақризу
назарҳои интиқодӣ, ба қайд гирифтани
тавсияҳо, ворид намудани тағйиру иловаҳо
ба мақсади такмил додани натиҷаи кор.

Пеш аз интихоби технологияи мувофиқ барои татбиқи
муносибати босалоҳият ба таълим зарур аст, ки моҳияти
технологияи педагогиро баррасӣ намоем.
Технологикунонии омӯзиш яке аз самтҳои илми педагогика
буда, қонуният, принсип, восита ва роҳҳои самараноки
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ноилшавӣ ба мақсадҳои таълимиро дар заминаи ба роҳ мондани
муносибати технологӣ дар раванди таълим дар бар мегирад.
Инкишофи маърифатии хонандагонро кашф ва таҳқиқ мекунад.
Дар адабиёти педагогӣ мафҳумҳои «технологияи педагогӣ»,
«технологияи таълим», «технологияи омӯзиш» вомехӯранд. Онҳо
ба мисли мафҳумҳои педагогика, таълим ва омӯзиш ба ҳам
тавъаманд. Вобаста ба ҷараёни таълиму тарбия мафҳуми
«технология»-ро ҳамчун санъати тадрис ва таълим маънидод
кардан бамаврид аст. Бисёр луғатҳои дузабона низ
«технология»-ро ҳамчун маҷмӯи роҳу равишҳо барои
санъаткорона, моҳирона иҷро кардани коре шарҳ медиҳанд.
Метод – маркази раванди таълим аст. Нақши он дар
системаи «мақсад – мазмун – методҳо – шаклҳо – воситаҳои
омӯзиш» муайян мебошад.
Тафсири метод дар чандин маврид такрор меёбад, вале
бамавқеъ: методҳои тадқиқоти илмӣ, методҳои тарбия, методҳои
таълим ва ғайра. Зери мафҳуми методҳои таълим (методҳои
дидактикӣ) одатан маҷмӯи роҳ, тарзи ба мақсадрасӣ, ҳалли
вазифаи маълумот фаҳмида мешавад. Дар адабиёти педагогӣ
фаҳмиши метод баъзан фақат ба фаъолияти педагог ё фаъолияти
таълимгирандагон мансуб дониста (ҳисобида) мешавад. Азбаски
дар омӯзиш фаъолияти тарафайни омӯзгору талабагон бо ҳам
алоқаманд аст, методҳоро ҳам аз ҳамин нуқтаи назар бояд шарҳ
дод.
Дар китобҳои дарсии педагогика муаллифон методҳои
таълимро асосан бо назардошти фаъолияти муаллиму талабагон
таъриф додаанд. Чунончи, таърифи С. П. Баранов: «Методи
таълим роҳи идроки назариявӣ, фаъолияти амалии муаллим ва
талабагон аст, ки ба иҷрои вазифаҳои таҳсил нигардонида
шудааст»1. Таърифи А. К. Громсева: «Методҳои таълим – ин
тарзҳои фаъолияти якҷояи омӯзгору талабагон мебошанд, ки
барои ҳалли вазифаҳои таълим равона карда шудаанд»2.
Аммо ин таърифҳои мавҷуда олими шинохтаи тоҷик М.
Лутфуллоевро дар шароити кунунӣ барҳақ қаноатманд кунонида
1
2

Педагогика (Под ред. С. П. Баранова и В. А. Сластенина). – М., 1986, с. 137.
Педагогикаи мактаб (бо тањрири Г. И. Щукина). – Душанбе, 1988, с. 329.
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натавонистаанд. Чунки, мактаб дар навбати аввал мувофиқи
талаботи Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон
бояд, ба сиҳатию саломатӣ, тарбия ва инкишофи фард, тараққӣ
ва пешрафти қобилияти шахс машғул шавад. Бинобар ин, ӯ
инкишофи қобилияту доираи назари фардро ба таври воқеӣ
аввал гузошта, нусхаи нисбатан мақбули таърифи методҳои
таълимро ба тариқи зайл овардааст: «Методҳои таълим ҳамчун
чароғи фаъолияти муаллиму талабаҳо илмест дар хусуси роҳ,
тарз ва воситаҳои инкишофи қобилияти фардии талабагон, доираи
назар, андӯхтани дониш ва ҳосил намудани маҳорату малакаҳо»3.
Ба назари мо, дар асоси ҳамин маънидод таърифи зайл
саҳеҳтар хоҳад буд: Дар мафҳуми методҳои таълим роҳ, тарз ва
воситаҳои самарабахши фаъолияти омӯзандагии омӯзгору
хонандагон нисбати инкишофи қобилияти фардии хонандагон,
доираи назар ва дар онҳо ҳосил кунонидани дониш, маҳорат ва
малакаҳо фаҳмида мешавад.
Усулҳои таълим. Методҳои омӯзишро бидуни усулҳои
дохилии он тасаввур кардан мумкин нест. Пас усулҳои таълим
чист? Усулҳои таълим – ин ҷузъиёти метод, амалиётҳои алоҳидаи
тафаккур, лаҳзаҳои таркибии раванди азхудкунии донишҳо,
ташаккул додани маҳорату малакаҳо мебошад. Усул вазифаи
мустақили таълимӣ надорад, вале ба вазифаи гузоштаи ин ё он
метод итоат мекунад, барои ба мақсад ноилшавии метод мадад
мерасонад. Масалан, методи машқ, ки асосан вазифаи ташаккул
додани маҳорату малакаҳоро дорад, метавонад чунин усулҳоро
дар бар гирад: намунаи кори муаллим, дар асоси намуна
мустақилона машқкунии талабаҳо, ба пешқадамон супоридани
машқҳои иловагӣ, ҳамкории омӯзгор бо кӯдакони донишашон
суст, сустхонҳоро рӯҳбаланд кардани муаллим, натиҷагирӣ ,
ҳамаи методҳои таълимӣ мувофиқи хусусиятҳои худ усулҳои
гуногунро фаро гирифта метавонад.
Вобаста ба шарҳи дар боло зикршуда умумият ва фарқияти
ин ду мафҳумро аз адабиёти гуногуни илмию методӣ пешниҳод
менамоем, ки дар онҳо ақидаҳои гуногун инъикос шудаанд.

3

Лутфуллоев М. Дарс. – Душанбе, 1995, с. 87.
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Фарқи асосии технологияи педагогӣ ва методҳои таълим
Технологияи педагогӣ

Методи таълим

1.Технологияи
Дар
методи
таълим
на
педагогӣ метавонад ҳамчун ҳамавақт пайдарпаии мушаххаси
як
тартиби
муайян фаъолиятро
ҷудо
намудан
(алгоритм) тавсиф карда имконпазир аст.
шавад.
2.
Технологияи
педагогӣ
мақсадгузории
ташхисиро талаб мекунад.
Мақсади омӯзиш (таълим)
тавассути
натиҷаи
мушаххас ташаккул меёбад
(«ташаккули мафҳуми…»,
«ташаккули қобилияти…»,
«ташаккули малакаҳои…»
ва ғайра).

2. Омӯзгор дар методи таълим
аксаран
мақсадҳои
таълимро
тавассути фаъолияти худ ва ё ба
воситаи
мӯҳтавои
омӯзиш
пешниҳод
менамояд
(«омӯзонидани хонандагон ...»,
«омӯхтани мавод ...").

3.
Истифодаи
технологияи педагогӣ чун
қоида, мазмуни коркарди
мушаххаси таълимро талаб
мекунад. Яъне,
маводи
таълимӣ
сохторбандӣ
шуда, аз ҷониби омӯзгор
мутобиқи ин технология
коркард мешавад.
4.
Технологияи
таълимӣ дорои моликияти
эҷодӣ
мебошад,
ки
тавсифи
он
метавонад
бомуваффақият аз ҷониби
дилхоҳ омӯзгор таҷдид
гардад.

3. Методҳои таълим одатан ба
мазмуни
мавод
таъсир
намерасонад.
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7. Методи омӯзиш (таълим) ба
хусусиятҳои
шахсии
муаллиф
алоқамандии зич дорад ва аз
ҷониби омӯзгор бо мушкилӣ баён
карда мешавад (гарчанде баъзе
унсурҳои
метод
технологӣ
гардонида шудаанд).
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Вобаста ба хусусиятҳо, фарқияти методика аз технологияро
дар ҷадвали зерин дидан мумкин аст:
Хусусия
тҳо

Методика
умумии

Технология

Мушах
хас

Самти
фаъолият

Мазмун

Дар
доираи
мазмун
ва
ғояи
асосӣ (идеология)

Натиҷа

Татбиқи
Натиҷаи
методикаро
бомуваффақияти истифодаи
банақша гирифтан технологияро
пешгӯӣ
ҳамеша душвор аст
кардан мумкин аст

Амал ё маҳорат
Пайдарпайии қоидаҳо

Дар робита ба талаботи муносибати босалоҳият ба таълим,
дар поён якчанд технологияҳои педагогии мувофиқро пешниҳод
менамоем.
Технологияи таълими фаъол
Солҳои тӯлонӣ мақсади асосии таҳсилоти классикӣ,
азхудкунии системаи донишҳо асоси илмӣ дошта буд. Хотираи
хонандагон бо ахбор, ном, мафҳумҳои гуногун пур карда мешуд.
Барои ҳамин сатҳи дониши воқеии хатмкунандаи муассисаҳои
таълимӣ хеле баланд буд.
Хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ширкат
варзида, дониши хубӣ воқеӣ нишон медиҳанд ва ҷойҳои
намоёнро ишғол мекунанд. Онҳо дар ҳалли саволу супоришҳои
хусусияти тазаккуридошта (репродуктивӣ), ки доштани донишу
малакаҳои фанниро нишон медиҳанд, хеле муваффақ мегарданд.
Аммо дар ҳалли масъалаҳое, ки истифодаи донишҳоро дар
вазъиятҳои ҳаётии дар шакли ғайриодӣ (ғайристандартӣ) ва
шарҳу таҳлили маълумот, баровардани хулоса ва муҳокимаи
натиҷаҳои ин ё он тағйиротро талаб мекунанд, оҷизӣ мекашанд.
Хонандагони мо дар иҷрои супоришҳое, ки истифодаи
усулҳои таҳқиқотии мушоҳида, гурӯҳбандӣ, муқоиса, пешниҳоди
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фарзия ва хулоса, банақшагирии таҷриба, ки ба таҳлили
маълумот ва гузаронидани таҳқиқот вобастагӣ доранд,
натиҷаҳои паст нишон медиҳанд.
Дар замони муосир сифати таҳсилот ҳамчун сатҳи малакаҳои
мушаххаси умумитаълимӣ (байнифаннӣ), ки ба худмуайянкунӣ
ва худфаъолиятии шахсият вобастаанд, фаҳмида мешавад. Дар
ин ҳолат дониш на “барои захира”, балки дар муҳтавои қолаби
фаъолияти оянда ва вазъияти ҳаётӣ аз худ карда мешавад.
Мояи ифтихори мо  андозаи бузурги дониши ҳақиқӣ  дар
ҷаҳони тағйирёфта арзиши худро гум кардааст, зеро ҳама гуна
ахбор ба зудӣ куҳна мешавад. Айни замон на худи дониш, балки
чӣ тавр ва дар куҷо истифода бурдани он аҳамият дорад.
Яке аз малакаҳои муҳим “тарзи дарёфти ахбор, таҳлили
маълумот ва таҳияи ахбори нав” мебошад. Ҳамаи ин натиҷаи
фаъолият буда, фаъолият  ҳалли масъала аст. Ҳамин тариқ
барои тағйир додани муносибати таълим аз азхудкунии
маълумот (натиҷа  дониш) ба ташаккули салоҳиятҳо (натиҷа 
қобилият) мо бояд хусусияти раванди таълим ва тарзи
фаъолияти хонандагонро тағйир диҳем. Аз ин лиҳоз зарурати
татбиқи технологияи таълими фаъол4 ба миён меояд.
Технологияи таълими фаъол  тарзи ташкили раванди
таълимест, ки маҳаки асосии онро фаъолияти ҳаматарафа,
фаъолгардонӣ ва иҷрои мустақилонаи амалҳои маърифатии
хонанда ташкил медиҳад.
Татбиқи технологияи таълими фаъол дар асоси принсипҳои
дидактикии зерин ба роҳ монда мешавад:
Принсипи фаъолият  яъне дониш дар шакли тайёр ба
хонанда пешниҳод нашуда, балки хонанда донишҳоро
мустақилона ба даст меорад. Ҳамзамон муҳтаво ва шакли
фаъолияти таълимро дарк карда, тартиб ва қоидаҳои онро
мефаҳмад ва қабул карда, барои такмил додани онҳо фаъолона
иштирок мекунад. Ин ба ташаккули фаъоли қобилиятҳои
умумифарҳангиву фаъолнокӣ ва малакаҳои умумитаълимӣ

ФАЪОЛ а. 1  فعال. бисёр коркунанда, кӯшо, коркун, пуркор. ФАЪОЛИЯТ а. فعاليت
кӯшиш, серҳаракатӣ ва ҷиддият дар иҷрои коре, ғайрат ва ҷидду ҷаҳд дар кор.
4
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мусоидат менамояд. Мувофиқи принсипи мазкур ба хонанда
тарзу усули дарёфтан, коркард ва истифодаи маълумот (ахбор,
факту рақамҳо, донишҳо) омӯзонда мешавад. Ин ба хонандагон
имконият медиҳад, ки тартибу усул (стратегияҳо)-ро барои
минбаъд мустақилона азхуд кардани донишҳои нав истифода
баранд.
Принсипи муттасилӣ – алоқамандӣ (пайдарпайӣ) байни
ҳамаи зинаҳо ва марҳалаҳои таълим дар сатҳи технологияҳои
таълим, мундариҷа ва усулҳо бо назардошти хусусиятҳои
инкишофи синну солии кӯдакон.
Принсипи яклухтӣ (томӣ) – ташаккули нуқтаи назари
яклухти хонандагон оид ба олам (табиат, ҷамъият, худи шахс,
олами фарҳангиву иҷтимоӣ, фаъолият, нақш ва мақоми ҳар як
соҳаи илм дар системаи илмӣ).
Принсипи фарогирии минималӣ ва максималӣ  мактаб бояд
ба хонанда имконияти ахзудкунии мундариҷаи таълимро дар
сатҳи максималии ӯ (минтақаи наздиктарини рушди гурӯҳи
синну солӣ) фароҳам оварда, ҳамзамон сатҳи азхудкунии
минимуми бехатарии иҷтимоиро (стандартҳои давлатӣ) таъмин
намояд.
Принсипи мувофиқати равонӣ  аз байн бурдани тамоми
омилҳои фишороваре, ки раванди таълимро халалдор месозанд.
Ташкил намудани фазои хайрхоҳ дар мактаб ва дарсҳо, ки
татбиқи педагогикаи ҳамкорӣ ва ташаккули муоширати
муколамавиро тақозо мекунад.
Принсипи гунанокӣ (вариативӣ)  ба хонандагон имконияти
ташаккули маҳорати таҳлили системаноки гунаҳо ва қабули
қарори дуруст дар ҳолатҳои интихоб фароҳам оварда мешавад.
Принсипи эҷодкорӣ  дар раванди таълим диққати асосӣ ба
малакаи эҷодкорӣ ва соҳиби таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ шудани
хонанда равона карда мешавад. Яъне раванди таълим тарзе ба
роҳ монда мешавад, ки эҷод кардан ва ҳосил кардани таҷриба
маҳакӣ асосӣ ҳисоб мешавад.
Хусусияти асосии технологияи таълими фаъол дар он аст, ки
хонандагон ба таври мустақилона донишҳои навро тавассути
фаъолияти таҳқиқотӣ «кашф» мекунанд. Ин имконият медиҳад,
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ки дониш ва малакаҳои таълимӣ барои хонандагон аҳамияти
шахсӣ пайдо кунад.
Технологияи таълими фаъол воситаи универсалӣ буда, ба
омӯзгор имконият медиҳад, ки дарсҳоро мувофиқи талаботи
муносибати босалоҳият ба таълим дар таълим ба роҳ монад.
Кор дар гурӯҳҳо низ имконияти зиёди ба таври самаранок
ташкил намудани фаъолияти таълимро фароҳам меорад. Яке аз
навъи осони кори гурӯҳӣ ин кори дунафарӣ мебошад. Дар
марҳалаи мустаҳкамкунии мавзӯи нав, масалан, аз хонанда
хоҳиш карда мешавад, ки барои ҳамнишинаш барои
мустаҳкамкунии мавзӯи нав вазифае (супорише) омода намояд.
Таъкид мекунем, ки на танҳо ба ҷавоб диққат кунанд, балки ба
тарзи иҷрои супориш диққат диҳанд. Яъне, чӣ тавр ҷавобро
ёфтанд? Дар ҳолати ба мувофиқа наомадан ба хонандагон
имконият медиҳем, ки аз омӯзгор ё хонандагони дигар пурсанд.
Барои иҷрои чунин вазифа вақти мушаххас дода мешавад. Панҷ
дақиқа кифоя аст.
Дар ин муддат ҳар як хонандаи синф имконият пайдо
мекунад, ки донишро нишон диҳад, истифодаи қоидаҳоро аниқ
созад ва бори дигар тартиби иҷрои амалро дарк кунад. Инчунин
дар нақши эксперт фаъолият кунад.
Вазифаи мазкур таъсири хуб дорад. Ин вазифаро метавонед
баъд аз шарҳи омӯзгор ва иҷрои якчанд намунаҳо гузаронед ё
дарси оянда. Чунин вазифаро дар омӯзиши мавзӯъҳои гуногун
истифода бурдан мумкин аст.
Дар ин марҳала назорати қатъии раванди иҷрои вазифа
гузаронда мешавад. Яъне омӯзгор ҷавоби хонандагонро
интихобан гӯш мекунад ва натиҷаи корашонро арзёбӣ мекунад.
Дар ин марҳала асосан арзёбии ташаккулдиҳанда истифода
мешавад. Вазифаи омӯзгор ва хонандагон муайян кардани
ғалатҳо ва роҳҳои ислоҳи онҳо мебошад. Яке аз хусусиятҳои
хуби кори дунафарӣ дар як вақт машғул шудани тамоми синф
аст: хонандагон масаъларо муҳокима мекунанд, ғалатҳоро
муайян ва ислоҳ мекунанд, донишҳои худро мустаҳкам
менамоянд.
Дар муносибати классикии таълим аксари хонандагон вақти
зиёди дарсро ба мушоҳидаи фаъолияти дигарон сарф мекарданд.
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Аз ҷумла, нақли омӯзгорро гӯш мекарданд, ҷавоби
ҳамсинфашонро, кори хонандаи алоҳидаро дар тахтаи синф
мушоҳида мекарданд ва амсоли ин. Мушоҳидаи фаъолияти
дигарон ба шахс имконият намедиҳад, ки босалоҳият шавад. Аз
ин лиҳоз, хонанда бояд фаъолияти таълимиро дарк кунад, дар
ҳалли он иштирок кунад ва хулоса барорад.
Кори дунафарӣ ё гурӯҳӣ ба хонандагон имконият медиҳад,
ки бо шариконаш суҳбат кунанд, мафҳумҳои азхудкардаашро
гӯянд, маводи азхудкардаашро такмил диҳанд, тавсия ва
маслиҳатҳои муфид гиранд, муносибати хуб ба фан ҳосил кунанд
ва малакаи иҷрои вазифаҳои гуногунро ҳосил кунанд. Сифати
дониши хонандагон баланд шуда, раванди таълим самаранок
мегардад.
Ҳамин тавр бо истифодаи усулҳои таълими проблемавӣ,
корҳои лоиҳавӣ, шаклҳои кори гурӯҳӣ ба омӯзгор имконият
медиҳад, ки усули фаъоли таълими хонандагонро ба таври
самаранок ба роҳ монад.
Татбиқи технологияи таълими фаъол дар раванди таълим
барои ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас мусоидат мекунад.
Таҳлили натиҷаҳои озмоиши стандартҳо ва муносибати
босалоҳият ба таълимро баръало нишон медиҳанд. Хонандагон
малакаҳои асосии умумитаълимро аз худ мекунанд ва ин
имконият медиҳад, ки дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот бо
муваффақият (новобаста аз усулҳо ва талаботи таълимию
методӣ) идома диҳанд.
Истифодаи технологияи мазкур имконият медиҳад, ки
раванди таълим мақсаднок ва босамар ба роҳ монда шавад.
Инчунин он ба ҳар як хонанда имконият медиҳад, ки ба раванди
“кашф”-и донишҳои нав ворид шавад.
Ба ақидаи олимони соҳаи педагогика5 моҳияти технологияи
таълими ба ташаккули шахсият нигаронидашуда, шинохтани
хонанда ҳамчун симои (субъекти) асосии раванди таълим
мебошад.

5

Т. И. Кулипина, Е. В. Бондаревская, В. П. Сериков, И. С. Якиманская
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И.С.Якиманская таъкид мекунад, ки барои тарҳрезии қолаби
технологияи таълими ба ташаккули шахсият нигаронидашуда,6
якчанд мафҳумро бояд аз ҳамдигар фарқ кард:
Муносибати тафриқавӣ — ҷудо кардани хонандагон дар
асоси фарқияти зоҳирӣ (омехта): сатҳи дониш, қобилият, навъи
муассисаи таълим.
Муносибати фардӣ — муттаҳид намудани хонандагон ба
гурӯҳҳои якхела: сатҳи азхудкунӣ, қобилият, соҳаи иҷтимоӣ
(самти касб).
Муносибати субъектӣ-шахсӣ — шинохтани кӯдак ҳамчун
шахси беназир, беҳамто, нотакрор. Барои татбиқи муносибати
мазкур аввал раванди таълим бояд ба таври системанок ба роҳ
монда шуда, ҳамаи зинаҳои таҳсилотро фаро гирад. Сониян,
фароҳам овардани шароити махсуси таълимӣ, аз ҷумла нақшаи
таълимии махсус, ташкил намудани шароити мувофиқ барои
ташаккули малакаҳои интихобкунии ҳар як хонанда ва
устувории вазъият. Сеюм барои татбиқи муносибати мазкур
омӯзгор бояд омодагии махсус гирифта, ҳадаф, мақсад ва
арзишҳои таълими ба ташаккули шахсият нигаронидашударо
пурра дарк ва қабул кунад.
Дар технологияи таълими ба ташаккули шахсият
нигаронидашуда, шахсияти хонанда ва шахсияти омӯзгор
ҳамчун субъектҳои раванди таълиме фаҳмида мешавад, ки
мақсади таълим ташаккули шахсияти хонанда ва хусусиятҳои
фардӣ ва нотакрори ӯ мебошад; дар раванди таълим арзишҳои
шахсии хонанда, ақидаи ӯ ба эътибор гирифта шуда, дар асоси
ин омилҳо “ҷаҳонбинии шахсии хонанда” ташаккул дода
мешавад. Ҳамзамон раванди таълим ва омӯзиш ба ҳам сахт
алоқаманд буда, механизмҳои дарк, хусусиятҳои стратегияҳои
фикрронӣ ва рафтории хонандагон ба эътибор гирифта
мешаванд. Муносибати омӯзгор ва хонанда дар асоси принсипи
ҳамкорӣ ва интихоби озод ба роҳ монда мешавад.
Мақсади
технологияи
ба
ташаккули
шахсият
нигаронидашуда инкишоф додани қобилиятҳои фардии

6

Дар баъзе адабиёт мафҳумҳои “хонандамеҳвар” ва “кӯдакмарказ” истифода шудааст.
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маърифатии кӯдак дар асоси таҷрибаи ҳаётии ӯ (на қобилиятҳои
пешакӣ муайяншуда) мебошад. Бояд қайд кард, ки таҳсилоти
иловагӣ набояд ягон малакаро ба таври “маҷбурӣ” ташаккул
диҳад, балки барои ворид шудани хонанда ба фаъолиятҳои
табиӣ шароит фароҳам оварда, барои ташаккули ӯ вазъияти
мувофиқ муҳайё месозад. Мундариҷа, усулҳо ва воситаҳои
технологияи ба ташаккули шахсият нигаронидашуда ба кашф ва
истифодаи таҷрибаи субъективии ҳар як хонанда равона шуда,
тавассути ташкили фаъолияти маърифатӣ шахсияти ӯро
инкишоф медиҳанд. Дар муносибати мазкур муассисаи таълимӣ
хонандаро барои гирифтани дониш ва ҳосил кардани малака
маҷбур насохта, балки барои интихоби мундариҷаи таълим ва
суръати азхудкунии он шароити мусоид фароҳам меорад.
Дар технологияи ба ташаккули шахсият нигаронидашуда
хонанда ба услуби таълимии омӯзгор худро мутобиқ намекунад,
балки омӯзгор усул ва воситаҳои гуногуни таълимро ба услуби
омӯзишии хонанда мутобиқ мегардонад.
Фарқи асосии дарсҳое, ки дар асоси технологияи ба
ташаккули шахсият нигаронидашуда татбиқ мешаванд аз
дарсҳои анъанавӣ дар муносибати “омӯзгор — хонанда” аст.
Омӯзгор аз услуби “фармондиҳӣ” ба услуби “ҳамкорӣ”
мегузарад ва диққати асосиро на ба таҳлили натиҷаҳо, балки ба
фаъолияти маърифатии хонанда равона мекунад.
Мавқеи хонанда низ тағйир меёбад, хонанда аз
“иҷрокунандаи боғайрат” ба “эҷодкори фаъол” табдил меёбад.
Акнун тамоми фикри ӯ ба натиҷаи худ равона мегардад.
Хусусияти муносибатҳо дар рафти дарс низ тағйир меёбанд.
Яъне, дар ин раванд омӯзгор на танҳо дониш медиҳад, балки
барои ташаккули шахсияти хонанда шароити мувофиқ фароҳам
меорад. Фарқ байни дарсе, ки дар асоси технологияи ба
ташаккули шахсият нигаронидашуда таҳия шудааст, аз дарсҳои
анъанавӣ дар чист?
1. Мақсадгузорӣ. Мақсад ташаккули хонанда, фароҳам
овардани шароите, ки хонанда дар ҳар дарс фаъолияти
таълимиеро азхуд кунад, хонандаро ба субъекти ба таълим ва
худинкишофёбӣ ҳавасманд табдил диҳад. Дар дарс муколамаи
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доимӣ дар асоси модели омӯзгор — хонанда ба роҳ монда
мешавад.
2. Фаъолияти омӯзгор. Ташкилкунандаи фаъолияти таълим,
ки дар он хонанда дар асоси супоришҳои мувофиқашуда
мустақилона амал мекунад. Хонанда симои марказӣ аст.
Омӯзгор дар ин раванд барои муваффақ шудани хонанда,
вазъияти мувофиқ ба вуҷуд меорад, ҳамсафари ӯ мегардад ва ӯро
қадр мекунад.
3. Фаъолияти хонанда. Хонанда субъекти фаъолияти омӯзгор
аст. Фаъолият на аз ҷониби омӯзгор, балки аз ҷониби хонанда
иҷро мешавад. Методҳои проблемавӣ-таҳқиқотӣ ва лоиҳавие, ки
хусусияти ташаккулдиҳанда дорад, истифода мешаванд.
4. Муносибати “омӯзгор — хонанда”. Ҳарду дар раванди
таълим баробарҳуқуқанд. Омӯзгор бо вуҷуди бо гурӯҳ кор
карданаш, фаъолияти таълимро барои инкишофи қобилиятҳои
шахсии хонанда ба роҳ монда, барои рушди тафаккури таҳлилӣ
ва ақидаи шахсии хонанда шароити мусоид фароҳам меорад.
Ҳангоми таҳияи нақшаи дарс
дар асоси технологияи
таълими ба ташаккули хонанда нигаронидашуда ва татбиқи он
омӯзгор бояд хонандаро дар мадди аввал гузошта, фаъолиятҳои
таълимӣ ва мавқеи шахсии худро ба он мутобиқ созад.
Чуноне ки маълум аст, хонандагон гуногунанд, таҷрибаи
ҳаётии онҳо нотакрор буда, қобилияти гуногун доранд. Аз ин
лиҳоз, омӯзгор дар марҳалаи банақшагирии раванди таълим
бояд таҷрибаи субъективонаи хонандагонро донад ва дар асоси
он усул, восита, мавод ва шаклҳои кори мувофиқро интихоб
намояд. Таълиме, ки ба ташаккули шахсияти хонанда равона
шудааст бояд таҷрибаи субъективонаи хонандаро ба эътибор
гирифта, ба ӯ барои интихоби восита ва шаклҳои фаъолияти
таълимӣ имконият фароҳам орад. Ҳамзамон на танҳо натиҷаҳои
таълим, балки раванди ба даст овардани ин натиҷаҳо арзёбӣ
карда мешавад.
Дар раванди дарси ба ташаккули шахсияти хонанда
нигаронидашуда, вазъияти таълимие сохта мешавад, ки ба
хонанда на танҳо донишҳои нав пешниҳод мегарданд, балки
хусусиятҳои фардии хонандагон муайян ва ташаккул дода
мешаванд. Дар чунин дарс ҳавасмандии хонанда ба иҷрои
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фаъолияти таълимӣ зиёд буда, дарс барои хонанда шавқовар,
ҷолиб ва самаранок мегардад. Омӯзгор на танҳо шароити
мувофиқи эҷодӣ бунёд мекунад, балки ҳамеша ба таҷрибаи
субъективонаи хонанда, яъне таҷрибаи ҳаётии онҳо такя
мекунад. Омӯзгор хусусиятҳои шахсии ҳар як хонандаро дарк ва
қадр мекунад.
Вазифаи омӯзгор “додани” дониш набуда, балки бедор
кардани шавқи хонанда ба таълим, кушодани имкониятҳои ҳар
як хонанда, ташкил кардани фаъолияти маърифативу эҷодии ҳар
як хонанда мебошад.
Мувофиқи технологияи мазкур барои ҳар як хонанда
барномаи фардии таълимӣ таҳия карда мешавад. Барномаи
мазкур дар асоси хусусиятҳои фардии хонанда тарҳрезӣ шуда, ба
имкониятҳои зеҳнӣ ва суръати рушди ӯ мутобиқ гардонда
мешавад.
Дар технологияи таълими ба ташаккули шахсияти хонанда
нигаронидашуда санги маҳаки тамоми низоми таҳсил –
фардияти хонанда аст. Аз ин лиҳоз, дар татбиқи технологияи
мазкур истифодаи муносибати тафриқавӣ ва фардикунонии
раванди таълим зарур аст.
Дар солҳои 20-ум ва аввали солҳои 30-юми дар мактабҳои
Шӯравӣ, махсусан Россия, методи лоиҳаҳо барои татбиқи
вазифаҳои аз ҷониби хонандагон пешниҳодшаванда, барои
рушди қобилияти онҳо, васеъ истифода мешуд. Аммо ин метод
ба хонанда имконияти соҳиб шуданро ба системаи донишҳо аз
соҳаҳои мушаххаси фанҳои таълимӣ дода наметавонист.
Бинобар ин ба зудӣ аз низоми таълим бардошта шуда, баробари
он ғояи фалсафии ба хонанда нигаронида шудани он низ, аз байн
рафт.
Дар шароити имрӯза ин идея дар низоми маорифи бисёр
кишварҳо таваҷҷуҳи омӯзгорони пешқадамро ба худ ҷалб
намуд.Саволе ба миён меояд, ки моҳияти омӯзиши лоиҳавиро чӣ
ташкил медиҳад?
Мо бештар ин мафҳумро на дар шакли омӯзиши лоиҳавӣ,
балки дар шакли методи лоиҳавӣ / методи лоиҳаҳо дучор
мешавем. Ин метод соли 1919 дар ИМА дар шакли хеле
такмилёфта амалӣ карда шуд. Дар Иттиҳоди Шӯравӣ соли 1925
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пас аз интишори китобчаи В.Х. Килпатрик “Методи лоиҳаҳо.
Истифодаи мақсаднок дар ҷараёни таълим”7 мавриди истифодаи
васеъ қарор гирифт.
Асоси ин низомро ақидаҳои Ҷ. Дюи, Лай, Торндайк ва
муҳаққиқони дигари амрикоӣ ташкил медиҳад. Ҷавҳари асосии
ин ақидаҳо дар ин аст, ки кӯдак бо тамоми шавқ ҳамон
фаъолиятеро иҷро мекунад, ки худаш озодона интихоб кардааст;
фаъолият аз руйи самти фанни таълимӣ интихоб карда
намешавад; ба шавқи ҳамонлаҳзаинаӣ кӯдак такя карда
мешавад; омӯзиши ҳақиқӣ ҳеҷ гоҳ яктарафа намешавад,
маълумотҳои дар асоси таъсири беруна бавуҷудомада низ
муҳиманд.
Шиори аслии асосгузорони ин низом чунин ин аст: “Ҳама
чиз аз зиндагӣ ва ҳама чиз барои зиндагӣ”. Бинобар ин методи
лоиҳаҳо аз оғоз истифодаи муҳити зистро чун озмоишгоҳе, ки
ҷараёни маърифат (фаҳмиш) дар он сурат мегирад, пешбинӣ
менамуд. Карл Фрей дар китоби худ “Методи лоиҳаҳо” (Олмон,
1997) дар баробари ин фаҳмишҳо роҳеро дар мадди назар дорад,
ки таълимгирандагон лоиҳаҳои худро таҳия намуда, бо ҳамон
роҳ пеш мераванд. Муҳаққиқ 17 хусусияти фарқкунандаи методи
лоиҳаҳоро, ба мисли “хонандагон ташаббуси лоиҳаро дар
пайравӣ ба ягон нафар аз зиндагӣ дармеёбанд (мегиранд)”,
“иштирокчиёни лоиҳа шакли омӯзишро бо ҳам маслиҳат
мекунанд”, “таълимгирандагон лоиҳаи интихобкардаашонро
инкишоф медиҳанд ва ба самъи дигарон мерасонанд”,
“иштирокчиёни лоиҳа аз рафти кор ҳамдигарро хабардор
мекунанд”, “иштирокчиёни лоиҳа ба мубоҳиса ворид мешаванд”.
Ин намунаҳо далолат бар он мекунанд, ки муаллиф зимни
методи лоиҳаҳо низоми фаъолияти омӯзгор ва хонандагонро дар
ҷараёни коркарди лоиҳа дар назар дорад. Ба андешаи мо ин то
андозае шарҳи васеи метод аст, ки ба технологияи омӯзиши
лоиҳаҳо оварда мерасонад. Шояд дар шароити имрӯза аз бунёди
таълими лоиҳавӣ сухан гуфтан лозим бошад. Дар ин маврид Н.Г.
Чернилова таълими лоиҳавиро чун “омӯзиши ба иҷрои
Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом
процессе.-М., 1925.
7
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пайдарпайи лоиҳаҳои комплексии таълимӣ равонашуда бо
фосилаҳои маълумотдиҳӣ барои азхудкунии донишҳои базавии
назариявӣ”8 хеле бамаврид арзёбӣ мекунад. Ин шарҳи муҳаққиқ
таълими лоиҳавиро чун навъи таълими инкишофдиҳанда бозгӯ
мекунад.
Мақсади таълими лоиҳавӣ ба вуҷуд овардани шароитест, ки
дар он хонандагон мустақилона ва шавқмандона донишҳои
заруриро аз сарчашмаҳои гуногун ба даст меоранд, истифодаи
донишҳои бадастомадаро барои ҳалли вазифаҳои маърифатӣ ва
амалӣ меомӯзанд, дар гурӯҳҳои гуногун кор карда, малакаҳои
иртиботӣ ба даст меоранд, малакаҳои тадқиқотии худро ривоҷ
медиҳанд (малакаи ошкор кардани проблема, ҷамъ овардани
маълумот, мушоҳида, гузаронидани таҷриба, таҳлил, таҳияи
ақидаҳо, хулосабарорӣ); фикрронии системавиашон ташаккул
меёбад.
Мавқеи аввалияи назариявии таълими лоиҳавӣ:
1) дар маркази диққат – хонанда, мусоидат намудан ба
инкишофи қобилиятҳои эҷодии ӯ;
2) ҷараёни таълимӣ на дар асоси мантиқи фанни таълимӣ,
балки дар асоси мантиқи фаъолияти барои хонанда моҳияти
шахсидошта бунёд карда мешавад, ки ҳавасмандии хонандаро
зиёд мекунад;
3) суръати инфиродии кор доир ба лоиҳа ба ҳар як хонанда
имконият медиҳад, ки ба сатҳи зарурии инкишофи худ ноил
гардад;
4)муносибати маҷмӯӣ ба коркарди лоиҳаҳои таълимӣ ба
рушди ҳамаҷонибаи функсияҳои физиологию психологии
хонанда мусоидат мекунад;
5) азхудкунии ҳамаҷониба, бошууронаи донишҳои базавӣ аз
ҳисоби истифодаи универсалии онҳо дар вазъиятҳои гуногун
таъмин мегардад.

Чернилова Н.Г. Система проектного обучения
самостоятельности старшеклассников. -Саратов, 1997.
8
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Технологияи таълими интерактивӣ
Ҳама кас ба ин андеша розӣ хоҳанд буд, ки ҷанбаи тарбиявии
дарс на камтар муҳим аз ҷанбаи таълими он мебошад, зеро ин ду
ҷанба робитаи мустақим доранд. Чи тавр кӯдак ба иҷрои амали
худ одат мекунад ва омӯзиш чист ? Оё омӯзиш вайро ба худ ҷалб
мекунад? Ба фикр кардан, ба таври интиқодӣ андешидан маҷбур
мекунад? Ҳамаи ин вобаста ба он аст, ки барои кӯдакон дар дарс
чи гуна шароитҳо ташкил карда шудааст?
Моделҳои таълим
Чунон ки маълум аст, дар низоми таҳсилоти миёна методҳои
зиёди таълимӣ, навъҳои гуногуни дарсҳо, ки як ҳадаф - аз худ
намудани дониш аз тарафи хонандагонро пайгирӣ мекунанд,
мавҷуданд. Ворид намудани навгонӣ ё ба ибораи дигар
инноватсия пазируфта мешавад. Моделҳои таълимро ба
ғайрифаъол (пассив), фаъол (актив) ва интерактив тақсим
мекунанд.
Таснифи ба ин монанди модулҳои таълимиро дар таҳқиқоти
В. В. Гузеева дидан мумкин аст, аммо бо номҳои дигар: низоми
экстрактивӣ (экстрактивный), интрактивӣ ва интерактивӣ.
Хусусияти хоси модели ғайрифаъол ё низоми экстраактив
фаъол будани муҳити таълимӣ мебошад. Ин маънои онро дорад,
ки талаба маводро аз сухани омӯзгор ё матни китоб меомӯзад, бо
ҳамдигар муошират намекунанд ва ягон супориши эҷодӣ иҷро
намекунанд. Мисоли ин модели таълимӣ шаклҳои дарси
анъанавӣ буда метавонанд, ки он дар намуди лексия ифода
мегардад.
Методҳои фаъол ва интерактивӣ фаъолияти мураттаби
дарккунӣ ва мустақилияти хонандаро дар бар мегиранд. Методи
фаъол модели фарогири супоришҳои эҷодӣ ва муоширати
ҳатмии хонанда- омӯзгор мебошад. Норасоии ин модел он аст,
ки хонанда ҳамчун субъекти таълим барои худ, танҳо барои
худаш меомӯхта ва комилан бо дигар аъзоёни раванд ҳамкорӣ
намекардагӣ, ба ғайр аз омӯзгор мебошад. Ҳамчунин ин метод
бо яксамта буданаш, яъне барои фаъолияти мустақил, худомӯзӣ
ва худтарбиякунӣ фарқ дорад.
Ҳадафи модели интерактивӣ ташкили муҳити фароҳами
омӯзиш, ки ҳамаи хонандагон фаъолона байни худ муошират
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доранд, мебошад. Истифодаи чунин модели таълимӣ аз ҷониби
омӯзгорон дар дарсҳо аз фаъолияти инноватсионӣ дарак
медиҳад. Ташкили таълими интерактивӣ моделсозии ҳолатҳои
ҳаётӣ, истифодаи бозиҳои нақшофарӣ, ҳалли умумии масъалаҳо
дар асоси таҳлили вазъият ва ҳолат, воридсозии ҷараёнҳои
иттилоотӣ дар шуур, ки боиси фаъолгардии он мегарданд, дар
бар мегирад.
Маълум аст, ки сохтори дарси интерактивӣ аз сохтори дарси
маъмулӣ фарқ мекунад ва он касбият ва таҷрибаи омӯзгорро
металабад. Аз ин лиҳоз дар сохтори дарс танҳо унсурҳои модели
интерактивии омӯзиш- технологии интерактивӣ, яъне усулҳои
мушаххас ва методҳое, ки имкон медиҳад дарс ғайриодӣ ва
бештар шавқовар мешавад.
Технологияҳои интерактивӣ чист?
Технологияҳои интерактивӣ чунин аст, ки дар он хонанда
доимо дар муносибати субъективӣ-объективӣ нисбат ба
системаи омӯхташаванда қарор мегирад, давра ба давра унсури
худмухтори фаъол он мегардад.
Таснифи ҷанбаҳо
 Асоси фалсафӣ: гуманистӣ, табиатпарастӣ
 Муносибати методологӣ: коммуникативӣ
 Омилҳои пешбарандаи рушд: сотсиогенӣ
 Намудҳои идораи раванди таълимӣ- тарбиявӣ: ҳамроҳӣ
 Шаклҳои
идораи
раванди
таълимӣтарбиявӣ:
ҳамдигаромӯзонӣ
 Методҳои бартаридошта: диалогӣ
 Шаклҳои ташкилӣ: дилхоҳ
Муносибат ба кӯдак ва хислати мусоидат дар тарбия:
интерактивӣ, демократӣ, ҳамкорӣ
Самти мақсадҳо
 фаъолгардонии инфиродии равандҳои зеҳнии хонанда.
 Ангезиши гуфтугӯи дохили (монологи)-и хонанда
 Таъмини фаҳмиши иттилоот, ки предмети мубодила
мебошад.
 Фардикунонии мусоидати педагогӣ.
 Хулосаи хонанда ба мавқеи субъекти таълим.
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 Ба даст овардани робитаи мутақобил, зимни табодули
иттилоот миёни хонандагон.
Худи вазифаи умумии омӯзгор дар технологияи интерактивӣ
фасалитатсия
(дастгирӣ, сабуксозӣ) мебошад, ки ба самт ва
кӯмак дар раванди табодули иттилоот мебошад: :
 ошкорсозии гуногунандешӣ;
 рӯ овардан ба таҷрибаи инфиродии иштирокчиён;
 дастгирии фаъолии иштирокчиён;
 пайванди назария ва амалия;
 ғанигардонии таҷрибаи иштирокчиён;
 сабуксозии
идрок,
азхудкунӣ,
ҳамдигарфаҳмии
иштирокчиён;
 дастгирии эҷодкории иштирокчиён.
Мавқеъҳои консептуалӣ

Иттилоот бояд на дар низоми фаъол аз худ карда шавад
бо истифодаи ҳолатҳои проблемавӣ, давраҳои интерактивӣ

Муоширати интерактивӣ барои рушди зеҳнӣ мусоидат
мекунад.

Зимни робитаи мутақобилаи «фиристонанда» ва
«қабулкунанда»-и иттилоот
нақшҳои коммуникативиро
иваз мекунанд.

Робитаи мутақобил барои баландбардории самаранокии
табодулии иттилоот мусоидат мекунад (таълимӣ, тарбиявӣ,
идоракунӣ).

Арзёбии дониш бояд маҳорати қабули дониши
азхудкардаи амалиро ба инобат гирад.
Махсусиятҳои ташкил
Технологияҳои интерактивӣ аз ҳамкории мустақими хонанда
ба муҳити атроф асос ёфтаанд.
Муҳити таълимӣ ҳамчун
воқеияте, ки дар он хонанда барои худ ҷанбаи таҷрибавиро
пайдо мекунад. Таҷрибаи хонанда
ин фаъолгар ва
такондиҳандаи марказии маърифати таълимӣ мебошад.
Дар таълимоти анъанавӣ омӯзгор нақши «полоишро иҷро
мекунад, ки тавассути худ иттилооти таълимиро мегузаронад.
Дар интерактивӣ бошад нақши ёвар дар фаъолгардонии кори
ҷараёни иттилоотиро иҷро мекунад.
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Дар муқоиса бо дарси анъанавӣ дар моделҳои интерактивӣ
ҳамоҳангии таълиму омӯзгор тағйир меёбад: фаъолии омӯзгор
ҷояшро ба фаъол шудани хонандагон иваз мекунад. Вазифаи
омӯзгор – сохтани шароит барои ташаббуси хонадагон мебошад.
Дар технологияи интерактивӣ
хонандагон ба сифати
иштирокчиёни баробарҳуқуқ баромад мекунанд. Таҷрибаи онҳо
на камтар аз таҷрибаи омӯзгор аст, ки на танҳо дониши тайёрро
медиҳад, балки хонандагонро водор ба ҷустуҷӯи мустақил
месозад.
Омӯзгор дар технологияҳои интерактивӣ дар якчанд
нақшҳои асосӣ баромад мекунад. Дар ҳар кадоме аз ин нақшҳо
ҳамкории иштирокчиён дар ин ё он соҳаи фазои иттилоотӣ
ташкил карда мешавад.
Дар нақши маълумотдиҳанда-эксперт омӯзгор маводи
матниро ҷустуҷӯ мекунад, видеоро пешниҳод мекунад, ба
саволҳои иштирокчиён ҷавоб медиҳад, натиҷаҳои раванд ва
ғайраро назорат мекунад. Дар нақши ташкилкунандадастгирикунанда вай ҳамкории хонандагон бо муҳити воқеӣ ва
иҷтимоиро ба роҳ мемонад (ба зергурӯҳҳо ҷудо мекунад,
хонандагонро барои ҷамъоварии мустақилонаи маълумотҳо
водор мекунад, иҷрои супоришҳоро танзим мекунад,
хонандагонро барои омода намудани намоишҳои хурд ва
ғайраҳо омода менамояд). Дар нақши мушовир омӯзгор ба
таҷрибаи касбии хонандагон рӯ меорад, барои пайдо кардани
роҳи ҳалли вазифаҳои аллакай гузошташуда кӯмак мерасонад,
мустақилона супоришгузориҳои навро меомӯзонад.
Ҳамин тариќ, дар муносибати босалоҳият ба таълим раванди
таълим хусусияти таҳқиқотӣ ва ба амалия нигаронидашударо
гирифта, дар ин раванд технологияҳои таълимии дар боло
зикршуда нақши муҳимро соҳибанд. Аз ин рӯ, дар татбиқи
хусусияти амалии таълим технологияҳои таълим нақши калидӣ
ва асосиро доранд.
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Ильхам КУРБОНШОЕВ
асиссент кафедры общественных наук
ТТУ.и ак. М.С. Асими
АВТОХТОННЫЕ ИСТОКИ
НАТУРФИЛОСОФСКИХ
КОНЦЕПЦИИ НАСИРА ХУСРАВА
Изучение трудов Насира Хусрава показывает, что первым и
главным
автохтонные
истоки
натурфилософии
является
доисламским философским школами и дахиротов и суфизама.
Мыслитель в своих трудах - «Джаме‘-ул-хикматайне», «Зад улмусафирине» и даже Диване стихов часто полемизирует с
воззрениями дахритов, как одна из доисламских идейных школ, о
происхождении которой в литературе нет точной информации.
Насир Хусрав, во-первых, сам дает определение дахру,
представители которого описывали этот феномен как «абсолютное
пребывание (бакои мутлак) единичных духов, что не находится под
телесным организмам и у него нет разложения и исчезновения»; и
также сказали, что «дахр – пребывание хранителя собственной
самости, т.е. то, что жизнь истекает из его самости, является
неумирающей, а вечное пребыванием того, что не умирает, есть
дахр»; и утверждали, что «время есть неограниченное дахром
пространство (дахри мутахаййиз) и оно [хранитель] вечности тел
(бака).1В другом месте учитывая этот вывод, что поскольку вечность
«умирающего, смертного живого» яляется время, то вечность
«неумирающего, бессмертного живого», коим является душа и
разум, является вечная непреходящая бытийность под названием
дахр.
Это означает, что Насир Хусрав опровергает концепцию дахра в
том смысле, который дан в интерпретации дахритов и приводит его в

Носири Хусрав. Зад ал-мусафирин (Припас путников). Перевод с таджикского
(персидского), вступительная статья и комментарии М. Диноршоев. / Н. ХусравДушанбе: Адиб,- 2005, 234с.
1
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соответствии со своим исмаилитским учением о душе и разума,
далее перенося его на разъяснение своих натурфилософских идей.
Он утверждает, что душа и разум субстанционально являются
вечными как и дахр: «Доказательством того, что субстанция души не
является исчезающей и его пребывание есть дахр, и оно –
абсолютное извечное и вечное существование, скажем, что «наша
жизнь живучая во времени, в котором она становится таким».
Отсюда нам стало известно, что жизнь нашего тела акцидентальна,
вследствии чего скажем: любой смысл, который возникает
посредством акциденции в какой-то вещи, он в другой вещи
является
субстанциональным.
Та
вещь,
смысл
которой
субстанциональный, бытийно предшествует той вещи, смысл
которой происходит акцидентально. Например, мы можем
наблюдать, что акцидентальное тепло есть в железе. И пока не
удаляется от него огонь, акцидентальное тепло продолжает
исходить от него, [в то время как] само тепло - субстанциональное.2
Однако, это не означает, что Насир Хусрав соглашается с
утверждением дахритов об извечности (азали) и вечности (абади)
мира, отсюда и то, что мир не имеет своего перводвигателя или
Создателя. В этом, мыслитель оппонирует дахритам в том, что те
приводят свои аргументы в пользу того, что «невозможно, чтобы в
мире что-то прибавилось или убавилось: любое возникшее
прибавление происходит из него, ибо все порождения и бытийные
аспекты осуществляются при помощи четырех стихий; и все что не
подается прибавлению и убавлению, является вечным; а вечности не
присущи начало и конец.3Изменчивость мира, как видно, главный
аргумент Насира Хусрава против дахритов, и в пользу его
убеждения о сотворенности мира. В «Разрешение и спасение» он
доказывая это, отмечает, что «если скажут, что он (мир – К.И.) не
привержен событийности, то это будет ложным представлением, ибо
мы наблюдаем состояние мира, который меняется в зависимости от
холода, жары, света, мрака, рождения и тому подобного. А если
утверждают, что он привержен событийности, это выявляется только

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,2011, 290с.
Насир Хусрав. Разрешение и освобождение. /Н. Хусрав.-Душанбе: ЭР- граф, 2016,
с.123.
2
3
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в сотворенном, а извечное не обладает меняющимся состоянием.
Следовательно, мир, приверженный событийности, является
сотворенным.4
Другой вопрос, по которому Насир Хусрав вступает в полемику
с дахритами, касается процессу создания и возникновения мира и его
элементов. По словам мыслителя, дахриты убеждены в извечности
мира, и что все сущеее рождено звездами и небесами и
противоречивость их взгляда заключается в том, что они в качестве
созданного говорят только о рождающихся сущих. Философ писал:
«Стало быть, если создателем рождающихся сущих являются небеса
и звезды, а мир в целом есть мир со своими рождающимися сущими,
то необходимо следует, что некоторая часть мира, согласно их
мнению, является созданием самого мира. Но невозможно, чтобы
существовало нечто извечное, часть которого была возникшей, а
часть – не возникшей. А поскольку известно, что рождающаяся
часть мира является возникшей, постольку и другая его часть
должна быть возникшей.5
Подобные споры вокруг вопроса мира и природы Насир Хусрав
проводит с другой группой, которую он называет ахли табое‘, т.е.
натуралисты. Эта школа, сформировалась во во II в.х. (VIII в.н.э.).6
Мыслитель соглашаясь с ними в существовании природы, и
разделяя ее на универсальную и частную природу, утверждает, что
по самому названию «природа» существует разногласия между ними
и философами. При этом, он суммарно анализирует взгляды
несколько групп таба‘итов (натуралистов). Согласно Насиру
Хусраву, по версию одной из них, «природа как хранитель этих
природных формообразователи (мусаввирот) есть божественная
сила, уполномочена в сохранении мира»; по версии второй группы,
порядок миростроения держится на существование пустоты, ибо она
притягивает тело к его месторасположению в мире, «сохраняет его
там и не позволяет, чтобы оно покинуло свое место». В качестве

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф, 2011, 290с.
Носири Хусрав. Зад ал-мусафирин. (Припас путников) Перевод с таджикского
(персидского), вступление статья и комментарии М. Диноршоев. / Н. ХусравДушанбе: Адиб,- 2005, 234с.
6 Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи точик (Из истории таджикской философии).
Душанбе, 1988 (на тадж. яз.). – С. 270.
4
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примера они приводят керамическую кувшину, дно которую мастер
создает со множеством отверствий. Если эту кувшину опустить в
воду и закрыть голову кувшины пальцем, при подъеме кувшины,
несмотря на наличие этих отверствий, вода не сливается из нее;
следующая группа натуралистов утверждает, что «все природное из
числа человека, дерева и другого [существа], только влажность,
которая имеется в каждом из них, держит в зависимости друг от
друга. Подобно тому, что землю может собирать только влажность и
если в ней не будет влажности, тогда земля рассыпется. Отсюда,
стало необходимым, чтобы они сказали – природа есть влажность и
влажность сохраняет уровени каждого из них и наконец, некая
группа философов утверждает, что «божественная воля сохраняет
эти вещи».
Синтезируя все изложенное, Насир Хусрав дает свою
формулировку определения природы, назвав ее заместителем
Всеобщей Души, которая уполномочена в сохранении частей тела в
их формах. Вместе с тем, он опровергает идеи натуралистов,
считавших природу теплом или влажности, которые в принципе
относит к формам, а не к формаобразователям. В опровержении
влажности и тепла в качестве природы, Насир Хусрав доказывает,
что «влажность по отношению к воде является субстанцией,
которую в субстанции воды нуждается в хранителе (хофиз), также
как и тепло в субстанции огня нуждается в хранителе, потому что
оба они – влажность и тепло являются акциденциями, а акциденция
само по себе не является становлением (кийам).7 Развивая эту мысль,
Насир Хусрав в «Зад ул-мусафирине» в продолжении опровержения
доктрины таба‘итов о том, что тело по своей сути образуется из
материи и формы, но материя по своей субстанциональности стоит
выше, чем форма, которая стала такой благодаря материи, а также
то, что согласно таба‘итов «форма для материи знаменует
акциденцию». «Обвиняя» таба‘итов в том, что «они не видели
разницу между акциденцией и формой», мыслитель разъясняет свою
позицию по этому вопросу в следующей трактовке: «Они говорили,
что форма для материи знаменует акциденцию. Поскольку
акциденция для своей устойчивости и проявления нуждается в

7

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,- 2011, 290с.
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субстанции, а субстанция в своём бытии, непоколибимости и
проявлении не имеет потребности в акциденции, поскольку она
(акциденция) лишена превосходства субстанциальности. Вот все, что
они сказали о состоянии материи и формы.8
Более того, Насир Хусрав категоричен в отношении
утверждения таба‘итов в вопросе о четырех стихиях, которые по
своим формообразованиям различны: форма земли – холодность и
сухость, воды – холодность и влажность, воздуха – теплота и
влажность огня – теплота и сухость. Претензие Насира Хусрава к
таба‘итам сводится к тому, что последние придают воде и земли
свойство стремления к центру, а воздухе и огне – к периферию:
«Суждение же о том , что «две стихии движутся к центру мира, ибо
они тяжели, как земля и вода, а две другие стремятся к периферии,
потому что они легки, как воздух и огонь», является
простонародным и школярским. Истина заключается в том, чтобы
ты знал, что все частицы мира опираются на центр мира. Но всилу
приобретённых своих форм каждая из них не даёт другой
разместиться в своём месте.9[7.С.56]
Нужно подчеркнуть, что это единственная школа, идеи которую
Насир Хусрав анализирует посредством учения одного из ее
известных представителей в лице Мухаммада Закарийа ар-Рази и его
сына по многим вопросам натурфилософии. Мы не будем подробно
рассматриваться на них только потому, что они исследованы в
научных работах Г.Ашурова, Х.Додихудоева и Т.Муродовой. Здесь
для нагядности приводим высказывание Насира Хусрава, как он
относится, например к взгляду Мухаммада Закарийа о способности
чувства осязания. Наш мыслитель отмечает, что «стало быть, мы
выяснили, что чувства осязания постигает три разные вещи – тепло и
холод, изящное и грубое, движущееся и покоящееся. Суждение этого
философа (т.е. Мухаммада Закарийа – К.И.) в одной из этих трех пар
истинно, а вдругих парах ложно. Его суждения о четырех других

Носири Хусрав. Зад ал-мусафирин. (Припас путников) Перевод с таджикского
(персидского), вступление статья и комментарии М. Диноршоев. / Н. ХусравДушанбе: Адиб,- 2005, 234с.
9 Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,- 2011, 290с.
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других чувствах – о зрении, слухе, обонянии и вкушении также
абсурдно.10
Вопрос о соотношении формы и материи Насир Хусрав
рассматривает и в полемике со следующей материалистической
группой, называемой как асхаби хайуло, т.е. «приверженцы
первоматерии», которая, по утверждению М. Диноршоева
сформулировалась во II в.х. (VIII в.н.э.). [3.С.56] Насир Хусрав
относит их к философам, а их идею о первоматерии как о признаке
извечности мира, а также и то, что душа является исходящей от
хайуло по причине ее наслажающей тяге к нему и по своей
невежественности, считает несостоятельной. Насир Хусрав в
«Джамеъ-ул-хикматайне» подтверждает, что согласно этой группы,
«хаййуло это частные извечные элементы без какого-либо состава,
которые все разделены друг от друга и являются истоком тела. Все
эти элементы неделимые до максимального мелкого объема с какойлибо природой и составляющих частиц. О душе же они (асхоби
хайуло – К.И.) говорят, что она – извечная и невежественная
субстанция, и что из-за своей невежества она притянулась к хайуло с
надеждой получения чувственного наслаждения и перемешалась с
ним, от которого стала создавать слабые формы для малых живых
существ... И душа осталась навечно перемешанной в этой неделимой
субстанции.11 [7.С.56]
Насир Хусрав определяет, что хайула («первоматерия»)
замствована из арабского языка, а в персидском имеет свою
аналогию араста шода-и аввал («первозданная») и разделяет его на
два вида: абсолютная (мутлак) и сопряженная (мудаф)
первоматерии. Первый вид первоматерии он уподобляет древесине
для изготовления стула, т.е. «древесина устроена и создана для
изготовления стула, или серебро для перстни». Второй же вид, по
словам мыслителя, не познаваема при помощи чувств и «называется
первичной материей. И она постигаема разумом, а не чувствами и ее
особенности заключается в том, что «когда древесина принимает
форму стула, то она теряет название «древесины» и будет
Носири Хусрав. Зад ал-мусафирин. (Припас путников) Перевод с таджикского
(персидского), вступление статья и комментарии М. Диноршоев. / Н. ХусравДушанбе: Адиб,- 2005, 234с.
11 Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,- 2011, 290с.
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именоваться «стулом». Таким же образом, первичная материя, бытие
которой обуславливается разумом с тем, чтобы она приняла в себя
длину, ширину и высоту, неизбежно вместе с этими тремя
атрибутами должна обладать еще и четвертым атрибутом; ибо
сначала необходимо наличие вещи, чтобы затем она обрела такими
качествами, как длина, ширина и высота. А этой вещью является
абсолютная первоматерия, которой соответствую все эти атрибуты.12
М. Диноршоев в предисловии к «Зад ул-мусафирину»,
анализируя идеи изначальности первоматерии асхаби хайуло и в
доказательстве Насира Хусрава о ее сотворенности определяет два
аргумента мыслителя против этой идеи: первое, идея изначальности
первоматерии противоречит Божьему слову; второе то, что время
первоматерии имеет начало и конец, а «имеющее временное начало
и конец является возникшим», это значит, что первоматерия из
состояния бесформенности переходит к состоянию форменности.
Далее, указанный исследователь заключает, что «при этом Насир
Хусрав не учитывает, что какие бы формы ни приняла первоматерия,
она в принципе не изчезает, а продолжает сохранять свое бытие.
Окончательный вывод Насира Хусрава состоит в том, что
«первоматерия до сотворения мира из небытия не существует.
[5.С.56]
Что касается влияние рациональных школ Ислама, то
необходимо отметить, что в отношении к проблематики
натурфилософии нашего мыслителя его объем невелико. Оно в
большей
части
касается
теологическим,
метафизическим,
онтологическим и гносеологическим вопросам, как о сотворенности
или извечности мира, соотношении духовного и телесного и др.
Например, почти во всех своих произведениях Насир Хусрав
рассматривая вопрос об единобожии, для его обоснования
обращается к суфийской концепции вахдат ал-вуджуд («единство
существования») с двумя ее компонентами – хасти воджиб
(«необходимосущее») и хасти мумкин («возможносущее»). Однако,
по сравнению с суфизмом, где эта концепция используется сугубо
для мистического утверждения и обоснования единства Бога, то
Насир
Хусрав
допускает
использовать
хасти
воджиб

12

Муродова Т. Философия Насира Хусрава. Душанбе, 1994.С. 154
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(«необходимосущее») не только по отношению к Единому, но и
мира в целом. В «Разрешение и спасение» он писал: «Далее мы
утверждаем, что мир в своей целокупности есть возможносущее, а
не необходимосущее, потому что его части являются все
возможносущими... Таким образом, все части мира существуют
потенциально. Растения и животные встречаются именно в таком, а
не в необходимосущем порядке. Ибо существующие сегодня
растения и животные завтра могут не существовать, а могут и
существовать. Подобные вещи называются возможносущими.13
Другое дело, когда Насир Хусрав полемизирует с философами,
под которым подразумевает как древнегреческих мыслителей,
иногда называя их имена, и так мусульманских мыслителей, не
называя, например имена ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сина
(исключение здесь составляет Мухаммад Закарийа ар-Рази как
представитель асхаби хайула) и других известных личностей, а
упоминает менее известных, как Ираншахри, ан-Нахшаби, асСиджистани и др. Можно только догадаться об отнесенности той
или иной идеи к взглядам известных ученых. Например, затрагивая
вопрос об изначальности, продолженности и вечности мира, Насир
Хусрав со ссылкой на неизвестного философа писал: «Для
философов азали («извечность») означает какой-то предел. И они
говорят, азали это то, что его бытийность не имеет причину, а
существует без нее, противоположность которому является свойство
мухдаса («возникшего»). Возникшее же то, что имеет причину. И
они говорят, что возникшее есть настоящее и оно есть этот
колоритный, движущийся и делимый мир, доказательством которого
являются его цветы, движения и его части. Следовательно, Творец и
Необходимосущее этого мира извечен, бытийностью которому нет
причины, и у которого, конечно же, нет ни цвета, ни движения и ни
части.14
Таким образом, истоки натурфилософских идей разнообразны и
они составляют основу рациональных подходов Насира Хусрава в
понимании и интерпретации как метафизичиеских, так и физических
вопросов. В своих подходах же, он опираясь на философские

13
14

Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,- 2011, 290с.
Носири Хусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. /Н. Хусрав.- Душанбе: ЭР-граф,- 2011, 290с.
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традиции различных рациональных школ Запада и мусульманского
востока, приводит их в гармонию с кораническими установками.
При этом, философия Насира Хусрава показывает, что она прямо не
зависит от этих заимствований, так как они были осмыслены им и
включены в его собственные исмаилитские системы мышления. Они
в какой-то их части были адаптированы и примерялись исламскими
понятиями, концепциями и принципами, отсюда Насир Хусрав
находясь под влиянием этих заимствований, не мог быть
ограниченными только ими, что очевидно также включением своих
собственных аргументов против идей других мыслителей и
философов по натурфилософским вопросам.

118

Илм ва Љомеа

Юсуфи ШОДИПУР
н. и. т., дотсенти ДМТ
НАҚШИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИВУ МАЪРИФАТӢ
ДАР РУШДИ ҲАЁТИ ФАРҲАНГИИ БУХОРОИ ШАРҚИИ
ОХИРИ АСРИ XIX –ИБТИДОИ АСРИ XX
(Тибқи маълумоти “ Таърихи ҳумоюн”-и Гулшанӣ)
Дар осори таърихӣ, аз ҷумла сарчашмаҳои хаттӣ пиромуни
вазъияти иҷтимоиву фарҳангии ноҳияҳои марказӣ ва ҷанубию
шарқии Тоҷикистони кунунӣ (бо номи Бухорои Шарқӣ) маводу
бурҳонҳо кам нестанд. Зимнан, ҷуғрофидон ва мутафаккири
барҷастаи тоҷики охири асри XIX - ибтидои асри XX Муҳаммад
Содиқхоҷаи Бухороӣ, мутахаллис ба Гулшанӣ дар баробари
вазъияти сиёсӣ ва иқтисодиву иҷтимоӣ, инчунин доир ба ҳаёти
фарҳангии бекиҳои Бухорои Шарқӣ, аз ҷумла Ҳисор, Кӯлобу
Балҷувон, Қабодиён, Қаратегин, Дарвоз ва амсоли онҳо ахбори
бағоят ҷолибу судманд боқӣ гузоштааст, ки то имрӯз аҳамияти
илмиву амалиашонро гум накардаанд.
Воқеан, дар “ Таърихи ҳумоюн”- и Гулшанӣ ҳаёти фарҳангӣ
ва маърифатии мардуми аморати Бухорои охири асри XIX ибтидои асри XX, аз ҷумла тоҷикони Бухорои Шарқӣ (ноҳияҳои
марказию ҷанубии Тоҷикистони имрӯза) беҳтару бештар
таҳлилу муқоиса ва ҷамъбаст гардида, дараҷаи баланди
маърифатнокӣ ва саводнокии тоҷикони ин минтақаи кӯҳистон
инъикос ва бозгӯ шудаанд. Ба сифати далелу бурҳони қиёсӣ
танҳо ҳаминро зикр кардан кифоят мекунад, ки маълумот ва
ахбори овардаи Гулшанӣ дар “ Таърихи ҳумоюн” пиромуни
теъдоди мадрасаҳо, толибилмони он ва инчунин дигар
муассисаҳои маданию маърифатӣ дар Кӯлобу Балҷувону Ҳисор
ва дигар мавзеъҳои кӯҳистон куллан хато ва ғалат будани ақидаи
то кунун дар илми таърихшиносии тоҷикон ҷой доштаро роҷеъ
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ба саросар бесавод будани тоҷикон то Инқилоби Ӯктабир ба
пуррагӣ собит месозад.1
Ёдовар шудани он боиси фараҳмандист,ки дар маъхазу
сарчашмаҳо ва дигар матолиби таърихӣ доир ба дараҷаи
саводнокию маърифатнокии тоҷикони аморати Бухоро, аз ҷумла
Бухорои Шарқӣ (тоҷикони кӯҳистон) маводу санадҳои
раднашаванда маҳфуз буда, онҳо дорои аҳамияти илмиву амалӣ
мебошанд. Чунончи, дар нимаи якуми асри XIX, аз рӯи ахбори
маъхазҳои гуногуни таърихӣ, дар Бухоро 25 мадраса , Қаршӣ 20,
Қаратегин беш аз 10 мадраса, Ҳисор 3 мадраса, Қаратоғ як
мадраса, дар охири асри XIX бошад, дар Душанбе 2 мадраса,
Кангурт 10 мадраса ва дар бисёр шаҳрҳо якмадрасагӣ мавҷуд
буданд.2
Дар “Таърихи ҳумоюн”– и Гулшанӣ, ҳангоме ки аз вилоят,
шаҳру қарияҳои он, аз қабили Қаршию Хузор, Шаҳрисабз,
Ҳисору Хатлон, Кӯлобу Қаратегин, Дарвозу Рӯшон, Шуғнону
Вахон ва амсоли он сухан меравад, муаллиф кӯшише ба харҷ
додааст, то ки дар хусуси на танҳо авзои сиёсӣ, иқтисодиву
иҷтимоӣ, балки пиромуни ҳаёти маданӣ ва рӯзгори фарҳангии
он иёлоту шаҳрҳо ва қарияҳо, ба мисли муассисаҳои маданию
фарҳангӣ: аҳли илму адаб, теъдоди мактабу мадрасаҳо, масҷиду
хонақоҳҳо, уламою фақехон, мударрисон, муллоҳо, шайхҳо,
дараҷаи саводнокию сатҳи маърифатнокӣ, қаду қомат, ҳусну
зебоӣ, хулқу атвор ва ғайра нуқтаю назари хешро иброз намояд.
Муҳаммад Содиқхоҷаи Бухороӣ дар асараш “Таърихи
ҳумоюн” пиромуни иёлатҳои аморати Бухоро, хусусан ҳаёти
маданию фарҳангии он санаду бурҳонҳои нишондиҳандаи рушду
такомули ин соҳаро овардааст, ки бағоят шоиставу
манфиатбахшанд. Аз рӯи иттилои ӯ, дар ибтидои асри XX, дар
иёлатҳои Бухоро 199 мадраса ( дар Бухоро ), 50 ҳазор талаба, 391
масҷид ( ҳамагӣ 657 масҷид), 17 хонақоҳ, 615 муаззини Бухоро ва

Гулшанӣ М. С. Таърихи ҳумоюн / Ба чоп тайёркунанда, мураттиб ва муаллифи
сарсухан Ҷ. Назриев. – Душанбе, 2006.-168 с.
2 Мирбобоев А. История мадраса Таджикистана . - Ч. 2. - Душанбе, 1994. – 72 с.
1
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амсоли он мавҷуд буд.3 Дар рафти сарнагун гаштани аморати
Бухоро танҳо дар шаҳри Бухоро 25 мадраса мавҷуд буда, дар
онҳо беш аз 30 ҳазор нафар талаба таҳсил мекарданд.
Яке аз марказҳоии фарҳангу тамаддуни Осиёи Миёна шаҳри
Насаф маҳсуб ёфта, дар ин ҷо маданияти моддӣ ва маънавӣ
ривоҷу равнақ карда буд. Масалан, дар асри XIX Насаф (Қаршӣ)
яке аз марказҳои тиҷорати транзитии байни Бухоро ва
Афғонистон табдил миёбад, ки дар ин ҷо беш аз 20 мадраса
фаъолият мекард, ки онҳоро соҳибкорони асилу кордон, аз
ҷумла ашхоси дунявии ба тиҷорат машғул асос гузошта буданд4.
Ба тариқе Гулшанӣ тасдиқ месозад , ки дар Насаф дар даруни
ҳисори он аз биноҳои қадима як мадрасаи сангин ва як
масҷиди одинаи хеле васеву матини сангин ва як сардобаи
сангини бағоят матини Абдуллохон мавҷуд буд. Инчунин 21
масҷиди дигар дар маҳаллот ва 31 мадрасаи сангин, ба ғайр
аз он, ду адад ҳаммом ва як адад тоқи сангин мавҷуд аст5.
Муаллиф пиромуни бекиҳои гуногуни аморати Бухоро,
чун Хузор, Шаҳрисабз, Китоб ва амсоли он санаду далелҳо
оварда, бар он таъкид месозад, ки ҳаёти фарҳангӣ дар ин
қаламрав ба баъзе дастоварду комёбӣ ноил гашта будааст.
Ҳамзамон дар аморати Бухоро, хусусан Шаҳрисабз, Китоб
аҳли илму маърифат хеле зиёд буданд, зеро дар ин минтақа
муассисаҳои миёнаву олии таълимӣ ва маърифатӣ, ба монанди
мактабу мадрасаҳо амал мекарданд. Чуноне Гулшанӣ қайд
кардааст, “Дар Бухоро аз аҳли таҳсил назар ба аҳолии
Шаҳрисабз талабаи аҳолии Китоб бисёр аст”, чунки ҷавонони
он дар
мадрасаҳои Шаҳрисабз таҳсил мекарданд6. Зеро
Шаҳрисабз ҳамчун маркази илму фарҳанги водии Кешрӯд ба
шумор рафта, дар ин ҷо ҳаёти фарҳангӣ ба пешравиҳои қиёсӣ
ноил гашта будааст. Аз рӯи шаҳодати Гулшанӣ, дар вилояти
Шаҳрисабз 45 мадраса мавҷуд буда, дар онҳо талабагони

Гулшанӣ М. С. Таърихи ҳумоюн / Ба чоп тайёркунанда, мураттиб ва муаллифи
сарсухан Ҷ. Назриев. – Душанбе, 2006.-168 с.
4 Мирбобоев А. История мадраса Таджикистана . - Ч. 2. - Душанбе, 1994. – 72 с.
5 Ҳамин ҷо. С.89.
6 Ҳамин ҷо. С.116.
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сершумор таҳсил менамуданд. Ба қавли Гулшанӣ , 10 ҳазор
талаба дар мадорису масҷид ва хонақоҳ таҳсилу истиқомат
доранд7. Аз далелу бурҳонҳо бармеояд , ки дар вилояти
Шаҳрисабз (Кешрӯд) ҳаёти маданӣ ва фарҳангӣ ба комёбиҳои
азиму назаррас ноил гашта будааст.
Дар қаламрави Бухорои Шарқӣ, аз ҷумла ноҳияҳои
Бойсун, Деҳнав, Сариосиё, Юрчӣ, Регар ва ғайра теъдоди
муассисаҳои маданию таълимӣ, динию маърифатӣ сершумор
буданд. Масалан, Гулшанӣ доир ба Деҳнав арза медорад , ки “
шаҳри Деҳнав суру қалъаи рофеъ дорад. Дар муҳозии
қӯрғони он ду адад мадрасаи сангини васеъи муштамил бар
ҳуҷуроти фавқонӣ таҳтонии мутааддида дорад, ки пештоқи
онҳо камоли рифъат аз як фарсах роҳ маръӣ мегардад8.
Инчунин дар дигар ноҳияҳо, ба монанди Сариосиё, Юрчӣ,
Регар муассисаҳои маданию маърифатӣ ва динию таълимӣ
фаъолият мекарданд. Чунончи, аз рӯи маълумоти Гулшанӣ,
дар сари бозори он (Регар) як мадрасаи чӯбин муштамил бар
ҳуҷуроти мутакосира (бисёр, фаровон) дорад , инчунин маъа як
хонақоҳи ҷумъа ва идайн. Ба қурғон ва финои он 15 адад
масҷиди дигар дорад, аммо дар қарияҳои он масоҷид бисёр
аст9.
Ҳамзамон нигоранда пиромуни касбу ҳунар ва санъати
базмию мусиқии ин минтақа изҳори ақида намуда, ахбори
ҷолибу судбахш пешкаш кардааст, ки аҳамияти амалӣ дорад.
Масалан , дар хусуси мардуми Дашнобад (Дашти Набот) сухан
ронда , таъкид месозад , ки аҳолии ин қария тамоман тоҷик
мебошанд. Аксари онҳо аҳли созу тарабанд. Онҳо рӯз ба
пешаи зироату санъати худ машғуланд ва шабона ба макони
яке аз онҳо ба сабили бадалият ҷамъ меоянд ва маҳфилу
маҷлис меороянд , ба созу тараб машғул мешаванд. Ин
пешаву андеша ба онҳо абан ва ҷаддан (аз падару аҷдод) нақл

Ҳамин ҷо. С.113.
Ҳамин ҷо. С.132.
9 Ҳамин ҷо. С.131
7
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менамоянд , ки маврӯсӣ (меросӣ) аст. Шайху шоби (пиру ҷавон)
онҳо яксон аст , ҳама базмию маҳфилороянд10.
Шаҳри Ҳисор яке аз шаҳрҳои ободу зебои музофоти
Ҳисор буда, маркази илму адаб , фарҳангу ҳунар ва тиҷорат
ба шумор мерафт. То инқилоб шаҳри Ҳисор пойтахти
бекиҳои Бухорои Шарқӣ ба ҳисоб рафта, дорои панҷ
дарвоза, 15 гузар, чаҳор мадраса, 24 масҷид, қалъа, миршабхона,
қорихона, мактаби
назди
масҷид, бозори
серодам,
11
корвонсарой ва амсоли он будааст . Инчунин идҳои бошукӯҳи
Наврӯз, Қурбон ва Рамазон танҳо дар шаҳри Ҳисор бо шукӯҳу
шаҳомати хосса гузаронида мешуданд12 (15 ,22 ).
Дар нимаи дувуми асри XIX – ибтидои асри XX дар
бекии Ҳисор теъдоди зиёди мадрасаҳо ва монанди он амал
мекарданд , ки дар такомули ҳаёти фарҳангии Бухорои
Шарқӣ нақши бузург мебозиданд. Дар Ҳисор бисёр ёдгориҳои
таърихиву фарҳангӣ , ба монанди Мақбараи Маҳдуми Аъзам (
асри XVI), Мадрасаҳои Кӯҳна ва Нав (асрҳои XVII – XVIII),
Қалъаи Ҳисор ( асрҳои XVII – XIX) мавҷуд буданд13. Имрӯз ин
ёдгориҳои таърихӣ фахри миллат ва ифтихори ҳар як сокини
Ҳисори Шодмон ва умуман, ҷумҳурии соҳибистиқлоламон
мебошанд. Масалан, Қалъаи Ҳисор ёдгории таърихӣ буда , ба
асри 3 то мелод ва ибтидои асри XX мансуб аст. Он дар 6
километр дар ҷанубию шарқтари истгоҳи роҳи оҳани
Хонақоҳи ҳудуди ноҳияи Ҳисор воқеъ аст. Қалъаи Ҳисор
масоҳати 17 га – ро ишғол намудааст. Танҳо дар асрҳои XVIII
– XIX, пас аз ба вуҷуд омадани бекии Ҳисор ба қароргоҳи бек
табдил ёфт. Дар охири асри XIX - ибтидои асри XX
қароргоҳи беки Ҳисор ба шумор мерафт14. Воқеан , Қалъаи Ҳисор
ва шаҳри зебову пурбаракате , ки тӯли асрҳо шуҳрати ҷаҳонӣ
дошту ба он ҷо аз Чину Ҳиндустон , Эрону Афғонистон ва дигар
кишварҳои дуру наздик ва ҳатто мамолики Мағриб тоҷирон

Ҳамин ҷо. С.131-132.
Шоҳонӣ С. Ќалъаи Ҳисор: (Ривоят ва ҳаќиќат). – Душанбе: Ирфон, 2002.
12 Шоҳонӣ С. Ќалъаи Ҳисор: (Ривоят ва ҳаќиќат). – Душанбе: Ирфон, 2002.- с.22.
13Тошев А. Ҳисор // ЭСТ.- Ҷ. 8. - Душанбе, 1988. –С. 397-398.
14 Отахонов Т. Қалъаи Ҳисор //ЭСТ. – Ҷ . 8. - Душанбе , 1988. – С. 281-282.
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бо корвонҳои пурбор омада , аз ин сарзамин амволи ба
мамлакаташон заруриро мебурданд15 ва дар рушду такомули
иртиботи тиҷорӣ ва ҳаёти иҷтимоиву фарҳангӣ нақши бузург
мегузоштанд. Маҳз имрӯз ёдгориҳои таърихиву фарҳангии
Ҳисор аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ таъмиру тармим ёфта
истодаанд. Дар соли 2011 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон супориш дод, ки Қалъаи Ҳисор ҳамчун яке
аз ёдгориҳои нодири таърихию фарҳангии халқи куҳанбунёди
тоҷик аз ҳисоби Фонди захиравии Президенти мамлакат
барқарор ва обод карда шавад.
Ҳамзамон соҳибкорону бозаргонон дар бунёди сохтмонҳои
гуногун, аз ҷумла муассисаҳои истеҳсолию тиҷоратӣ нақши
муассир мегузоштанд. Аз рӯи маълумоти Собири Шоҳонӣ, дар
миёнаи асри XlX яке аз қалъанишинон, ҳокими довару
додгустар, закию раиятпарвари Ҳисори Шодмон, зодаи деҳаи
Қаратоғ Абдулкаримхон ба шумор мерафт. Вай марди далеру
шуҷоъ, оқилу фозил ва лашкаркаши моҳире буда, дар ободу зебо
гардонидани
шаҳомати пойтахти худ - Ҳисори Шодмон
эътибори ҷиддӣ медод. Бисёр биноҳои муҳташами маъмуриву
динӣ ва ҷамъиятиву маърифатии Ҳисор, аз ҷумла иморату
саройҳои иловагии дохили қалъа аз ҳисоби хазинаи
Абдулкаримхон ва таҳти назорати шахсии ӯ бунёд ёфтаанд16.
Тазаккури он ҷоиз аст, ки соҳибкорону бозаргонон ва
сармоядорони давр дар бунёди муассисаҳои тиҷоративу
фарҳангии музофоти Ҳисор нақши муассир гузоштанд. Бино бар
ахбори муҳаққиқони тоинқилобии рус Н.Покотило ва
А.Лилиентал, яке аз бозаргонони хӯқандӣ ҳамроҳи рақибонаш
зимни тиҷорат ва боздид аз Ҳисори Шодмон ба обу ҳавои он
мафтун шуда, пули пасандози хешро барои сохтмони Мадрасаи
Нав иона (хайрия) мекунад. Ишораи шоир Парии Ҳисорӣ дар
«Таърихи сарои Ҳисор» аз ин хусус далолат менамояд:

Ф., Одина С. Ҳисори Шодмон: Аз бостон то ин замон.- Душанбе, 2013. – С. 109.
Шоҳонӣ С. Ќалъаи Ҳисор: (Ривоят ва ҳаќиќат). – Душанбе: Ирфон, 2002.- С.30.

15Азиз
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«… Ба қасри ҷоҳу давлат то қиёмат,
Хидев Абдукаримбий додҳо дод…
Гузашт аз авҷи торум, гуфт таърих,
Имороте рофеъи сангбунёд».
Мисраъи охирин моддаи таърих буда, аз рӯйи ҳисоби абҷад
ба соли 1279 ҳиҷрӣ, яъне ба солҳои 1862-1863 мелодӣ баробар аст
ва таърихи мазкур роҷеъ ба сохтмони саройи илму маърифат,
яъне Мадрасаи Нав, ки дар аҳди Абдулкаримбий дар Ҳисор
бунёд шудааст, ишора мекунад17.
Дар охири асри XlX – ибтидои асри XX дар музофоти Ҳисор
муассисаҳои илмиву таълимӣ ва динӣ амал менамуданд. Дар
маъхазу сарчашмаҳои хаттӣ, осори рангини муаррихон ва
амсоли он пиромуни ҳаёти илмиву маърифатӣ, таълимӣ ва
фарҳангии Ҳисори Шодмон маводу санадҳои раднопазир
мавҷуданд. Чунончӣ, ахбори Гулшанӣ пиромуни вазъи
муассисаҳои таълимиву маърифатӣ ва фарҳангии Ҳисори
Шодмон низ ҷолибу муҳим аст. Бесабаб нест, ки мутафаккир
доир ба марказҳои илмиву фарҳангии Ҳисор сухан ронда, қайд
кардааст, ки дар ин ҷо ду мадрасаи сангини дуошёна бо
ҳуҷраҳои зиёд, як хонақоҳи ҷумъа ва идайнхонии сангин, як
мадрасаи чӯбин машҳур бо номи Чашмаи Моҳиён ва инчунин
чанд мадрасаи кӯчаки дигар фаъолият доранд. Аз ин рӯ,
аксарияти аҳолии Ҳисори Шодмон аз ҷиҳати маърифат ва
саводнокӣ дар дараҷаи хеле баланд қарор доштанд. Ин ақидаро
санаду бурҳонҳои овардаи Гулшанӣ низ собит мекунанд. Ба
андешаи ҳаққонии нигоранда, «машоихи кибору уламои номдор
дар ин мамлакат фаровон аст. Дар дараҳои кӯҳистони он аҳли
тақвову вараъ (парҳезгор) ва олимони мунзавӣ (гушанишин) ва
одамони касир – ус – син (куҳансол) бағоят фаровон аст. Аҳли
илму талабаи ин вилоят бисёр фаровон аст. Мутаҷовиз аз 10
ҳазор нафар талаба мавҷуд аст. Чаро ки ба ҳар дараву қария як
адад – ду адад мадрасаи чӯбин мавҷуд аст. Аҳолии кӯҳистон ба
касби илм иштиғоли тамом ва ғайрати ҷибиллӣ (табиӣ)

17

Азиз Ф., Одина С. Ҳисори Шодмон: Аз бостон то ин замон.- Душанбе, 2013. – 369 с.
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доштанд. Лиҳозо аксар аҳли хаймаву хиргоҳ ва косибу тоҷири он
ба қадри зарурат аз аҳли илм аст… Аҳолии кӯҳистон ба касби
илм гӯйи сабқатро аз аксари аҳолии соири иёлати Бухоро
рабудаанд»18. Хулласи калом, дар музофоти Ҳисор, аз ҷумла
Душанбе ва амсоли он аз аҳли сулуку машоихи кибор ва
мардумони синни онҳо мутавоҷиз аз сад сол бағоят фаровон аст
ва аз удабою шуаро низ бисёр ба назар мерасанд19.
Дар дигар қарияҳои музофоти Ҳисор, аз ҷумла Душанбе низ
муассисаҳои маданию маърифатӣ ва марказҳои илмиву фарҳангӣ
мавҷуд буданд. Масалан, бино бар ахбори Гулшанӣ , « дар
Душанбе ду масҷиди идайн ва ҷумъа ва 15 масҷиди панҷвақтӣ ва
як мадраса ва дорои дусад қишлоқу қария аст»20.
Муҳаммад Содиқхоҷа Гулшанӣ, ки дар соли 1902 ба Қаратоғ
сафар карда буд, дар асараш «Таърихи ҳумоюн» доир ба
муассисаҳои маданию маърифатӣ ва истеҳсолию тиҷоратии
Қаратоғ чунин маълумот ироа намудааст: “Вилояти Қаратоғ 24
масҷиди панҷвақта , ду масҷиди хонақоҳи ҷумъахонӣ ва
идайнхонӣ, 15 корвонсарой, як қорихона, 200 адад дӯкон ва
растаю бозорро доро мебошад…”21.
Ҳамаи масҷидҳои Қаратоғ то зилзила серодам буданд.
Сабаби асосии серодам будани онҳо дар он буд, ки қабл аз ҳама,
шаҳри Қаратоғ дар сари роҳи тиҷоратии Самарқанду Бухоро,
Эрону Афғонистон, Қошғари Хитойю Ҳиндустон ҷойгир шуда
буд. Аз тарафи дигар, бозори калони шаҳр тамоми тоҷирону
соҳибкорон ва косибону ҳунармандони гирду атроф ва инчунин
беруниро ба сӯи худ ҷалб мекард. Аз ин рӯ, масҷидҳо шаборӯз
амал мекарданд22. Дар меҳмонхонаҳои ин ҷо бозаргону
соҳибкорон, тоҷирон, сайёҳону сарватмандону меҳмонони
гиромиву олиқадр ташриф оварда, базмҳои ҷамшедӣ, суҳбату
маҳфилҳо меоростанд.

Гулшанӣ М. С. Таърихи ҳумоюн / Ба чоп тайёркунанда, мураттиб ва муаллифи
сарсухан Ҷ. Назриев. – Душанбе, 2006.-168 с.
19 Ҳамин ҷо. С. 127.
20 Ҳамин ҷо. С.128.
21 Ҳамин ҷо. С. 125.
22 Ҷӯрабой Р. Масҷиди Қаратоғ // Муроди дилҳо. - Душанбе , 1999. - С. 124 --125.
18

126

Илм ва Љомеа

Ҷавонони соҳибистеъдоди музофоти Ҳисор то инқилоб баҳри
омӯзиши саводу маърифат пайваста кӯшиш мекарданд, вале
роҳи онҳо душвору мураккаб будааст. Яке аз чунин ҷавонон
Раҳматулло Бобоҷонов буд. Раҳматулло дар соли 1882 дар деҳаи
Сангмилаи поёни амлокдории Қаратоғи бекии Ҳисор дар оилаи
деҳқони камбағал ба дунё омадааст. Вай дар хурдсолӣ ба
нигоҳубини чорвои ҳамдиёронаш машғул шудааст. Вай ҷавони
хеле зирак ва дорои қобилияти фитрӣ буд. Пас аз хатми мактаб,
аввал ба мадрасаи Ҳисор, сипас дар мадрасаҳои Бухоро таҳсил
кардааст. Дар он замон таҳсил дар мадраса ба фарзандони
камбағал душвор буд. Аз ин рӯ, вай бо ду шарикдарсаш, ки онҳо
низ аз водии Ҳисор буданд, дар корвонсаройҳо мардикорӣ
мекарданд. Раҳматулло тахминан дар солҳои 1909 – 1910
мадрасаро ба итмом расонида, чанд маддат дар мадрасаи Ҳисор
мударрисӣ мекунад. Озодфикрии ӯ ба рӯҳониён маъқул набуд.
Аз ин сабаб, ӯро таъқиб намуданд. Вай маҷбур шуд, ки бо
мислиҳати дӯстонаш пинҳонӣ ба Бухоро равад. Ӯ ба мадади
шиносҳояш дар Когон (Бухорои Нав) рафта, дар истгоҳи роҳи
оҳан ду сол ба сифати боғоҷдор кор кардааст23.
Дар миёнаи асри XlX Ҳисор аз калонтарин вилоятҳои
Бухорои Шарқӣ буда, то андозае маркази ноҳияҳои кӯҳистон ба
шумор мерафт. Дар мадрасаҳои Ҳисор толибилмон аз вилоятҳои
гирду атроф ва ғайра низ таҳсил мекарданд. Дар нимаи дуюми
асри XlX амири Бухоро ҳудуди Бухорои Шарқиро ба бекиҳои
зерин: бекиҳои Ҳисор , Деҳнав, Қӯрғонтеппа, Кӯлоб, Балҷувон,
Қабодиён, Қаратегин ва Дарвоз тақсим намуд. Аммо пас аз
чунин тақсимот ҳам беки Ҳисор ва ё қушбегии Ҳисор ҳамчун
ҷонишини амир ҳисоб шуда, бекиҳои Кӯлоб, Балҷувон,
Қӯрғонтеппа ва Қаратеғин ба ӯ итоат менамуданд24.
Хосатан, ҳаёти адабӣ дар
аморати Бухоро ба баъзе
пешрафту такомул ноил гардида, доираи амалу фаъолияти
аҳли илму адаб, аз ҷумла шоирону нависандагон васеъ ва

Келдиев. И. Муборизи роҳи ҳақиқат ва адолат//Сарнавишти Ҳоҷӣ Раҳматулло. –
Душунбе,1997. – С.26 – 28
24 Абибов А. Доираҳои адабии Бухорои Шарќӣ: (Асри XIX –ибтидои асри XX ).Душанбе: Дониш, 1984.- 240 с.
23
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густурда шуда буд. Зикри он нуқта ҷолиб аст, ки амирони
манғити Бухоро , хусусан амир Абдулаҳад ба аҳли илму адаб,
аз ҳама бештар шоирону донишмандон вобаста ба мавқеъу
манзалаташон муносибат карда, ба онҳо марҳамату меҳрубонӣ
зоҳир менамуд. Ба дарбори аморат ҷалб гардидани аҳли илму
адаб аз шукӯҳу шаҳомати дарбор ва давлатдорони манғитӣ
шаҳодат медод. Амир Абдулаҳад ва амир Олимхон худро
ҳамчун илмдӯсту маърифатпарвар ва адабиётдӯст нишон
медоданд, чуноне аксари подшоҳони мамолику кишварҳои
Шарқ ба аҳли илму адаб : шоирону нависандагон ва амсоли
он алоқамандӣ нишон медоданд ва баъзеи онҳоро дар
дарбор ба кор ҷалб мекарданд. Устод С. Айнӣ аз ин хислатҳои
амир Абдулаҳад ёдоварӣ карда , ишора бар он намудааст, ки:
“Амир Абдулаҳад ба мисли соири подшоҳони Шарқ ба шуаро
ва удабо робита мекард, худ ҳам даъвои шоирӣ дошт”25.
Чунончи, амири Бухоро Абдулаҳад ба Муҳаммад Содиқхоҷаи
Гулшанӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намуда, ӯро ба сифати надими
дарбор ба дарбори аморат ҷалб кардааст. Ин матлаб дар
адабиёти таърихӣ ишора гардидааст: “Амир Абдулаҳад, ки ба
мақсади мухолифонашро таҳти назорат гирифтан онҳоро ба
хидмати дарбор ҷалб мекард, аз ин лиҳоз, Гулшаниро низ ба
хидмати дарбор ҳамчун надим (мушовир) ба кор даъват
намудааст”26.
Дар Бухорои Шарқӣ ҳаёти фарҳангӣ ва адабӣ аз ҳама
бештар дар вилояти Ҳисор ривоҷу равнақ ёфта буд. Аз рӯи
маълумоти муҳаққиқи доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ А.
Абибов, аз доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ доираи адабии
Ҳисор бузургтар буда, нисбатан маркази аксар вилоятҳои
кӯҳистон ба шумор мерафт. Зеро қушбегии Ҳисор аз рӯи теъдоди
маъмурият ҳам нисбат ба дигар вилоятҳо ҳокимияти васеътар
дошт. Муҳити адабии Ҳисор аз рӯи авҷу барори худ ба муҳити
адабии Хӯқанди дарбори Умархон баробарӣ менамуд. Аз рўи

Айнӣ С. Таърихи амирони манғитияи Бухоро // Куллиёт . – Ҷ. 10. – Душанбе ,1966 –
С. 6. –192.
26 Малтсев Ю.,
Сиддиқов С. Гулшанӣ Содиқхоҷаи Бухороӣ // ЭСТ. – Ҷ.2. –
Душанбе, 1980. –С. 161
25
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ахбори осори адабӣ, дар асри XlX – ибтидои асри XX дар
вилояти
Ҳисор 17 нафар шоирон зиндагӣ ва фаъолият
мекарданд. Намояндагони барҷастаи муҳити адабии Ҳисор,
Мирзо Олимҷони Ҳасрат, Муҳаммадраҷаби Парӣ, Боби Ирсӣ,
Фориғи Ҳисорӣ ва ғайра ба маҳорати баланди шоирии худ
шуҳрат ёфтанд.27 Ин далелҳо бар он гувоҳӣ медиҳанд, ки муҳити
адабии Ҳисори Шодмон дар доираҳои адабии Бухорои Шарқӣ
дорои нуфуз ва эътибори баланд буда, шоирону адибони зиёде
ба камол расиданд ва дар рушду такомули адабиёти
индавраинаи тоҷикон саҳми босазо гузоштанд.
Тазаккури он ҷоиз аст, ки дар дигар бекиҳои Бухорои
Шарқӣ вазъи ҳаёти маданӣ ва фарҳангӣ то дараҷаи муайян ба
пешрафту такомул ноил гардида будааст. Дар Хатлонзамин
муассисаҳои таълимии динӣ ва маърифатӣ фаъолона амал
мекарданд. Чуноне Гулшанӣ иброз медорад, « дар даруни шаҳр
(Кӯлоб) ва фанои (ҳавлиҳо) ин вилоят (Хатлон) мутаҷовиз аз 45
адад мадориси азим, ки ҷамеи он мамлӯ аз аҳли талабаи илм аст,
мавҷуд аст. Баъд аз Бухорои Шариф ҳеҷ шаҳр мисли Кӯлоб ба
касрати талаба нест, мутаҷовиз аз 30 ҳазор талаба ба шаҳру
фанои (ҳавлиҳои) он машғул ба таҳсиланд». Дар ин марзу бум
донишмандону фозилон хеле зиёд буданд. Бино бар маълумоти
Гулшанӣ низ, «толибилмҳои хуби дар Бухоро хатми кутуб
намуда бисёр дорад»28. Ба қавли ин муаллиф, «аз ин вилоят
удабо ва шуаро ва аҳли фазл бисёр зуҳуру буруз менамоянд. Ва
дар солифу-з–замон гузашта низ уламои номдор аз ин ҷо бисёр
буруз намудаанд…»29 .
Дар ин минтақа санъати актёрӣ ва мусиқӣ низ ба пешравиҳо
ноил гашта буд. Чуноне аз ахбори Гулшанӣ бармеояд, «аҳолии
ин марзу бум хушмашраб, толиби созу тарабанд. Талабаи он ба
хондани нақши мулло маҳорат доранд ва авоми он аксар

Абибов А. Доираҳои адабии Бухорои Шарќӣ: (Асри XIX –ибтидои асри XX ).Душанбе: Дониш, 1984.- 234 с.
28 Гулшанӣ М. С. Таърихи ҳумоюн / Ба чоп тайёркунанда, мураттиб ва муаллифи
сарсухан Ҷ. Назриев. – Душанбе, 2006.-142 с.
29 Ҳамин ҷо. С.142.
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иштиёқу шавқ ба рубоб доранд, ба мазоқи завқӣ аҳли Бадахшон
ва нағомоти онҳо маҳорат доранд»30.
Дар ҷои дигар, мутафаккири номӣ таъкид менамояд, ки
«аҳолии тоҷики вилояти мазкур (Хатлон) ба ҳусну ҷамол
машҳуранд. Ва дар дараҳои кӯҳистони ин вилоят аҳли сулуку
машоихи кибор бағоят фаровонанд ва ба ироати тариқи ҳаққа
машғуланд»31.
Дар Балҷувон низ муассисаҳои оливу миёнаи таълимӣ,
динию фарҳангӣ мавҷуд буд. Бино бар маълумоти Гулшанӣ,
вилояти Балҷувон мутаҷовиз аз 15 адад мадориси чӯбин дорад.
Вале аҳли талабаи вилояти Балҷувон нисбат ба Кӯлоб кам аст.
Лиҳозо аҳолии ин вилоят аз беилмӣ ба фоқа (тангдастӣ)
мубталоянд. Дар ин ҷо масҷиду хонақоҳ хеле зиёд буданд. Ба
қавли Гулшанӣ, дар вилоят 4 хонақоҳи ҷумъа ва идайн, ки яки
он дар сари мазори Хоҷаи Балҷувон аст, мавҷуд буд. Инчунин
дар шаҳру финои он миқдори 45 адад масоҷоди дигар дорад»32.
Ҳамчунин Гулшанӣ пиромуни ҳаёти фарҳангии Ховалинг сухан
ронда, қайд карда буд, ки дар аксар қарияҳои азим мадрасаҳои
чӯбин мавҷуд буда, мударриси онҳо аксар шайханд. Таълими
илми қолу ҳол низ менамуданд. Аҳли талабаи илм ва машоихи
ин вилоят низ бисёранд. Мардуми ин вилоят нисбат ба аҳолии
Балҷувон холиқу воҷеҳанд ва хушунати табъ надоранд ва бар
хилофи аҳолии Балҷувон»33.
Кангурт низ ба ҳайати вилояти Балҷувон дохил мешуд, ки
аҳолии онро тоҷикон ташкил медоданд. Ба қавли Гулшанӣ,
касбу пешаи онҳо асосан тиллошӯӣ буда, аз ин ҳисоб зиндагӣ
мекарданд. Аҳолии ин марзу бум аз илму саноат бебаҳра буда, ба
ғайр аз зироату тиллошӯӣ пешаи дигар надоштанд. Ба қавли
Гулшанӣ, онҳо мардуми камҳавсала ва беғайрат маҳсуб
меёфтанд34.

Ҳамин ҷо. С.142-143.
Ҳамин ҷо. С.144.
32 Ҳамин ҷо. С.145.
33 Ҳамин ҷо. С.147.
34 Ҳамин ҷо. С.148.
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Дар мақолаи ҳаштум: «Зикри иёлати Қалъаи Хум, яъне
Дарвоз», муаллиф доир ба ҳаёти фарҳангии ин мардум изҳори
ақида карда, андешаҳои ҷолибу судбахш баён месозад. Чунончи,
Гулшанӣ доир ба сокинони Дарвоз ва иёлатҳои он истинод
намуда, таъкид месозад, ки «аҳолии ин ҷо ҳама тоҷиканд. Аҳли
талабаи илм дар ин ҷо фаровон аст ва аҳолии он закитабъ,
ҳуззолу (ҳазлгӯ, хушсухан) забоновар ва бадеҳагӯянд. Аксари
онҳо аҳли хату савод мебошанд».
Дар байни мардуми кӯҳистон саводнокӣ дар сатҳи нисбатан
баланд қарор дошт. Манбаъҳои таърихӣ шаҳодат медиҳанд, ки
аксари мардуми ин ҷо аҳли хату савод будаанд. Бо итминони
Гулшанӣ, аҳли талабаи илм дар ин ҷо (Чиҳилдара, яке аз
қасабаҳои Дарвоз) фаровон аст ва мардуми он закитабъ ва
ҳаззолу забоновар ва бадеҳагӯй мебошанд.
Ќасабаи сеюми он, Тавилдара буда, аз ободтарин ќасабаи
иёлати Дарвоз ба ҳисоб мерафт. Тавилдара, - қайд кардааст
муаллиф, - ба хушҳавоӣ ва дилкушоӣ сонии иснайни (дуюмин)-и
фирдавсу ҷаннат аст. Ва ин аъзами ќасаботу қитъаоти вилояти
Дарвоз аст. Дар Тавилдара, асосан тоҷикон аҳолии бумӣ ба
шумор мераванд. Зимнан, дар Тавилдара ҳаёти маданӣ чандон
қафомонда набудааст. Ба қавли Гулшанӣ, сокинони Тавилдара
бағоят соҳиби фасоҳату балоғат буда, аксари онҳо шуаро ва
удабоянд. Ҳама закитабъу базлагӯй ва латифагӯю забоноваранд.
Ин воҳа шуарои ширинкаломи бисёр дорад ва аз он ҷумла аз
шуарои мотақаддами онҳо Нокомӣ ва Маҳҷур мебошанд. Алъон
низ шуарои фасеҳ ва балеғ дорад. Қаблан олимони мутабаҳҳир
дорад, дар бораи Бухорои Шариф хатми кутуби мутадовила(
маъмулӣ, расмшуда) намуда, ба ватани хеш омадаанд, сафи онҳо
хеле зиёданд. Аҳолии ин ҷо зукуран ва уносан (марду зан) халиқу
забоновар ва латифагӯйянд. Онҳо бағоят мардумони хушлаҳҷа
ва ширинсухан мебошанд.
Ҳаёти фарҳангӣ дар вилояти Қаратегин дар ҷараёни пешрафт
қарор доштааст. Хусусан, дар байни тоҷикон аҳли савод бештар
буданд. Дар ин хусус ахбори сарчашмаҳои хаттӣ ба пуррагӣ
шаҳодат медиҳанд. Дар «Таърихи ҳумоюн»- и Гулшанӣ низ
пиромуни саводнокии тоҷикон, миқдори мактабу мадрасаҳо,
талабагони онҳо, зиёд будани аҳли илму адаб ва монанди он
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санаду бурҳонҳои судбахш мавҷуданд. Бино бар ахбори
Гулшанӣ, тамоми аҳолии 18 қўрғон ва қалъаҳо саросар тоҷик
буда, ба илму дониш ва маърифат мароқи зиёде доштанд. Бино
бар истилоҳи Гулшанӣ, сокинони қалъаҳои мазкур ҳама
мардуми қавиҳайкал ва қавию – ул –буняанд, ба заковату
фаросат ва имтиёзи сухан машҳуранд, ба касби илм иштиғоли
тамом доранд. Инчунин олимони мутабаҳҳир ( бисёр доно,
хирадманд) дар ин вилоят бисёранд ва талаботи онҳо низ
фаровон аст. Аксари онҳо ба Бухорои Шариф омада, касби
улуми мутадовилаи байна – ал – уламоро намуда, ба ватани хеш
рафтаанд. Аз ин қабил асҳоби фазл ва арбоби дониш бисёр
дорад.
Ҳамин тариқ, аз баррасӣ ва муқоисаи маводу санадҳои
гуногуни илмиву адабӣ ва таърихӣ бармеояд, ки дар охири асри
XlX ва ибтидои асри XX дар қаламрави Бухорои Шарқӣ
дигаргунсозиҳои муҳими иҷтимоӣ, навгониҳои илмиву техникӣ
ва фарҳангӣ ба амал омаданд. Ин дигаргуниҳо, пеш аз ҳама, дар
рӯзгори мардуми маҳаллӣ роҳ ёфтани навгониҳои илмиву
техникӣ, масалан, ароба, фойтун, ќатора, чароғи карасинӣ ва
бисёр дигарон ба ҳисоб мерафтанд. Хосатан, дар ин давра
муассисаҳои илмиву фарҳангӣ ва динию маърифатӣ, ба монанди
мадрасаҳо, масҷиду хонақоҳҳо ва ғайра бунёд ёфта, дар рушду
нумӯи саводнокӣ ва маърифати мардуми маҳаллӣ, аз ҷумла
ҷавонон нақши муассир гузоштанд. Ба ғайр аз он, дар бекиҳои
Бухорои Шарқӣ як зумра шоирону мутафаккирон зиндагӣ ва
фаъолият намуда, дар инкишофи доираҳои адабии на танҳо
Ҳисори Шодмон, балки қаламрави Бухорои Шарқӣ саҳми калон
гузоштанд.
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Исомиддин ШАРИФЗОДА
номзади илмҳои фалсафа

ТАЌДИРГАРОЇ ВА
ОСЕБШИНОСИИ ИЉТИМОЇ

Яке аз мушкилоти зењнии рушди иљтимої таќдиргарої ва
бовару эътиќод ба он мањсуб меёбад. Боварї ба таќдир бори
масъулиятро аз дўши одамї мебардорад, рўњияи инфиолї ба
фард тањмил мекунад ва тавоноии инсонро барои ифои наќши
барљаста ва муассир дар њаёти иљтимої аз ў мегирад. Бо
бартараф кардани ин бовар аз фарњанги љомеа инзивои иљтимої
коста шуда, рўњияи њамкориву таовун таќвият меёбад. Бинобар
ин шинохти падидаи мазкур ва афзоиши огоњиву дониш нисбат
ба он барои љомеаи имрўзаи тољик аз ањамияти босазое
бархўрдор аст. Бо назардошти муњимияти масъала барои љомеаи
муосир хостем як тањќиќоти кўтоњ ва иљмолиро рўйи масъалаи
мазкур аз диди љомеашиносї анљом дињем.
Таќдиргарої ё ба истилоњ, фатализм аз масоили куњане аст,
ки дар тамоми тамаддунњо вуљуд дошта, дар даврањои мухталиф
инсонњо ба сўйи он кашида шуданд. Асли масъалаи таќдиргарої
аз он бармеояд, ки оё инсон дар анљоми корњо озод аст ва зўру
фишоре паси он нест ва ё ин ки маљбур асту дар њаќиќат,
омилњое шинохтаву ношинохта ўро ба сўйи њадафи хоссе савќ
медињанд. Чунин тарзи тафаккур аз ќадимулайём мавриди
таваљљуњи бештари афроди башарї буда, њар яке аз онон дар
њудуди истеъдоди худ ба тањлили он пардохтаанд. Ба њар њол,
њар инсоне, ки бањрае аз тафаккур дорад, моил аст бидонад
наќшаи зиндагии инсонњо ба дасти худи онњо сохта мешавад ва ё
тарроњу барномарез касе дигар аст. Тафсири роиљ ва ё омиёна он
аст, ки дасти таќдир ба унвони як омили ношинохта ва мармуз
гиребони њар инсонеро гирифта ва аз лањзае тавлид то замони
марг ўро ба њамон љињате, ки мехоњад, њидоят мекунад ва инсон
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хоњ-нохоњ хамон масирро тай карда, њељ гуна њаќќи интихоб
надорад. Бесабаб зарбулмасалњое аз ќабили “њар чї бодо, бод”,
“њар чї пеш ояд, хуш ояд”, “ин низ бигзарад” ва монанди инњо
ба тарзи тасодуфї дар зиндагии рўзмарраи мо љойгоњ пайдо
накардаанд. Ин дар њоле аст, ки такрори ин одатњо фикри
инсонро аз талош ва кўшиш бозмедорад. Дар чунин шароит
фард ба мављуди комилан шикастхўрда мубаддал мешавад.
Ба таври куллї, таќдиргарої падидаи иљтимої аст, ки реша
дар таљрибањои таърихї ва масъалањои сиёсї дорад.
Таќдиргароиро метавон чунин таъриф кард: Пазириши
бечунучарои воќеањо ва таслим дар баробари онњо ва рабт
додани онњо ба берун аз худи инсон ва иртибот ба ќуввањои
ѓайбї-хориљї. Ба баёни равшантар, асолатро ба таќдир додан
дар љое ки иродаи инсон ќодир ба тасмим ва амал бошад. Дар
таќдиргарої фард ба ин бовар аст, ки оянда ва муњити иљтимої
дар зери назари ў нест ва таќдир вазъияту ояндаи њар касро
раќам мезанад1.
Таърихан, яке аз масоиле, ки башар њамвора рўйи он
андешидааст, масъалаи њоким ва мусаллат будан бар
сарнавишти хеш аст. Ба дунболи ин, пурсишоте аз ин ќабил: оё
инсон худ њоким бар сарнавишти хеш аст, метавонад ояндаи
худро ба неруи саъй ва амали хеш бисозад ва ё ин ки неруњои
хоссе ба сарнавишти ў њукумат мекунанд, ў мутаањњид ва
мањкуми неруњост ва љуз таслим чорае надорад, њамвора инсонро
ранљ медињанд. Њангоме ки бо нигоњи даќиќ ба масъала
менигарем, мушоњида мекунем, ки таќдиргарої, пеш аз он ки ба
шакли фардгароёна ќобили дарк бошад, бояд ба сурати иљтимої
дида шавад ва ба унвони як воќеияти иљтимої мавриди баррасї
ќарор бигирад. Дар шароити кунуї, ки љомеањо ба суръати
рўзафзуне дар њоли таѓйиру тањаввул њастанд, тавсеа ва даѓдаѓаи
аслии бештари љомеањо сармояи инсонї ва такя намудан ба
донишњои даќиќи илмию аќлї ва дар ин замина фароњам
овардани фанноварињои навин дар њалли масоили инсонї мањсуб
мешавад, ки омили фарњангї ва ичтимої дар ин замина наќш
доранд.

муфассалтар ниг.: Боќири Сорухонї. Муќаддимае бар доиратулмаорифи улуми
иљтимої. Тењрон: Кайњон, 1375
1
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Дар љомеаи кунунии мо муносибатњои фарњангї ва
иљтимоии вижае њокиманд, ки монеи пайдоиши андешањои
навини аќлї ва халлоќиятњои инсонї мешаванд. Бар асоси
назари дастае аз љомеашиносон, шарти тавсеаи љомеа вуљуди
арзишњои навин ва халлоќи инсонї, навоварињои фардиву
иљтимої аст. Ин гурўњ таќдиргароиро аз љумлаи омилњое
медонанд, ки монеи пазириши фарњанги нав мешаванд. Тавсеаи
ниёзмандии инсони нав, халлоќ, мубтакир ва таъсиргузор бар
љомеа як навъ таѓйиротро дар муњити зењнї ба вуљуд меоварад.
Инсони нав масъул аст ва метавонад бар сарнавишт њоким
бошад ва онро таѓйир дињад. Чунин инсоне ба дунболи таѓйири
шароити љомеа ва назорат бар муњити хеш аст. Баръакс, бар
љомеаи суннатї инсон тобеи неруњо(моддї ва ѓайримоддї)-е аст,
ки
ќудрати таъсиргузориро аз ў салб карданд. Инсони
таќдиргаро мањсули табиии чунин вазъият аст. Вазъияте ки дар
он фард эњсос мекунад бар муњити худ назорат надорад ва
наметавонад коре барои таѓйир додани мавќеияташ анљом
дињад. Таќдиргарої, њарчанд дар биниши аввал хусусияти фардї
дорад, вале дар маљмўъ, он бештар хусусияти иљтимої касб
менамояд ва ба тарзи тафаккури як љомеаи мушаххас табдил
меёбад.
Дар тўли таърих, махсусан дар замони Шўравї шиддати
таќдиргароии љомеаи тољик хеле пойин омад ва рушди
донишњои аќливу табиї боло гирифт. Бо сабаби пош хўрдани
Шуравї, ки аслан, иддаи зиёди мардум тасаввуроти онро
надоштанд ва зери таблиѓоти идеологї сабабу омилњои асосии
аз байн рафтани Шўравиро дарк намекарданд, дубора ба
таќдиргарої рў оварданд. Аз љониби дигар, бархўрдњои сиёсии
солњои 90-ум низоми сиёсию иљтимоии љомеаро пурра шикаст ва
то шакл гирифтани низоми нав ва ба эътидол омадани љомеа
мушкилоти зиёди иќтисодиву сиёсї ва иљтимоиву амниятї ба
миён омаданд, ки сатњи таќдиргароии љомаеро нињоят боло
бурданд. Љомеаи таќдиргаро љомеаест, ки њалли мушкилотро ба
салоњияти худ намедонад ва интизор дорад, касе њатман меояд ва
мушкили ўро њал менамояд. Ба таври куллї, љомеаи таќдиргаро
љомеаи нигарон ва љомеае, ки дар он таѓийрот ба кундї сурат
мегирад, навовариро ќабул надорад ва њама кор дар он на аз
рўйи барномарезии муайян, балки дар чорчўбаи таваккул сурат
мегирад. Таќдиргарої ба рушд ва инкишоф мухолиф аст. Љомеаи
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таќдиргаро дар баробари вазъиятњои бавуљудомада ва
бавуљудоянда бетафовут аст, зеро афроди ин љомеа муътаќидан,
онњо њељ вазъиятро дигар кардан наметавонанд ва њама вобастаи
таќдир ва сарнавиштанд. Барои идомат пайдо кардан ва ба
зењнияти доимї табдил ёфтани таќдиргарої омилњои зиёде
таъсиргузор будаанд. “Омили муњиме, ки муљиб шуд
таќдиргарої коркарди худро њифз кунад ва ба табъи он дар
љомеа њузураш эњсос шавад, ин аст, ки мардум аз андешидан дар
бораи он манъ шудаанд”.2
Таъсири таќдиргароиро њамчун падидаи иљтимої метавон
дар тамоми низоми иљтимої эњсос кард. Низоми љомеа ба чањор
самт таќсим мешавад, ки иборатанд аз: сиёсї, иљтимої, иќтисодї
ва фарњангї.
Таќдиргарої бар низоми сиёсии љомеа чунин таъсир
мегузорад, ки гурўње, ки ќудрати сиёсї дар дасти онњост,
муътаќид мешаванд, ки таќдир ё сарнавишт ба онњо чунин
имкониятро додааст ва оњиста-оњиста иродаи њокимиятро ба
иродаи илоњї талаќќї мекунанд ва аз ин шеваи кор
манфиатдоранд, ки таќдиргарої бештар дар байни мардум
ривољ ёбад. Афроди таќдиргаро ваќте ба маќоме таъйин
мегарданд, масъулияти иљтимоиро эњсос намекунанд ва бо
халлоќияту созандагї ва такя намудан бо неруњои инсонї
идоракуниро ба роњ намемонанд, баръакс, бо роњи тавањњуму
хурофот ва истибдод баќои њокимияти хешро тадовум
мебахшанд. Бешак, агар андешаи таќдир ба њар љомеае нуфуз
кунад, истибдод дар он реша ёфтаву масъулияти афзоиши он ба
як омили берунї (таќдир) нисбат дода мешавад ва бад-ин тариќ
мардум дар муќобили низоми њоким халъи силоњ мешаванд. Ба
илова, ривољи ин андеша муњити муносиберо барои “бозтавлиди
истибдод ” фароњам мекунад. Ба иборати дигар, таќдиргарої ва
истибдод дар як њаракати доираї ќарор гирифта, ба бозтавлиди
якдигар мепардозанд. Њамчунин, дар тўли таърихи мављудият
тамоми султањои сиёсие, ки дар минтаќаи мо рўйи ќудрат
омадаанд, ба навъи ањсант аз таќдиргарої истифода намудаанд.
Онњо њамеша худро “баргузидаи илоњї”, “сояи Худо” ва амсоли
инњо таљассум намудаанд, то чунин зењнияти таќдиргароро ба

2

Абдулњусайни Зарринкўб. Њикоёт њамчунон боќї. –Тењрон: Сухан, 1376. –С. 239-240
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мардум тавсеа ва аз ин роњ умри њокимиятњои сиёсии хешро
таќвият бахшанд. Ба таври куллї, подшоњон ба ќудрат такя зада,
барои њифзу машруъият ва тадовуми њокимияти хеш саъй
карданд таъйиди маќомоти рўњониро бигиранд. Зеро танњо
омили муњим дар баробари фармонравоии мутлаќ мазњаб буд.
Бинобар ин њокимияти сиёсї бидуни њимояти аносири динї
ќудрати амалї ва нуфуз надошт. Дар натиља, дин ва давлат
бародар шуданд ва подшоњон аз ин талфиќ танњо ваљњи
“намояндагии осмонї” -ро гирифта, таќвият карданд. Бар ин
асос Салтанат ба масобаи “атияи илоњї” аз сўйи Худованд ба
подшоњон ато шуд ва бо ташкили низоми истибдодї дигар њељ
ниёзе ба ќонун набуд. Ин буд, ки дар њокимият иродаи фардї бо
иродаи осмонї талфиќ шуд ва шоњон худро “сояи Худо”
ќаламдод карданд”.3
Дар ин масъала дар тўли таърих барои сиёсатњо ва
њокимиятњо рўњониён њамчун мубаллиѓи асосии таќдиргарої
тавонистанд њам нуфузу ањамияти сиёсиву иљтимоии хешро
таќвият бахшанд ва њам мардумро дар чорчўбањои бунбастї
нигоњ доранд. “Метавон ин гуна арзебї кард, ки дар таърихи
Эрон њукуматњо бо ќабза кардани сиёсат ва ин ки мардуми оддї
набояд дар кори сиёсат ва кори намояндаи Худо ва битабъ кори
Худо дахолат кунанд, афродро дар чорчўбаи хоссе аз шароити
муњитї ќарор медоданд. Ба гунае ки худро дар баробари ќудрати
лоязолї, ки бар онњо њукм меронад, бубинанд ва аз сўйи дигар,
њукком ва сардамдорони њукуматї барои тањкими мавќеияти худ
тафаккури таќдиргароёна ва таслимпазирии фардро дар
баробари Худованд ва намояндаи ў таблиѓ мекарданд. Дар
чунин сохте фард ба тарки хоссе аз давлат ва љойгоњи худ
мерасид, ки дар он њељ гуна ихтиёр ва иродае барои худ
мутассавир намешуд ва дар як фароянди дар њам омехта аз
шароити айнї ва зењнї, ки таблиѓ мегардид, фард
ба
таќдиргарої савќ дода мешуд”.4
Ќобили ќайд аст, ки таќдиргарої бештар дар љавомеи
низоми сиёсиашон динї ва анъанавї густариш ёфтааст ва барои

Римун Орван. Мароњили асосии андеша дар љомеашиносї. Тарљумаи Боќир
Пурњон,.Тењрон:Интишороти илмї ва фарњангї, 1377. –С..34
4Њамидризо Анварї. Пажўхише рољеъ ба таќдиргарої. Тењрон: Донишгоњи аллома
Таботабої, 1373. –С. 49
3
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сиёсатмадорони анъанагаро бо роњи ба таќдир ва сарнавишт
њавола кардани мушкилоти мардум онњоро дар як муњити баста
ва ором нигоњ медоранд. Дар чунин сохторе робитаи фард ва
њукумат ба робитаи ноњамгун ва осебпазир ифода меёбад. Фард
дар чунин љойгоње эњсоси амнияти худро дар баробари хатароти
иљтимої ва табиї воќиф мешавад ва кулли љомеа дар инњисори
чунин ќудрат (сарнавишт) ќарор мегирад.
Дар низоми иљтимої инсони таќдиргаро нињодњои
иљтимоиро ислоњнопазир мепиндорад ва худро тавоно ба эљоди
таѓйирот дар даруни низомњои иљтимої намебинад. Аз назари ў,
низомњои иљтимої аз ќабл таъйин шудаанд ва инсонњо
вазифадоранд дар он зиндагиро ба иљбор ба сар баранд.
“Инсони ин дидгоњ худро даст ба дасти таќдир медонад ва эњсос
мекунад наметавонад дахолате дар масоили сарнавиштсоз дошта
бошад. Бинобар ин талоше дар љињати таѓйири умур намекунад.
Дар заминаи корњои иљтимої аз фикри ислоњи онњо хориљ
мешавад ва идораи умури иљтимоиро ба дасти омилњои моварої
(таќдирї) вомегузорад. Ин амр боис мешавад, мардум барои
њалли мушкилоти иљтимої ба дунболи “ќањрамон” бошанд,
ѓофил аз ин ки ќањрамон худашон њастанд. Дар чунин љомеа
инсон бо пардохтан ба сарнавишт аз “масъулияти фардї ва
иљтимої” мегурезад ва аз зањмати тасмимгирї рањо мешавад. Аз
ин рў “бетарафї” ва “интизории инфиолї” ба љомеа њоким
мешавад”5. Фарди таќдиргаро арзиш ва эњсоси озодиро аз даст
додааст. Барояш тасаввурнопазир аст, ки худ мустаќил
метавонад, бе љињати сарнавишт амалеро анљом дињад. Њамин
аст, ки низоми иљтимоии љомеаи таќдиргаро ба кундї дигар
мешавад. Таѓйироти иљтимої дар он ба оњистагї ба вуљуд меояд.
Ин гуна љомеа хурофотї, вопасгаро ва осебпазир аст.
Низоми иќтисодї. Таќдиргарої таъсири манфии хешро дар
системаи иќтисодї низ мегузорад. Фикри таќдиргарона инсонро
аз фаъолиятњои љиддї дар иќтисод ва њаёти моддї бозмедорад ва
онро ба камтарин њадди мумкин мерасонад. Дар ин љойгоњи
фикрї њама чашм ба рўзии Парвардигор медўзанд ва аз кор
“ѓафлат мекунанд”. Агар масъалаи мазкурро аз зовияи таърихї
мавриди баррасї ќарор дињем, дар њавзаи иќтисодї низ

5

Алии Ризоќулї. Љомеашиносии худкомагї. Тењрон: Нашри Най, 1371. –С. 27
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подшоњон ва соњибони њокимияти сиёсї аз тањриф боз
наистодаанд, онњо бо ривољ додани андешаи тасаввуфї ё
инзивопарастонаю дунёгурезона ва тарѓиби пушти по задан ба
љањони моддї пардохтаанд ва мардумро аз неъмати дунявї
бениёз кардаанд, то ба андак ќуввате басанда кунанд. Бар ин
асос, њамон гуна ки дар боварњо Худованд соњибу молики кулли
њастї аст, подшоњ (сояи Худо) низ молики дороињои дунявї
мебошад. Иќтисоди љомеаи таќдиргаро нињоят ба кундї рушд
мекунад, зеро афроди ин љомеа интизор доранд, њар чї аз
сарнавишт бошад, аз назари моддї онро дарёфт мекунанд. Яъне
дар чунин љомеа иќтисоди муназзами фаъол, ки дар чорчўбањои
ќонунмандии иќтисодї тарроњї шуда бошад, вуљуд надорад. Дар
љомеаи таќдиргаро бештар сўфимашрабї боло гирифта, иќтисод
низ дар дасти як гурўње, ки гўё таќдир ба онњо додааст, мањдуд
мегардад. Бароварда кардани ниёзњои моддї танњо дар њадд
ќутти лоямут аст.
Низоми фарњангї. Љомеаи таќдиргаро аз назари фарњангї
љомеаи хушњол аст. Шояд мусбаттарин љињати таъсири
таќдиргарої дар њамин бошад. Зеро афроди ин љомеа бар ин
эњсосанд, ки њељ амале аз онњо вобастагї надорад. Шеър, мусиќї
ва осори бадеиашон пур аз симоњои таќдирзада аст. Дар дарозои
таърих мардумони сарзамини мо мушкили гуногуни табиї ва
иќтисодиву иљтимої ва сиёсиро бо тањаммулу оромиш ќабул
намудаанд ва аксаран, ба онњо вокуниши љиддие њам
надоштаанд, ки ин њам аз афкори таќдиргароёнаи њокимбудаи
ин манотиќ маншаъ мегирад. “Эрониён бо оромиш ва тасаллут
бар нафси эъљобоварї дар интизори марг мемонанд. Њаргиз он
њоли пуршиканљаи тарс аз маргро, ки дар аврупоињо аѓлаби
пизишкон бо он рў ба рў хастанд, дар Эрон надидам. Оромиши
эрониён хангоми рўёрўї бо марг мубтанї бар имон ва итминон
ба ин амр нест, ки зиндагиашон ба нањви худописандона, ба
сурати дигар дармеояд ва ба дунёи бењтар мешитобанд. Ин
оромиши хаёлї аз он љо маншаъ мегирад, ки кулли ин аъмол ба
таќдир њавола мешавад ва аксари эрониён ба он бовар доранд”.6

Мењрдод Љавонбахтї. Эронї аз нигоњи эронї. Исфањон: Интишороти Омўза, 1379. –
С. 94
6
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Хулоса. Љомеаи таќдиргаро љомеаи бетараф, вопасгаро ва
бозмондааст, ки он дар баробари њама гуна вазъиятњо осебпазир
буда, дар он баданаи иљтимоии ќавї вуљуд надорад ва аз ин ки
дар он масъулияти фардиву иљтимої дар баробари масъалањои
муњими тасмимгирї вуљуд надорад, њамеша беќайду бебандубор
ва осебпазир боќї мемонад(албатта, то он даме ки љомеа, аз
назари фикрї ва иљтимої таѓйири њол нанамояд ва дар баробари
мушкилот тасмимоти инфиродї нагирад, дар њоли ќайду банд
боќї мемонад ва сарнавишт ононро тањти султа ќарор медињад).
Хулласи калом, таќдиргарої њолати инфиолиест, ки мардумро
дар ѓафлат нигоњ медорад, рўњи ѓуломиро дар онњо парвариш
медињад ва монеи асосии рушд мегардад. Бояд ањли
равшанзамири љомеа љињати аз байн бурдани ин падидаи манфї
роњњалњоеро љустуљў ва барномарезї намоянд, то тавониста
бошанд љомеаро аз паёмадњои манфии он наљот бахшида, роњро
барои тасмимгирињои инфиродї, истиќлоли фикрї ва љасорати
иљтимої њамвор созанд.
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БОЗЁФТ ВА КАШФИЁТ

Зикриё АКРАМЇ
доктори илмҳои таърих, профессор

ФЕНОМЕН (ПАДИДА)-И ЭМОМАЛЇ
РАҲМОН

«Иљлосияи XVI Шўрои Олї бо таќозои таърих на танњо
тифли дар гањвора будаи истиќлолиятро наљот дод,балки таќдири
ояндаи онро муайян сохт ва Тољикистони соњибистиќлолро ба
сўйи љомеаи мутамаддин ва арзишњои волои башарї њидоят
намуд»
Эмомалї РАЊМОН
Дар таърихи инсоният аксари халқҳои мутамаддин ва
давлатҳо дар марҳилаҳои гуногуни таърихии хеш љангҳои
шаҳрвандиро аз сар гузаронидаанд. Љангҳои шаҳрвандї, чуноне
ки аз таҳлили таљрибаи таърихи умумиљаҳонї бармеояд, аслан
дар заминаи омилҳои иљтимої, иқтисодї, сиёсї, фарҳангї, динї,
психологї, этникї ва миллї ба вуќўъ мепайванданд.Агар
таърихи асри XX халқи тољикро таҳлил намоем, маълум
мегардад, ки аксар заминаҳои зикргардида дар њаёти халќи
тољик љой доштанд.
Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар ҳайати
Иттиҳоди Шўравї аз нигоҳи иқтисодї яке аз љумҳуриҳои
қафомонда маҳсуб меёфт. Сиёсати рушди сохторҳои иқтисодиву
иљтимої, пеш аз ҳама, бо назардошти хољагии халқи мамлакати
абарќудрат Шўроҳо амалї мегардид.Маҳз аз ин лиҳоз
инфрасохтор ва низоми коммуникатсионии Тољикистон дар
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байни минтақаҳои табиї - иқлимї ва љуғрофї ба таври гуногун
тақсим шуда буд. Масалан, дар тўли соли тақвимї вилояти
Суғд, ноҳияҳои водии Зарафшон, Бадахшони Кўњї, водии
Ҳисор, гурўҳи ноҳияҳои Ғарм аз њамдигар,инчунин аз пойтахти
љумҳурї -шаҳри Душанбе људо буданд. Аз ин рў, рушди
нобаробари иқтисодї-иљтимоии минтақаҳо, ки дар заминаи
омилҳои таърихиву табиї-иқлимї асос ёфта буданд, заминаҳои
неругирии анъанаҳои маҳалгароиро махсусан, байни зиёиёни
ҳизбї, эљодкор ва илмї ташкил доданд.
Махсусиятҳои вазъи демографї, ки дар охири солҳои 80-уми
асри XX ба болоравии шумораи аҳолии аз истеҳсолот дур ва дар
ибтидои солҳои 90-ум ба бекории амиқ оварда расонданд, низ
омили муҳими тезутундшавии вазъи иљтимої, пурқувватшавии
бархўрди шаҳрвандї маҳсуб меёбанд.
Пас аз пошхўрии Иттиҳоди Шўравї ҳалли ҳамаи масъалаҳои
зикршуда ба дўши худи халқ, арбобони сиёсї ва пешвоёни
миллат вогузор гардид.
Омили берунї низ дар вусъати муноқишаи миёни тољикон
таъсири худро расонд. Агар иштирокчиёни асосии “бозии
бузурги шоҳмот” дар саҳнаи байналхалқї гирифтори густариши
минбаъда ва таҳкими мавқеи хеш дар ҳудудҳои лагери
сотсиалистии собиқ ва љумҳуриҳои қисмати аврупоии Иттиҳоди
Шўравї бошанд, пас “бозингарони миёна” имконияти
густариши таъсири сиёсиву иқтисодии хешро ба гўшаҳои
љанубии ҳудудҳои Иттиҳоди Шўравии собиқ, Осиёи Марказї ва
Моварои Ќавкоз аз даст надоданд. Тољикистон барои онҳо
баҳри ба даст овардани ҳадафҳояшон, пеш аз ҳама, љиҳати
тарғиби идеологияи хеш, истифодаи минбаъдаи ҳудудҳои Осиёи
Марказї баҳри манфиатҳои иқтисодии худ ва минбаъд
воридшавї ба ҳудудҳои Россияи Љанубї мувофиқ буд.
Ҳамин тавр, воқеаҳои таърихии солњои 1991-1992, ки бо
омилҳои дохилї ва берунии дар натиљаи чораҳои мушаххаси
баъзе давлатҳои исломї љиҳати густариши таъсири хеш дар
харобаҳои собиқ империяи Шўравї амиқгардида асос ёфтаанд,
ибтидои љанги шаҳрвандї маҳсуб меёбанд.
Лозим ба тазаккур аст, ки ба ивази харољоти зиёди моддиву
маънавї, инчунин муборизаи қаҳрамонона ва љонбозиҳои
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бемисл, халқи тољик тавонист, ки таљовузи минбаъдаи
экстремизм ва терроризм, љараёни мутаассиби динї ва
густариши тартиботи истибдодии диниро на фақат аз Осиёи
Марказї, балки аз тамоми қисматҳои љанубу шарқии қитъаи
Авруосиё боздорад. Муқоиса ва таҳлили амиқи воқеаҳои
таърихии љанги шаҳрвандї дар Тољикистон баръало нишон
медиҳанд, ки бо муваффақият пайдо кардан ва нерўманд шудани
љонибдорони тартиботи конститутсионї ва заиф гардидани
гурўҳҳои яроқноки лўхтакмонанди экстремистї, ин кўшишҳо ба
минтақаи Ќафќоз, ба хусус ба Љумҳурии Чеченистон интиқол
меёбанд.
Дар тамоми давраи мављудияти Иттиҳоди Шўравї ва
Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ҳокимияти
қонунї-Шўроҳо ва органи олии қонунбарор Шўрои Олии
ИЉШС ва Шўрои Олии ЉШС Тољикистон мањсуб меёфтанд.
Баъд аз қабули “Эъломия дар бораи Истиқлолияти давлатї”
мамлакати мо-Љумҳурии Тољикистон ном гирифт ва ҳокимияти
қонунї дар тамоми ќишрҳои идоракунии давлатї Шўроњои
депутатњои сатњҳои гуногун ба њисоб мерафт.
Ҳамин тавр, органи олии қонунбарори Љумҳурии
Тољикистон- Шўрои Олї, ки аз њисоби депутатҳои халқї бо роҳи
овоздиҳии умумихалқї таркиб ёфтааст, дар ибтидои солҳои 90уми асри ХХ ягона ҳокимияти қонунгузоӣ буд. ҲКИШ ва Њизби
Коммунисти Тољикистон ҳанўз дар давраи бозсозї, вақте ки дар
Иттиҳоди Шўравї ва Љумҳурии Тољикистон институти
президентї таъсис ёфт, заиф гардида буданд. Маҳз Шўрои Олии
ИЉШС ва Шўрои Олии Љумҳурии Шўравии Сотсиалистии
Тољикистон дар иљлосияҳои худ бо роҳи овоздиҳии вакилон
президентҳои мамлакатҳои хешро интихоб карданд.Истеъфои
Президенти ИЉШС Михаил Сергеевич Горбачёв ва гузариш ба
шакли парламентии идоракунї дар Федератсияи Россия ба
таҳким ва болоравии дараљаи қонунии Шўроҳои Олии вакилони
халқї имконият дод. Дар Тољикистон маҳз парламент-Шўрои
Олї тибќи конститутсияи ваќт истеъфои президент Қањњор
Маҳкамовро қабул кард. Дар давраи байни истеъфои Қ.
Маҳкамов ва интихоботи нави Президенти Љумҳурии
Тољикистон, маҳз Шўрои Олї идоракунии кишварро ба уҳда
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дошт. Интихоби президенти навбатї Рањмон Набиев бесамарии
шакли президентии идоракуниро дар вазъияти мушаххаси
таърихии Тољикистон маълум кард. Намоишҳои эътирозї дар
пойтахти мамлакат-шаҳри Душанбе ба фалаљ шудани ҳокимияти
Рањмон Набиев оварда расонданд. Љустуљўи василаҳои баҳамої
бо роҳи таъсиси шаклҳои гуногуни ташкилотҳои љамъиятї ва
гуфтушунидҳои намояндагони неруњои даргир натиљаи дилхоҳ
надоданд. Пас аз гуфтушунидҳои тўлонї миёни гурўҳҳои
гуногуни муқобилияткунанда, ташкилотҳои љамъиятї- сиёсї ва
љамоаҳои динї-фарҳангї ҳалли тақдири таърихии љамъият аз
нав ба уҳдаи Шўрои Олии љумҳурї во гузошта шуд. Мураккабї
ва зиддиятнокии вазъи сиёсї зарурияти даъвати иљлосияи
Шўрои Олиро берун аз шаҳри Душанбе ба миён овард. Ҳамин
тавр, Шўрои Олї ба боварии халқ сазовор гардида, роҳҳои аз
буҳрони сиёсї берун кардани љамъиятро мељуст. Акнун роҳҳои
ояндаи раванди таърихї аз иљлосияи XVI
Шўрои Олии
Љумҳурии Тољикистон вобаста буд.
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон кори
худро дар шароити набудани роҳбари давлат оғоз кард. Дар
љараёни иљлосия, баъд аз мубоҳисаҳои зиёд љиҳати идомаи
иљлосия, институти президентї барҳам дода шуда, раиси Шўрои
Олї ҳамчун роҳбари давлат аз нав интихоб гардид.
Шакли президентии идоракунии давлат мутамарказонидани
ҳокимияти васеъро дар ихтиёри шахси интихобгардида, ки барои
қабули қарорҳо ҷавобгариро ба уҳда дорад, пешбинӣ менамуд.
Дар шароити ҷанги шаҳрвандӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои истиқрори
сулҳу ваҳдати миллӣ миёни гурўҳҳои даргир нигоҳ доштани
чунин шакли идоракунӣ барои давлати тозабунёд на танҳо
каммаҳсул буд, балки мураккабии вазъи сиёсиро дар дохили
ҷамъият амиқ мегардонд. Дар иртибот ба ин, шакли
парламентии идоракунӣ, вақте ки қарори қабулкардаи роҳбари
мамлакат бо намояндагони халқ мувофиқа карда шуда, дар
натиҷаи овоздиҳии вакилони халқ амалӣ мегардад, ягона шакли
мувофиқ ба њисоб мерафт.
Хушбахтона, Иттиҳоди мухолифини тољик беоқибатии
мављуд набудани ҳокимияти қонунї ва роҳбари давлатро дарк
карданд. Вакилони халқии Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон,
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ки манфиатҳои мухолифинро ҳимоя мекарданд, низ ягона роҳи
ҳалли
мушкилотро дар интихоби роҳбари нави давлат
медиданд. Рољеъ ба чигунагии нуќтаи назари онҳо, воқеаҳои
солҳои 1993-1997 гувоҳї медиҳанд.
Имкониятҳо ва махсусиятҳои характери пешвоёни сиёсии
давраи оғози љанги шаҳрвандї, солҳои аввали Истиқлолияти
давлатї ва давраи Иљлосияи Шўрои Олии Љумҳурии
Тољикистонро таҳлил ва баҳогузорї намуда, ба хулосае омадан
мумкин аст, ки интихоби вакилони халқї дар моҳи ноябри соли
1992 ба вазифаи роҳбари парламенту давлат, боақлона, қонунї
буда, аз мантиқи таърих бармеояд.
Ҳамин тавр, Иљлосияи Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
роҳбари нави давлатро интихоб кард. Ба ин вазифа роҳбари 40солаи вилояти Кўлоб, ки қаблан роҳбарии яке аз хољагиҳои
пешқадами минтақаи љанубии мамлакатро ба уҳда дошт Эмомалї Раҳмон интихоб гардид. Роҳбари нави мамлакат, ки
дар оилаи деҳқон ба воя расида буд, мактаби меҳнати љисмонї
ва хизмати ҳарбии сесоларо дар сафи Кувваҳои ҳарбї- баҳрии
уқёнуси Ором гузашта, таљрибаи бои зиндагї дошт. Ў оиладор,
соҳиби писарону духтарон буда, наздикони худ-падар ва
бародари калониашро аз даст дода буд. Хамроҳи халқи худ
солҳои вазнини оғози љанги шаҳрвандиро таҳаммул карда, аз
хатарҳое, ки ба ҳаёти ў баҳри истиқрори сулҳ дар замини
тољикон ва ояндаи дурахшони фарзандону халқи азизаш таҳдид
мекард, натарсид. Саломатии бардавом, љасорат ва диловарї,
заковат, меҳнатдўстї ва матонат, ки ба ў аз табиат эҳдо шудаанд,
барои фаъолияти муваффақи ў ба сифати Роҳбари давлат ва дар
оянда ба сифати Пешвои миллат воқеан ҳам, кўмак расонданд.
Дар он рўзҳо савол ба миён меомад, ки “оё љавоне, ки
таљрибаи давлатдорї надорад, метавонад љумҳуриро идора
намояд?” Аксарияти депутатҳо ва пешвоёни минтақавї ба
интихоби Эмомалї Раҳмон танҳо бо мақсади боздоштани
хунрезї ва ба воситаи ў барқарор намудани вазъияти нисбатан
муътадили
сиёсї
розї
шуда
буданд.
Онҳо
ҳалли
бомуваффақиятонаи вазифаҳои иқтисодї ва сиёсати хориљиро
таҳти сарварии сиёсатмадори љавон ғайриимкон гумон карда,
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худро дар “тахт”- и Љумҳурии Тољикистони соҳибистиқлол
медиданд.
Аммо Эмомалї Раҳмон тамоми хусусиятҳои беҳтарини
роҳбари давлатро дар ҳалли масоили сиёсати дохилї зоҳир
карда, ҳамчун дипломати соҳибтаљриба дар саҳнаи сиёсати
хориљї баромад намуд. Ў сиёсатмадори ботаљриба, донои
масъалаҳо ва роҳҳои ҳалли вазифаҳои аграрї, саноатї,
энергетикї, иљтимої на танҳо дар сатҳи љумҳуриявї, балки дар
сатҳи минтақа, ҳамчунин дар дараљаи вилоятї, ноҳиявї ва ҳатто
деҳаҳои Тољикистон аст.
Барои Пешвои мамлакат, махсусан давраи аз моҳи декабри
соли 1992 то моҳи ноябри соли 1994 марҳилаи вазнинтарин ба
ҳисоб мерафт. Эмомалї Раҳмон дар ин марҳилаи фаъолияти хеш
амалан дар ҳолати ҳарбї-саҳрої қарор дошт. Ҳокимияти ў
ҳудудан маҳдуд буд. Қисмати муайяни ҳудуди Тољикистон дар
таҳти назорати ќумандонони ҳарбї-саҳрої қарор дошт.
Эмомалї Раҳмон мураккабии вазъият ва зарурати роҳандозии
сиёсати нозуки дохилиро баҳри муттамарказонидани мамлакат
ва унсурҳои давлат хуб дарк карда буд.
Ў дар давраи гуфтушунидҳо бо Иттиҳоди мухолифини тољик
матонат, фазилати сиёсї, истеъдоди баланди дипломатї зоҳир
кард. Дар давраи фаъолияти Комиссияи оштии миллї дар
сохтори давлатї ва органи қонунбарори мамлакат ислоҳот
гузаронида, Парламенти дупалатагии касбї, Маљлиси Олии
Љумҳурии Тољикистонро таъсис дод.
Дастоварди бузурги Пешвои миллат гузаронидани ислоҳот
дар низоми молия ва ба истифода баровардани асъори нави
миллї буд. Вазифаҳои стратегии мамлакат, амалан идеяи миллии
халқи тољикро ташкил доданд. Таъмини истиқлолияти
энергетикї, бехатарии амнияти озуқаворї ва рањої аз бунбасти
коммуникатсионї-вазифаҳои стратегии таъмини амнияти дохилї
ва хориљї буда, асоси рушди минбаъдаи некўаҳволии халқи
тољикро ташкил медиҳанд.
Ҳамчун Пешвои миллат, Эмомалї Раҳмон масоили иљтимоии
халқи хешро низ хеле хуб дарк мекунад. Навовариҳо, аз қабили
танзими анъана ва љашну маросимҳои миллї, масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, баланд бардоштани
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мавқеи занон дар љомеа ва ҳоказо, ки бо ибтикори Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Раҳмон дар сиёсати иљтимої
ворид гардида, дар ҳаёти моддї ва иљтимоии миллати тољик
таъсири куллї расониданд.
Фаъолияти беназирии Эмомалї Раҳмон дар он зоҳир
мегардад, ки ў ба масоили характери глобалидошта бетафовут
буда наметавонад.
Эмомалї Раҳмон ҳамчун ташаббускори фаъоли барқарор
кардан ва таҳким бахшидани амнияти минтақавї дар Осиёи
Марказї борҳо аз минбарҳои баланди иљлосияҳои генералии
СММ, маљлисҳои ташкилотҳои байналхалқї диққати љомеаи
љаҳониро ба хатари таҳдидкунандаи терроризми байналхалқї ва
экстремизми динї љалб кард. Тољикистон ба иштирокчии асосї
ва ташаббускори фаъол дар масоили рушди минбаъдаи иқтисодї
ва таҳкими нуфузи сиёсї дар саҳнаи байналхалқї, дар чорчўбаи
СММ, ИДМ, СҲШ, СААД ва дигар ташкилотҳои байналхалқї
табдил ёфт.
Ибтикороти ў дар ибтидои асри XXI љиҳати ҳалли масоили
об дар сатҳи љаҳонї саривақтї ва рўзмарра буда, аз љониби
љомеаи љаҳонї дастгирї ёфтанд. Дар ҳоле, ки роҳбарони
давлатҳои абарқудрати љаҳонї пайгири татбиқи ҳадафҳои
тамаъкорона ва мустамликавии хешанд, Пешвои миллати тољик
диққати кишварҳои пешқадами љомеаи љаҳониро баҳри љустуљўи
роҳҳои наљоти тамоми инсоният аз равандҳои манфии љаҳонї,
ки ба мављудияти ҳаёт дар замин таҳдид мекунанд, љалб
менамояд.
Воқеан, Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
дар таърихи муосири халқи тољик ва таърихи нави давлатдорї
рўйдоди тақдирсоз буда, марҳилаи зиёда аз 70 -солаи ҳаёти халқи
моро дар ҳайати империяи бузургтарини љаҳонї-Иттиҳоди
Шўравї љамъбаст менамояд. Эъломияи 9-уми сентябри соли
1991, ки дар натиљаи балвои нокоми августии соли 1991
Истиқлолияти давлатии Љумҳурии Тољикистонро эълон дошт,
оғози марҳилаи расидан ба истиқлолияти воқеї буд.
Аз моҳи сентябр то моҳи декабри соли 1992 љамъияти
тољикон гирифтори бесарусомонї ва беҳокимиятї шуда, ҳамаи
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сохторҳои ҳокимият фалаљ гардиданд. Дар ин давра мамлакат
мувољеҳи хисороти азими моддї ва маънавї гардид. Андозаи
хисороти моддиро мутахассисон бо беш аз 10 милиард доллари
амрикої баробар медонанд. Зиёда аз 150 ҳазор ҳалокшуда, зиёда
аз як миллион гуреза, муҳољирони иљборї ва кўдакони
ятиммонда талафоти бебозгашт ба ҳисоб мераванд.
Маҳз қарорҳои таърихии Иљлосияи XVI Шўрои Олии
Љумҳурии Тољикистон роҳбарони нави мамлакатро имкон
доданд, ки масоили муҳими ҳаётро љиҳати манъи љанги
бародаркуш, бозгашти гурезагон ба ватан, дарёфти роҳҳои
гуфтушунидҳо бо Иттиҳоди мухолифини тољик, бунёди
давлатдории нав ва низоми ҳуқуқии Тољикистони соҳибистиқлол
ҳал намоянд.
Иљлосия тавонист, ки роҳбари нави давлатро интихоб
намояд. Маҳз Эмомалї Раҳмон пешвои ҳақиқии халқ сазовори
вазифаи роҳбари Тољикистони соҳибистиқлол гардид.
Барои чї маҳз Эмомалї Раҳмон? Хусусиятҳои хоси шахсї ва
қобилияти зеҳнии ў, таљрибаи ҳаётї ва малакаи роҳбарї ба
халқи тољик имконият доданд, ки таҳти роҳбарии ў беш аз 26 сол
дар шароити истиқлолияти давлатї рушд ёбанд, масоили
иқтисодї-иљтимої,
сиёсї
ва
фарҳангии
љомеаро
бомуваффақиятона ҳал намоянд. Дар тўли 26 сол, баъд аз
баргузории иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон
халқи тољик роҳи бузургро љиҳати рушди ҳамаљонибаи ватани
хеш тай намуд.
Дар иртибот ба ин Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон ва халқи тољикро ҳадафҳои азим дар пешанд. Таљрибаи
таърихии солҳои сипаришуда моро мутмаин месозад, ки ин
вазифаҳо низ
бомуваффақиятона ҳалли худро меёбанд ва
Љумҳурии Тољикистон мавқеи сазовори хешро дар љомеаи
љаҳонї ишғол менамояд.
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В настоящее время лекарственные растения пользуются
большим спросом. Лекарственные растения широко употребляют не
только в медицине, но и в других отраслях промышленности:
пищевой, кондитерской, консервной, парфюмерной, лакокрасочной.
Также их применяют в косметологии, курортологии, фитотерапии и
гомеопатии, главным образом в народной медицине. При лечении
ряда тяжелых заболеваний лекарственные препараты из
растительного сырья, занимают почти монопольное положение.
Лечебные препараты, приготовленные из растительного сырья,
составляют около 50% от общего объёма выпускаемых
лекарственных препаратов, используемых в современной научной
медицине. Количество официальных растений составляет около 120
видов, а промышленные заготовки производят только нескольких
видов. Общий запас лекарственных растений, по предварительным
данным, составляет более 3,5 тысяч тонн ежегодно. Кроме того, за
последние годы культивированием лекарственных растений
занимаются эпизодично, хотя почвенно-климатические условия
вполне удовлетворительны.
В данной статье хотелось бы ознакомить читателей и
специалистов фармацевтической отрасли насколько лекарственные
растения, представляют большой интерес для фармацевтической
промышленности и для практического здравоохранения.
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Унгерния Виктора Ungenia victoris Vved. Ex Artjuschenko
Унгерния Виктора – многолетнее луковичное растение
семейства амариллисовых. Луковица яйцевидная, диаметром 7-12
см, покрыта темно-коричневыми или черно-бурыми плёнчатыми
чешуями,
2-3 см и такой же толщины. От него отходят желторозовые сочные ломкие придаточные корни, толщиной 0,3-0,4 см и
длиной 10-25 см. Листья двухрядные, сочные, гладкие, линейные,
туповатые ,длиной 20-40 см, шириной 1-4 см; начинают отрастать в
конце февраля. К середине апреля они достигают полного развития,
а в конце мая – начале июня засыхают, Через 2 - 2,5 месяца
развивается
сплюснутый
цветонос,
высотой
12-30
см,
заканчивающийся почти односторонним зонтиковидным соцветием,
покрытым чехлом. Соцветие состоит из 2-11 почти правильных,
воронковидных, желтовато-розовых или сиреневых цветков. Плод –
трёхстворчатая вздутая коробочка длиной 3-4 см, цветет в конце
июля – начале августа; плоды созревают в сентябре.
Растет Унгерния Виктора в Средней Азии на горных склонах (на
южных склонах Гиссарского хребта), водоразделах, щебнистых
осыпях и в ущельях на высоте от 800 до 2700 м над уровнем моря. В
предгорьях и в среднем поясе гор она приурочена к пырейным
степям; выше встречается в поясе древесной и кустарниковой
растительности под пологом арчи, среди зарослей кустарников ,а
также в типчаковых и типчаково-пырейных
степях. Обычно
Унгерния растет небольшими группами, занимая мелкоземлистые
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участки на щебнистых и каменистых склонах. На старых стойбищах
часто образует почти сплошные заросли.
Унгерния Виктора размножается как семенами, так и
вегетативным способом, путем отпочкования дочерних луковиц.
Обычно образует небольшие заросли. Семенное размножение
является одним из основных способов ее расселения. В конце
сентября плоды Унгерния растрескиваются, семена падают на
землю около материнского растения и разносятся по склонам гор
ветром или потоками воды.

В медицине используются листья растения.
В качестве лекарственного сырья используют вполне
резвившиеся листья растения. Листья Унгернии служат основным
сырьем для получения алкалоида галантамина, выпускаемого в виде
галантамина гидробромида. Свежие листья режут на куски длиной
2—3 см и, раскладывая тонким слоем, сушат в течение 4-5 дней.
Листья Унгерния заготавливают в тот период, когда они достигают в
длину 30-35 см. На высоте 800-1200м над уровнем моря сбор листьев
можно начинать с середины апреля. В зарослях, расположенных на
высоте около 1500-1800 м над уровнем моря, листья следует
собирать с конца апреля, а у верхней границы распространения
Унгернии (на высоте 2200-2500м) с 12-15 мая и заканчивать к
началу их пожелтения. При заготовке листья срезают серпами или
ножами, так как при их обрывании часто повреждается точка роста
луковицы. Срезанные листья складывают в небольшие кучи и следят
за тем, чтобы они не почернели, не увлажнились и не слиплись.
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Свежие листья следует измельчать в день сбора на соломорезке
или ножом, разрезая их на куски длиной 2-3 см. В таком виде сырье
складывают тонким слоем на брезенте или на открытые площадки и
2-3 раза в день переворачивают граблями или вилами, ни в коем
случае не допуская их намокания. Листья следует сушить быстро,
тогда они остаются зеленоватыми; если же сушка длится более 4-5
дней, они желтеют и чернеют.
Содержание влаги в готовом сырье не должно превышать 12%;
галантамина должно быть не менее 0,03%.
Сырье упаковывают в мешки массой нетто 12-15 кг. Срок
годности сырья 2 года.
Некоторые любители выращивают его ради желтовато-розового
цветка с пурпурной полоской, некоторые – в лекарственных целях.
Не забуду слова опытного невропатолога, сказавшего пациенту
после инсульта с сильным парезом лицевого нерва, когда не
закрывались левый глаз и угол рта: «Эх, вам бы сейчас унгернию
Виктора - всё пошло бы на поправку!» Дело в том, что эти растения
содержат ценнейшее вещество – галантамин, основное сырьё для
получения галантамина гидробромида, применяемого, в частности,
при инсультах.
Галантамин гидробромид в малых дозах стимулирует секрецию
слизистых желез бронхов, разжижает мокроту и тем самым
способствует ее отхождению. В больших дозах вызывает рвоту.
Уменьшает спазмы бронхиальной мускулатуры. В дозах 0,1-0,2 мг
галантамин гидробромид применяется как отхаркивающее средство
при заболеваниях легких и бронхов, при бронхоэктазах и
бронхиальной астме, при миастении, прогрессивной мышечной
дистрофии, двигательных и тактильных нарушениях, связанных с
невритами, полиневритами, радикулитами. Препарат назначают 3-4
раза в день. Более высокие дозы могут вызвать тошноту, рвоту и
другие токсические явления.
Кроме основного алкалоида галантамина, из листьев и луковиц
Унгернии получены другие алкалоиды: ликорин, горденин,
тацеттин, панкратин. Сумма алкалоидов и галантамина достигает
максимума в раннем периоде развития листьев и постепенно
уменьшается к концу вегетации. В рекомендованные сроки сбора
листьев, с 14 по 25 апреля, содержание в них суммы алкалоидов
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колеблется от 0,52 до 0,50%, а содержание галантамина от 0,15 до
0,13,что вполне соответствует требованиям стандарта на сырье
Унгернии Виктора.
Галантамин используют в качестве средства, снимающего
остаточные явления полиомиелита, радикулита, а также при
травматических повреждениях чувствительных и двигательных
нервов. Галантамин применяют также для лечения атонии
кишечника
и
мочевого
пузыря
и
функциональной
рентгенодиагностике при заболеваниях желудка и кишечника.
В последний раз, насколько нам известно, заготовка листьев
Унгернии Виктора была произведена в 1997 году лесхозами
Шахринауского и Гиссарского районов, что составила около 20
тонн. Если учесть, что в течение последних лет сбор и заготовка не
была произведена, то в настоящее время промышленные запасы
должны составляет около 40-50 тонн. По данным специалистов
химиков, содержание суммы алкалоидов составляют около 0,5%, а
содержание галантамина- в переделах 0,12-0,15%.
Имеется
достоверная информация, что существует технология, по которой
можно выделить до 0,5% чистого галантамина основания именно из
сырья, растущего на южных склонах Гиссарского хребта.
Думаем,
наступило время нашим специалистам в
фармацевтической
промышленности
заняться
заводской
технологией выделения алкалоидов, кумаринов, флавоноидов и
эфирных масел для выпуска лекарственных препаратов
отечественного производства, которое будет иметь колоссальный
социальный и экономический эффект.
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Аброров ЊУСЕЙН
ходими илмии Институти масъалањои об,
гидроэнергетика ва экологияи АИЉТ

ФАЗИЛАТҲО ВА МУШКИЛОТИ ОБ
Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар Паёми ба наздикӣ баёндоштаи худ (22 декабри соли 2016) бо
ифтихор ва хушнудӣ иброз намуданд, ки Созмони Милали
Муттањид чањорумин пешнињоди мамлакати моро оид ба
дањсолаи байналмилалї «Об барои рушди устувор», ки аз љониби
177 мамлакати љањон дастгирӣ ёфтааст, барои солњои 2018-2028
маъќул дониста, ќабул намудааст. Ин шарафи бузурги халќи
тољик ва тамоми тољикистониён мебошад. Масъалаи «Об барои
рушди устувор» босо васеъ ва доманадор аст. Воќеан, об њаёт
аст, бе об наботот, њайвонот ва инсон зиндагӣ карда
наметавонад. Тамоми соњањои иќтисодї (саноат, кишоварзї,
сохтмон, наќлиёт) ва њаёти иљтимої ба истифодаи об ниёз
доранд, миќдори маълуми обро истифода мебаранд. Агар
дастрасии об дар ин соњањо ба талаботу меъёр мувофиќат
накунад, имрўз рушд намеёбад, пагоњ аз равнаќу болоравї
мемонад. Ва бояд гуфт, ки талабот ба об њамеша хосияти
болораванда дорад, зеро ањолии мамлакати мо ва умуман, љањон
рў ба афзоиш дорад, он нисбат ба рушди иќтисод ва иљтимоиёт
талаботњои нав ба нав ва бештарро пеш мегузорад. Аз ин лињоз,
масъалаии об дар сањнаи иќтисод ва иљтимоиёт дур намеравад,
то он рўзе, ки инсон дар кураи Арз арзи њастї дорад, ин масоил
боќї мемонад, мураккабу мушкилтар ва доираи васеъи
корбастро фаро мегирад. Ин таѓйиротњо торафт ба њаёти инсон
фишор меоварад, муњити зистро тангтару нозуктар мегардонад.
Аз ин хотир, олими сатњи љањонї Ж. Дорст боизтироб
навиштааст, ки муњимтарин мушкилот (ќазия)-и имрўзаи њифзи
табиат ин њифз намуди инсон аз худи он мебошад. Минбаъд
инсоният бояд аз уњдаи идора намудани љараёнњои музофотї,
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минтаќавї ва умумисайёравии табиат, нигоњдории сифати
муътадилии нишондињандањои муњити зист баромада тавонад.
Њанўз дар асри X мутафаккири барљастаи халќи тољик,
саромади табибони љањон Абўалї ибни Сино дар ќатори чањор
унсури табиат – об, оташ, хок ва њаво аќли инсонро гузошт ва мо
њоло онро дар зери мафњуми ноосфера ифода мекунем, яъне агар
инсон фаъолияти худро дар асоси аќли солим ба амал наорад,
онгоњ ба фалокатњои пешбининашуда дучор мешавад, аз онњо
рањоӣ ёфтан мушкилу гаронтар мегардад. Имрўзњо дар байни
чањор унсури асосии табиат об осебпазиртар гардидааст, зеро
миќдори зиёди партовњо аз њадди ќобилияти худтозашавї
ѓайриимкон, сарф бештар ва норасоии об, алалхусус оби
ошомиданӣ баѓоят кам дастрас гаштааст.
Барои њамин њам, Сарвари мамлакати мо Эмомалї Рањмон
ин мушкилоти умумисайёравї, умумибашариро сари ваќт дарк
намуда, аз ибтидои асри XXI бањри истифодаи оќилона, тоза
нигоњ доштани об ва воситаи рушди устувор аз минбарњои
бонуфузи љањонї оид ба њаллу фасли ин ќазияи мубраму мушкил
ва пургирењу пурасрор ва пурмуаммо сухан ба миён оварданд ва
роњњои њалли онњоро нишон доданд.
Гузаштагони пурифтихори мо обро њамчун муъљизаи табиат
сарчашмаи њаёт бо суханњои кўтоњу пурмазмун басо хуб васф
кардаанд: «Об омаду бахт омад», «Аз ман напурс, ки чї ќадар
замин дорї, бипурс, ки чї ќадар об дорї», «Ќатраи об гаронтар
аст зи алмос», «Об хуни замин аст», «Овардани об –
ќањрамонист» ва ѓайра. Дар ин њикматњои халќї як олам маънї
ифода ёфтааст. Дарвоќеъ, об боигарӣ, шарбати замин, модари
њосилот, зиндагии пуртароват, осоиш ва ѓайра мебошад.
Об яке аз моддањои дар курраи Замин васеъ пањншуда ва
аљиб мебошад. Дар табиат танњо об дар се њолат (сахт, моеъ,
газмонанд- бухор) дучор мешавад ва инсоният онро дар се њолат
истифода мебарад. Дар курраи Замин оби нўшоӣ кам аст ва он
ќариб 2 фоизи гидросфераро ташкил медињад. Ќисми зиёди оби
нўшоӣ дар њолати ях ё дар ќабатњои Замин љойгир шудааст. Дар
ихтиёри сокинони Замин фаќат 0,2-0,3 фоизи захираи оби нўшої
мављуд асту бас. Барои њамин њам, бо оби нўшої таъмин
намудани ањолї, инчунин бо об таъмин намудани саноат,
кишоварзї, сохтмон, наќлиёт, хољагии коммуналию маишї яке
аз масъалањои мураккаби замон гардидааст.
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Об дар курраи Замин ва чи дар мамлакати мо дар шакли
пиряхњо, дарёњо, кўлњо, обњои зеризаминї нобаробар таќсим
шудаанд. Дар баъзе мамлакатњо об фаровон, вале замини кишт
кам аст, дар мамлакатњои дигар масоњати Замин нопайдоканор,
вале об намерасад. Дар њарду њолат таъмини рушди устувор
мураккабу мушкил мебошад. Аз ин хотир, лозим мееояд, ки
роњњои њалли онњоро бояд љуст.
Бо ќатъият ва итминони комил гуфта метавонем, ки мо ба ин
саволу гузоришњо аз пешнињодњои Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Презденти мамлакат муњтарам Эмомалї
Рањмон аз ќабили «Оби тоза» (с.2003), Дањсолаи байналмилалии
амал «Об барои њаёт» (солњои 2005-2010), «Соли байналмилалии
њамкорї дар соњаи об» (с.2013), Дањсолаи байналмилалии амал
«Об барои рушди устувор»
(солњои 2018-2028) ва дигар
суханронињои ин шахсияти фозил, роњбари хирадманд ёфта
метавонем, ки наќши калидї бозид ва мебозад.Зери таъсири ин
масъалагузорињо дар минтаќаю мамлакатњои љањон ва
Тољикистони мањбуби мо бисёр дигаргунињои ќатъӣ дар соњаи
истифодабарии оќилонаи об, бењдошти саломатї, ќадр кардани
сифату тозагии об рӯйи кор омаданд, ва минбаъд боз васеътару
густариш хоњад ёфт.
Вазифаи сиёсатмадорон, олимон, коршиносон ва масъулони
соњањои гуногуни хољагии халќ аз он иборат аст, ки пањлўњои
мушаххаси соњавии ин масъалањоро амиќтару равшантар
вобаста ба шароити пешомада, њаллу фасл ва бањри амалӣ
шудани онњо ташаббус нишон дињанд.
Воќеан, об дар табиат сарвати васеъ пањн шуда, захираи
калон дорад, мушкилӣ дар он аст, ки обњои ширин дар материку
ќитъањои олам нобаробар ва дастрасиашон барои истифода
мушкил аст. Об минбаъд ба як соњаи муњими тиљорат ва ба
неъмати гаронбањотарин табдил хоњад шуд. Аз ин хотир,
истифодаи обро оќилонаю босамар ба роњ монда, ба
ифлосшавии он њаргиз роњ надињем, вагарна мо ба љазоњои
бемањдуди об рўбарӯ хоњем шуд, талафотњои иќтисодї, иљтимої,
равонї ва љонї хоњем дод.
Хосият ва фазилатњои об. Об-моддаи аз њама васеъ пањншуда
дар сатњи курраи Замин мебошад, њамаи равандњои биологї,
геологї, геофизикї зери таъсири он љараён мегиранд ва
ташаккул меёбанд. Об њамчун моддаи химиявї аз як атоми
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оксиген ва ду атоми њидроген иборат аст, хосияти диполї
(дуќутбї) дорад. Дар байни моддањои ба мо маълум танњо об дар
се њолат – моеъ, сахт ва газмонанд (бухор) дучор мешавад. Ин
аломату хосиятњо, ки боиси равандњои гуногуни биологї,
геофизикї ва геохимиявї мегарданд, ањамияти калон доранд.
Об бо баъзе хосиятњои худ аз дигар моддањои табиат тафовут
дорад. Маълум аст, ки аксари љисмњои табиат аз хунукї
фишурда мешаванд, зичиашон афзун мегардад. Об њам то
њарорати +40С фишурда мешавад, дар ин њол зичии он ба 1,00
г/см3 баробар мешавад. Агар хунукшавии об минбаъд идома
ёбад, он гоњ фишурдашавии об хотима ёфта, васеъшавї ба амал
омада, зичии он кам мешавад. Њангоми аз 00С паст шудани
њарорат об ях мекунад ва боз њам васеътар ва зичии он ба 0,91
г/см3 мефарояд. Барои њамин њам, ях нисбат ба об сабук шуда,
дар болои он шино мекунад. Ин њолат тафовути муњими об аст
ва танњо металли висмут дар њолати сахтї нисбат ба њолати
моегї вазнинтар аст. Агар об ин хосиятро намедошт, он гоњ
њамаи обњои ширини сатњи замин дар фасли зимистон то
ќаърашон ях мебастанд ва тамоми мављудоти зиндаи дар дохили
об њаёт басарбаранда мурда нобуд мешуданд. Яхњо њамчун
пўстин сатњи оби дарёњо, кўлњо ва обанборњоро аз хунукшавии
барзиёдатӣ њифз менамоянд.
Оби бањру уќёнусњо хосиятњои дигар доранд, зеро дар онњо
моддањои гуногуни химиявї бештар њал шуда, ѓилзати
(консентратсияи) обро баланд гардонидаанд. Аз ин хотир
њарорати максималии зичии об сонитар (дертар) рух медињад,
яъне њарорати пасттарро металабад. Аз ин лињоз, оби уќёнус дар
њарорати – 1,890С ях мебандад, зичии максималиаш бошад, то –
3,50С афзоиш меёбад, яъне зичии он то давраи яхбандї бештар
мешавад. Тавассути ин хосият оби хунукшудаи зичиаш бештар
ва аз оксиген ѓанї гардидаи сатњи болоии об ба умќи уќёнус
фурў меравад, мављудоти зиндаи ќаъри онро бо оксиген таъмин,
њаётро нигоњ ва афзоишро идома мебахшад. Бо ях пўшида
шудани сатњи оби уќёнус њангоми ба дараљаи зиёд паст
фаромадани њарорат дар Уќёнуси Яхбастаи Шимолї, канорњои
он, атрофи материки Антарктида ва канорњои шимолию љанубии
уќёнусњои Орому Атлантик рух медињад.
Хосияти дигари муњими об аз он иборат аст, ки нисбат ба
дигар моддањо гармиѓунљоиши калон дорад. Гармиѓунљоиш
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гуфта, миќдори гармиеро меноманд, ки онро љисм њангоми ба
10С гарм шуданаш фурў мебарад. Ба шарофати гармиѓунљоиши
калон (1 ккал/кг. град) доштани оби уќёнуси Љањон, анбўњи
калони об (1,37.1021кг ва ё 1,34 млрд. км3) ба худ миќдори калони
гармиро (38.1022 ккал), баробари 600-сола энергияи аз офтоб ба
Замин омадаро дар худ нигоњ медорад. Барои њамин њам бе
гидросфера (ќабат-пардаи обии курраи Замин) иќлими курраи
Арз басо ќањратун мешуд, тафовути њарорат дар фасли зимистон
хеле паст ва дар фасли тобистон нињоят баланди тоќатфарсо
мегашт, яъне зимистон нисбатан ба њозира борњо хунук, вале
тобистон борњо гармтар мешуд. Марњалањои табдили агрегатии
об нињоят бузург аст ва њангоми гудозиш гармиѓунљоиш 80
маротиба ва дар ваќти ба буѓ табдилёбї 539 маротиба афзун
мегардад. Аз ин хотир, њангоми аз як фаза (њолат)-и агрегатї ба
фазои дигар гузаштани об дар равандњои метеорологї (буѓшавї
ва ё боридани борон, барф, жола) энергияи бузург фурў бурда
мешавад ва ё хориљ карда мешавад. Гармиѓунљоиши об нисбат
ба њаво 3000 маротиба, нисбат ба рег 5 маротиба ва нисбат ба
оњан 10 маротиба баланд аст. Ба шарофати хосиятњои аљоиби
гарминигоњдоштан, об вазифаи ба низом даровардани њароратро
дар сатњи сайёраи Замин мебозад, ба давргашти (сиркулятсияи)
атмосфера ва гидросфера иштирок меварзад, он њарорати
гармии аз офтоб гирифтаро аз нав таќсим ва иќлими курраи
Заминро нарм мегардонад.
Натанњо бањру уќёнусњо, балки дарёњо, њатто обанборњои на
чандон калон њам барои муътадил гардонидани иќлим таъсири
калон мерасонанд.
Гармигузаронандагии об чандон калон нест. Барои њамин
њам, дар гармшавии бањру уќёнусњо, кўлу обанборњо
омехташавии об ањамияти муњим дорад. Гармигузаронандагии
ях бошад, аз об њам кам буда, обро аз хунукшавии босуръат
нигоњ медорад. Гармшавї ва хунукшавии об тадриљан ба амал
меояд. Аз њамин сабаб байни сатњи хушкї ва сатњи њавзањои об
фарќи доимии њарорат ва фишори њаво мављуд аст, ки чунин
тафовут боиси пайдоиши бод мегардад.
Кашиши сатњии об нисбат ба дигар моеъњо (истисно симоб)
аз њама баланд аст. Барои њамин њам об тавассути мўякнайчањо
(капиллярњо)-и хок, љинсњои кўњї ва наботот аз ќаъри замин ба
боло њаракат мекунад. Њатто дарахтњое, ки баландиашон то ба
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150 метр мерасанд, бо мўякнайчањо обро ба шоху баргњои худ
мерасонанд. Дар мўякнайчањо як хусусияти аљоиби об муайян
карда шудааст: оби дохили мўякнайчањо дар хунукии – 300С њам
ях намебандад, он часпак ва вазнин мешудааст. Муќаррар карда
шудааст, ки хосиятњои об зери таъсири фишор ва њарорат таѓйир
меёбад. Агар оби тоза дар зери фишори 1 атмосфера дар
њарорати 00С ях бандад, пас дар зери фишори 600 атмосфера дар
-50С, дар зери фишори 2200 атмосфера дар – 220С ях мебандад.
Бояд гуфт, ки бухори об дар атмосфера барои нурафкании
(радиатсияи) офтоб наќши обполоро мебозад. Об иќлими
Заминро муайян мекунад.
Об мањлулкунандаи бузург аст, дар зери таъсири он ќариб
тамоми моддањо ба љуз кварс, чарб (равѓан), карбогидридњо ва
баъзе дигар моддањо њал мешаванд. Дар оби бањру уќёнусњо
ќариб нисфи элементњои таркиби љадвали Менделеев дар њолати
мањлул дучор мешаванд. Ба шарофати чунин хосият доштани
оби уќёнусњо наботот ва њайвонотњои обї њамаи моддањои
зарурии ѓизоиро истифода мебаранд, нашъунамо мекунанд, дар
ин раванд хосиятњои химиявиашро об амалан бетаѓйир нигоњ
медорад, зеро давргашти мунтазами об давом мекунад.
Хотирнишон намудан муњим аст, ки об дар њарорати
+3740С ба кислотаи тоза табдил меёбад, дар натиља миќдори
зиёди љинсњои кўњию минералњо, пайвастагињои уран, металлњо
(оњан, мис, палатина)-ро њал карда метавонад. Об дар бисёр
равандњои химиявї њамчун катализатор хизмат мекунад.
Об њамчун омили муњими геологї вазифањои нињоят муњиму
мураккабро иљро мекунад, яъне моддањо ва минералњои нињоят
гуногунро вайрон мекунад, мањлул менамояд, минбаъд
љараёнњои обї ва дарёњо онњоро ба бањру уќёнусњо мебаранд,
мувозинат барќарор шуда меистад. Сохти сатњи хушкии имрўзаи
Замин зери таъсири куввањои дохилї ва берунии замин,
алалхусус об тўли миллионњо сол ташаккул ёфтааст, кўњњо,
дарањо, водињо ва њамворињо пайдо шудаанд, ин раванд имрӯзњо
њам идома дорад.
Яке аз муњимтарин хосияти об – худтозашавии он аст. Дар
сурате, ки дараљаи ифлосшавии об аз андозаи (ќобилияти)
худтозашавї бартарї надошта бошад. Дар њолати баръакс,
имконияти
худтозашавии
об
коњиш
меёбад,
ба
истеъмолкунандагон дар њолати ифлос дастрас мегардад, дар ин
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њол лозим меояд, ки обро бо усулњои механикї, кимиёвї ва
биологї тоза намуда, ба хољагињои манзилию коммуналї
дастрас карда шавад, дар ин њол харољотњои иловагии маблаѓ ва
мењнат сарф мешавад.
Об-њаёт, офат, тиљорат. Наќши об дар пайдоиш ва рушди
олами зинда (наботот, њайвонот, инсон) боз њам муќтадиртар
мебошад. Аввалин мављудотњои зинда дар муњити об пайдо шуда
рушд ёфтанд ва фаќат пас аз гузаштани миллионњо сол наботот
ва њайвонот дар сатњи хушкї сокин шуданд ва инсони боаќл пой
ба арсаи вуљуд нињод.
Муњимтарин маќоми об дар табаќаи биосфера (табаќаи
мављудоти зинда) аз он иборат аст, ки он барои љараёнњои њаётӣ
манбаи њидроген ба њисоб меравад. Бе об фотосинтез (пайдоиши
моддањои органикї дар наботот) њам вуљуд надорад. Дар љараёни
фотосинтез зери таъсири равшании офтоб, об ба ќисмњои
таркибї – оксиген ва њидроген људо мешавад, оксиген ба
атмосфера дохил мешавад, њидроген бошад, бо ду оксиди карбон
пайваст шуда, карбогидратњоро њосил мекунад, ки барои њамаи
организмњои зинда чун манбаи энергия зарур аст.
Об барои равандњои биохимиявї ва биофизикавї, ки дар
дохили организми зинда ба вуљуд меояд зарур аст. Об ба таркиби
њуљайраю бофтањои наботот, њайвонот ва одам дохил шуда,
мубодилаи моддањоро метезонад, минбаъд аз моддањои
хурдмолекулла моддањои мураккабтару калонмолекулларо ба
вуљуд меоварад, сабзишу инкишоф идома меёбад. Реаксияњои
мураккабтарини организмњо бо иштироки об ба амал меоянд.
Њатто ягон мављудоти соддатарин нест, ки дар таркибаш об
надошта бошад ва ё бе об њаёт басар мебурда бошад. Тамоми
наботот дар таркибашон аз 75 то 96% (ба ѓайр аз тухмашон) об
доранд ва њамаи љисми њайвонот аз 60 то 99% об дорад. Љисми
инсон вобаста ба вазнаш 2/3 њисса аз об иборат аст. Дар бофтањо
ва устухонњои инсони калонсол, ки 70 кг вазн доранд ќариб 4
сатил об (45-кг) ва ё 65-70 %-изи вазн зинда об мављуд аст. Тибќи
талаботи гигиенї ба сифати оби нушокї тирагии он набояд аз
1.5 мг/дм3 зиёд бошад. Бино ба маълумоти муњаќќиќон 86%
бадани тифли навзодро об ташкил медињад. Ин нишондињанда
барои њайвонот 75 %, картошка – 76%, себ – 85%, помидор – 90%,
бодиринг – 95% ва тарбуз – 96%, - ва 99% бадани медузаро
(њайвони бањрї) ташкил медињад.
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Муњаќќиќони, соњаи тиб ошкор намудаанд, ки шахсоне, ки
обро бештар менўшанд, ба бемории сактаи ќалб камтар дучор
мешудаанд. Як инсон тўли умр ба њисоби миёна 35 тонна об
менушидааст.
Организми инсон механизми басо нозуки ба низомдарории
мубодилаи обро дорад. Њисси ташнигї њангоми талафи 2% оби
бадан нишонаи вайрон шудани мувозинати (баланси) об аст ва
инсон ин њолро хуб эњсос мекунад. Талафи об ба андозаи 6-8%
вазни бадан ба њолати нимбењушї, 10% ба њолати тавањњум
(галюцинация) меорад, рефлекси фурўбарии ѓизо дар гулў
вайрон мешавад. Агар инсон 12% оби баданашро гум кунад, бе
ёрии табибон норасогии обро барќарор карда наметавонад.
Њангоми аз бадани одам талаф ёфтани 20%-и об он ба марг
дучор мешавад.
Воќеан, об њаёт аст. Ин воќеъиятро нависандаи Франсавї
Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) хеле хубу образнок ба
ќалам додааст: «Об! Ту на таъм, на ранг, на бўй дорї, туро тасвир
кардан натавон, чи буданатро надониста кас аз ту њаловат
мебарад. Ту на њамонтавр, барои њаёт зарурї, худ ту њаёт њастї.
Бо ту њама мављудот њузуру њаловат мебаранд, ки онро тавассути
панљ узви эњсоси мо фањмида намешавад. Ту бо мо ќувва ва
хосиятеро бармегардонї, ки мо аз онњо кайњо дасту дилро
шустаем. Бо лутфи ту аз сари нав чашмањои хушкидаи дил
кушода мешавад».
Обњои барфу ях хосият шифобахшандагӣ доранд, зеро чунин
обњо мтавонанд миќдори дейтерии зарароварро дар организм
кам кунонад. Оби барф њосилнокии зироатњои кишоварзиро то
1.5-2 маротиба афзун, фарбењшавии љавонањоро метезонад,
мурѓонро сертухм ва серширшавии модаговњоро зиёд
мегардонад.
Њарорати минималие, ки одам дар он муддати кўтоњ дар
њаво тоќат карда метавонад ба -890С баробар аст. Барои инсон
њарорати поёнии марговар ба -24-250С баробар буда, њарорати
болоии марговар ба +43-440С баробар дониста мешавад.
Барои идомати њаёти њайвонот ва инсон се чиз-хурок, об ва
њаво лозим аст. Инсон бояд дар як шабонарўз 1 кг хўрок, 2,5 кг
об ва 12 кг њаворо истифода барад. Муайян карда шуда аст, ки
инсон метавонад бе хўрок на бештар аз 50 шабонарўз, бе об 5-7
шабонарўз ва бењаво 5 даќиќа зинда монад. Њамаи ин
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неъматњоро табиат меофарад, љои онњоро чизи дигар иваз карда
наметавонад. Њамаи он неъматњое, ки инсон аз табиат мегирад
зери таъсир ва робитаи мутаќобилаи офтоб, литосфера,
атмосфера, гидросфера, ки боиси пайдоиши биосфера
гардидааст, дастрас мегардад.
Маќом ва фазилатњои обро дар фаъолияти њољагидории
инсон бањо додан нињоят мушкил аст. Бе об филизро (металлро)
гудохтан, нон пухтан, нерўи барќ истењсол намудан, ба кори
зироатпарварї машѓул шудан, нефтро коркард намудан, доруњои
табобатӣ тайёр намудан, иморат сохтан, пластмассањоро
коркард намудан, маъдан истихрољ ва коркард намудан,
машинањо тайёр намудан ва ѓайра амалҳо номумкин аст.
Мањз об њаст, ки тамоми соњањои зиндагии инсонро аз
таваллуд то марг, аз воситаи ѓизо то инкишофи иќтисодию
иљтимої, саодати ў, аз покизагиву сињҳатї то ѓизої маънавї ва
оѓозу равнаќи фарњангии вай маънї мебахшад ва бо рушду
камолоти он мусоидат менамояд. Аммо мушкилот аз он иборат
аст, ки дар замони њозира дар сартосари љањон хавфи кам
шудани миќдору сифати оби ошомиданї, ифлосу зањролуд
шавии захирањои обї хеле босуръат идома дорад, инсонро зери
хавф гузошта ба саломатии он тањдид менамояд. Бе нарх будан
ва истифодаи бехирадонаи об ба он оварда расонидааст, ки
дараљаи тоза будани он паст гардида, на фаќат саломатии
одамон, балки, мувозинати экологии биосфераро сахт коњиш
медињад.
Дар баробари он ки об асоси њаёт аст он гоњо њаётро
мерабояд, ба сари инсон мушкилоти зиёдеро пеш меорад. Ошкор
карда шудааст, ки 85%-и беморињо тавассути об пањн мешаванд.
Бо ин иллат соле 25 миллион сокинони сайёраи Замин
мефавтанд. Аз ифлос будани оби дарёи муќаддаси Ганги
Њиндустон соле 3 (се) миллион нафар одамон љон мебозанд.
Мардумони поёноби дарёи Нил аз истифодаи оби ифлоси он
муљиби беморињои музмини марговар мегарданд. Аз басо ифлос
будани оби дарёи Рейни Германия онро натанњо нўшидан, балки
дар он оббозї кардан мумкин нест. Оби дарёи Сенаи Франсия ва
Пои Италия низ хеле сахт ифлос гаштаанд. Дар Африка 80 %
беморињо аз њисоби истеъмоли оби бадсифат, шароити бади
гигиенї-санитарї сармезанад. Обхезї, сел, тӯфонҳои баҳри,
бањрљунбї (сунами) њар сол боиси фавти њазорњо одамон
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мегардад, хона, заминњои кишт, боѓуроѓро ба харобазор табдил
медињад. Селу обхезї дар њавзаи дарёњои Панљу Вахш,
Сирдарёву Зарафшон, Варзобу Сурхоби Љанубї ва ѓайра рух
дода, оќибатњои нохушро ба бор меорад, боиси кулфату ѓам
мегарданд. Аз рўи баъзе маълумотњо њанўз таќрибан 750 млн.
одамон дар љањон ба оби тозаи нушокї ва 2,5 млрд. нафар ба
шароити кофии бењдоштї дастрасї надоранд. Офатњои табии
марбут ба об њарсол ба њисоби миёна ба андозаи беш аз 60 млрд.
долари ИМА њисорот оварда, хушксолї ва биёбошавї ба
сарчашмањои василањои зиндагї зиёда аз 1 миллиарду. 200 млн.
одамон дар тамоми љањон тањдид мекунад. Таѓйири глобалии
иќлим ва вазъи демографї ба ин равандњо бешубња таъсири зиёд
мерасонад.
Селу обхезињо њамасола ба иќтисодиёти Тољикистон зарари
калон мерасонад ва дар баъзе њолатњо боиси њалокати одамон
мегарданд. Масалан, фаќат тайи 5 соли охир њисороти умумї аз
обхезї зиёда аз 600 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст.
Тибќи арзёбињои илмї, 80 % -и масоњати кишварамон
минтаќаи фаъоли сейсмикї ва 60%-и он минтаќаи сел, тарма ва
ярч мебошад. Далелњои илмї гувоњи онанд, ки зери зиёни
офатњои табиӣ дар мамлакати мо њамасола таќрибан 70%-и
ММД-ро, дар дигар мамлакатњои Осиёи Марказї ин
нишондињанда аз 5 то 20%-ро ташкил медињад. Байни солњои
2000-2005-ум зери таъсири офатњои табиї Тољикистон беш аз
223,5млн. долари ИМА зарари иќтисодї овард. Танњо соли 2016
зарари чунин офатњо беш аз 100 млн. долари ИМА-ро ташкил
дод. Тўли солњои бўњрони энергетикї, соле аз 13 то 15 њазор га
бешазори мамлакат нобуд шуд, ки он боиси ављгирии пайдоиши
сел, обхезї, тарма ва ярч асос гузошт, сифату миќдори оби
нўшокиро коњиш дод.
Дар мамлакати мо сарфи назар аз фаровонии захирањо об як
ќисми ањолї аз сабаби набудани шабакањои мутамаркази
обрасонї ва дастрасї бо оби тоза бо мушкилоти љиддї рў ба рў
гардидаанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади
бењбудии таъминот бо об ва ноил шудан ба дигар њадафњои
Рушди Њазорсола «Барномаи бењтар сохтани таъминоти ањолии
Љумњурии Тољикистон бо оби тозаии ошомиданї барои давраи
солњои 2008-2020» - ро ќабул намудааст. Дар натиљаи ба амал
баровардани тадбирњо дар ин самт андешидашуда дар давоми 5163
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соли охир ќариб 1,2 млн. нафар бо шароити бењтари истифодаи
об таъмин шуда, зиёда аз 600 њазор нафар одамон ба истифодаи
оби тоза дастрасї пайдо карданд.
Камобї низ ба соњањои мухталифи хољагии халќи
мамлакатамон таъсири ба ѓоят калони манфї мерасонад. Дар
љумњурии мо, ки ќариб 60% оби Осиёи Марказї ташаккул
меёбад, соли 2008 аз норасогии об зиёда аз 60 њазор гектар замин
самараи дилхоњ надод.
Селњои ногањонї боиси харобии хољагї, марги одамон ва
шўсташавии ќабати болоии њосилхези замин мегардад. Тибќи
маълумоти мутахассисон њар сол аз масоњати як гектар замин ба
андозаи аз 50 то 250 тонна ќабати серњосили хок шуста
мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки зери ин њодисаи номатлуб
аз хок нурињои маъданиро ба арзиши таќрибан 20-25 миллион
доллари ИМА талаф дода мешавад.
Мувофиќи маълумоти мутахассисон раванди гармшавии
иќлим боиси бо суръат об шудани пиряхњои кўњї, назди ќутбї,
љазираи Гренландия ва материки Антарктида гардидааст.
Муайян карда шуда аст, ки дар њолати об шудани тамоми
пиряхњои кураи Замин сатњи оби Уќёнуси Љањон ба андозаи 64 м
баланд мехезад, ин маънои онро дорад, ки соњилњои
њамворзамини њосилхез, шањру шањракњои канори ќитъањои
љањон зери об мемонанд, масоњати Уќёнуси Љањон афзоиш, вале
масоњати сатњи хушкї ба андозаи калон коњиш меёбад, 12%-и
њудуди мамлакати Бангладеш, соњилњои бањр то 60 км зери об
мемонад, суръати баландшавии сатњи оби Уќёнуси Љањони дар
100-150 соли охир 2,2 мм-ро ташкил додааст, истењсоли неруи
барќи обї дар бисёр дарёњо аз кор мебароянд, шабакањои обёрї
бе об мемонанд, њосилот кам мешавад, бинобарин донистан ва
дурнамои ин равандро дарк кардан лозим аст, ки оянда ба яхњои
табиї чи њолат пеш меояд, роњњои истифодаи оќилона ва дурусту
корбаст намудани онњоро дар самтњои гуногуни хољагї дарёфтан
лозим аст. Обро бояд њифз ва сарфакорона истифода бурд.
«Њукумати Тољикистон ба масъалањои бењсозии таъминоти
иќтисодї миллї ва ањолии кишвар бо об таваљљуњи бузург зоњир
менамояд. Дар тўли дањсолаи амалиёти «Об барои њаёт» барои
иљрои лоињаву барномањои вобаста ба об аз сарчашмањои
гуногун таќрибан 1 миллиарду 648 миллион долари амрикої
маблаѓгузорї шуд, аз љумла љињати татбиќи лоињањо оид ба
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таъминсозї бо оби нўшокӣ як миллиарду 51 миллион долари
амрикої, барои иљрои лоињањои бењдоштї 260 миллион долари
амрикої ва барои анљом додани дигар лоињањои ирригатсионї
ва соњилмустањкамкунї 335 миллион долари амрикої људо карда
шуд. Дар ин давра дар кишвари мо якуним миллион одамон
шароити бењтари дастрасї бо оби нўшокиро пайдо кард»
(Эмомалӣ Рањмон, с.2015). Сарфи назар аз ин дастовардњо бањри
таъмитони ањолї бо оби тозаи ошомиданї њамчун самти
афзалтарини соњаи оби кишвар боќӣ мемонад. Мутмаинем, ки
тўли Дањсолаи амал «Об барои рушди устувор» (солњои 20182028) камбудию норасоињои боќимонда дар соњаи таъминоти
оби тозаи ошомиданї дар шањру дењањои Ватанамон њалли
босуботи худро меёбанд.
Рушди гидроэнергетикаи ватанї, ќуфлкушоӣ ин мушкилотњо
хоњад гашт. Масъалањои об, нерўи барќ, озуќаворї ва муњити
зист дар Осиёи Марказї бо њам сахт печидаанд ва њалли онњо
муносибати маљмуи, созиш, њамкорї, боварии боэътимод,
њамфикрии босубот ва дурбинии некбинонаро талаб менамояд.
Санадњои таърихї гувоњи онанд, ки агар дар ибтидои солњои
1960-ум Осиёни Марказї дар як сол таќрибан 60 км3 обро
истеъмол мекард, пас њоло дар як сол 110 км3-ро ташкил
медињад. Мувофиќи арзёбињои мўътаманд, то соли 2030-юм
афзоши истеъмоли об дар њаљми 15-20 % зиёд мегардад.
Дар роњи њалли мушкилоти вобаста ба об ду љанбаи он –
сармоягузорї ва инфрасохторро талаб менамояд. Бе њалли ин ду
љабња кори амалии кишварњои сусттараќќикарда ва дар њоли
рушд ќарор доштаро бо оби тозаи ошомиданї таъмин намудан
аз эњтимол дур аст. Диди нав ва истифодаи техналогияњои нав
наќши калидї хоњад дошт.
То ваќтњои наздик обро ашёи беарзиш ва тамомнашавандаи
табиат
мепиндоштанд.
Воќеан
оби
кураи
Замин
тамомнашаванда аст ва асосан дар бањру уќёнусњо љой
гирифтааст, вале ба ќадри баланд шўр будан, имкон намедињад,
ки онро бевосита бе коркарди иловагї дар соњањои гуногуни
хољагї истифода намоем. Бояд гуфт, ки вобаста ба васеъ шудани
самтњои истифодаи об ќиммати он њамарўза дар болоравист, дар
замони кунунӣ об нисбат ба њамаи канданињои фоиданок
заруртарин ва ќимматбањотарин ашё ба њисоб меравад. Ин
аломату хосиятњои обро боре Президенти мўњтарами мамлакат
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Эмомалї Рањмон дар назар дошта иброз намуда буданд:
«Њамагон бояд бидонем, ки ќимати об аз нафту газ ва дигар
захирањои сўзишворї ва манбаъњои нерўбахш барои устувории
ояндаи кишварњои минтаќа камтар нест».
Минбаъд чи оби ошомиданї ва чи об барои зироаткорї ва
барои хољагии манзилию коммуналї ба як самти муњимтарини
тиљорат табдил меёбад ва имрўз он бо маром дар афзоиш ќарор
дорад. Дар замонњои ќадим истеъмоли шабонарўзии об аз
тарафи як одам њамагї 12-18 литирро ташкил медод ва ин
нишондињанда дар асри XIX ба 40-60 литр дар давлатњои
мутараќќии замони мо масрафи об ба њар сари ањолї ба 300-400
литр расидааст. Мувофиќи маълумоти оморї охири ќарни XX
миќёси љањонии истифодаи об дар соњаи саноат то 20 баробар,
дар кишоварзї 6 баробар ва дар соњаи хољагии манзилию
коммуналї то 7 баробар афзудааст.
Нобаробар таќсим шудани манбаъњои об дар кураи Замин ба
он оварда расонидааст, ки њоло дар ќитъаи Осиё-1 млрд, дар
Африќо – 350 млн ва дар Америкаи Лотинї зиёда аз 100 млн
нафар одамон аз нарасидани оби нушокї азият мекашанд. Дар
мамлакатњои рў ба тараќќї њар шахси сеюм аз нарасидани оби
тоза дар азоб аст.
Давлатњои канори соњили халиљи Форсу шарќии бањри
Миёназамин, Япония ва љанубии ИМА корхонањои махсус
сохтаанд, ки оби бањрро буѓронӣ намуда, аз он оби нўшокї
тайёр менамоянд. Дар ин бобат давлати Ќувайт пешсаф
мебошад. Имрўзњо мардумони мамлакатњои Араб ва Аврупо ба
оби тозаи ошомиданї ниёз доранд. Дар шањри Париж (Франсия)
ва Брюсел (Белгия) нархи 1 литр оби ошомиданї ба 2-3 доллари
амрикої баробар аст. Дар як ќатор давлатњои дунё об њамчун
мол ба тиљорат бароварда мешавад. ИМА бошад барои њар як
метри мукааби оби дарёи Колумбия ба Канада 5 сенти амрикої
медињад. Дар фасли гарми сол барои мамлакатњои Араб ва
Шарќи Наздик ќиммати оби нўшої аз њама баландтар аст.
Дар љанубии Италия 1 литр оби муќаррарии чашмаро бо
нархи 70 лир мехаранд. Дар Юнон аз ќитъа (материк) ба
љазирањо овардани як метри мукааби оби муќаррарии
ошомиданї аз 70 сент то 2 доллар, дар љазирањои бањри Кариб аз
3,4 то 8,5 доллар ва дар Мавритания (шимолу ѓарбии Африка)
бошад 4,4 доллар аст.
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Дар дунё мамлактњое њастанд, ки бо оби воридотӣ њаёт ба
сар мебаранд. Масалан, Љумњурии Халќии Демократии
Алљазоир (шимолу ѓарбии Африка), ќисме аз ноњияњои канори
собиќ давлати Югославия, ноњияњои соњилї ва љазирањои Юнон
обро аз дур тавассути кишитињо меоваранд. Дар ин кишварњо
гоње шароби ноб (оби љав- пиво) аз оби нўшої арзонтар аст.
Муњаќќиќоне, ки дар љазира ва ё дар болои яхњои шинокунанда
њаёт ба сар мебаранд ва ё дар болои материки Антарктида
тањќиќот мебаранд, яхро бо арра бурида, сонї гудохта аз он оби
ошомиданї мегиранд, ки он харољоту мењнати зиёдро металабад.
Њоло чанде аз давлатњои љањон ба тиљорати оби нўшокї
машѓул мебошанд. Масалан ИМА аз Канада, Олмон аз Шветсия
ва Арабистон Саудӣ аз Малазия оби нўшокї мехаранд.
Маълум аст, ки 60 % сатњи заминро биёбону нимбиёбонњо
ташкил медињанд, ањолии ин сарзаминњо ба оби ошомиданї
мўњтољанд. Ба ин ќабил музофотњои алоњидаи Африкаи
Шимолї, Бразилия, Мексика, Покистон, Эрон, Алљазоир, зиёда
аз 10 иёлоти ИМА, ѓарбии Осиёи Марказї ва ѓайра мансуб
мебошанд.
Њукумати Чин ќарор додааст, ки оби дарёи Янтсизиро
тавассути 3 канали дарозии њар кадомашон 1600 км, ба самти
шимол, ѓарб ва љанубу шарќ интиќол дода, танќисии обро то
њадди имкон коњиш дињанд.
Дар Љумњурии Тољикистони мо њам пешбинињое њастанд, ки
тавассути сохтани обанбору наќбу каналњо, оби њавзаи як дарёро
ба њавзаи дарёи дигар гузаронида, заминњои бекорхобидаро
обшор намоянд. Масалан, наќшае њаст, ки як ќисми оби дарёи
Зарафшон (Мастчоњ)-ро ба музофоти Истаравшан интиќол
дињанд.
Њоло наќшањое тарњрезї шудаистодаанд, ки айсбергњои
(кўњњои яхини) соњили материки Антарктидаро ба Австралия ва
мамлакатњои Америкои Љанубї кашол карда оваранд ва ё ба
воситаи ќубурњои обгузари трансокеанї аз Гренландия ба
Аврупо яхобањо ва аз дарёи Амазонка ба ќитъаи Африќо обро
интиќол дињанд.
Соҳибкорони японї дерест, ки соле аз пиряхњои љазираи
Гренландия ба андозаи 20-25 тонна яхњои тозаро канда ба савдо
мебаранд. Хотирнишон бояд кард, ки ба роњ мондани тиљорати
ях ихтирооти японињо набуда, њанўз ќабилањои кечуаи њиндуњои
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Эквадор дар асрњои миёна аз баландкўњњо яхпорањоро канда ба
сокинони пањнкуњњои дар поён љой гирифта ба фўруш
мебароварданд.
Давлату халќиятњои алоњидаи Сањрои Кабири Африка аз
норасогии оби ошомиданї ва зироаткорї сахт дар азоб
мебошанд. Аз ин хотир барои обёрии Сањрои Кабир наќшае
тартиб додашудааст, ки як ќисми оби дарёи Конгои Африкаи
Марказиро ба кўли Чади дар шимолтар воќеъбуда, интиќол
дода, сипас аз он ба Сањрои Кабир равон карда шавад.
Мувофиќи лоињаи дигар ќисми марказии Сањрои Кабирро бо
оби бањри Миёназамин пур карда, намнокии атрофро афзун ва
сипас имконият пайдо мешавад, ки дар канори ин бањри
инсонсохта
ба
корњои
кишоварзї-обёрї,
зироаткорї,
мевапарварї ва чорводорї машѓул шаванд.
Бояд гуфт, ки то њол ќариб 90%-и оби дарёњои љањон
истифода нашуда меоянд. Пешнињодњое њастанд, ки минбаъд оби
дарёњои Об, Енисей ва чанде дигарњоро бо тарзу усулњои
мухталиф ба минтаќањои обталаби љањон интиќол диҳанд.
Мувофиќи маълумоти ЮНЕСКО оби тозатарин дар љањон
дар мамлакати Финляндия мављуд мебошад. Дар љањон 122
давлат дорои захираи бештари оби ширин мебошанд, дар байни
ин давлатњо кишвари мо – Тољикистон дар ќатори дањгонањои
аввал љойгир мебошад.
Њоло оби тозаи гаронбањотарин дар љањон дар Лос-Анљелоси
ИМА ба фурўш бароварда мешавад, ки нархи 1 литри он ба 90
доллари ИМА баробар аст.
Оби кўли Сарези (17 км3) Тољикистон дар ќатори обњои
тозатарини љањон ба њисоб меравад ва минбаъд харидорони
худро пайдо хоњад кард.
Маълум аст, ки солњои охир мамлакатњои Осиёи Марказї ба
масъалањои таъминоти ањолї бо об ва бењтар сохтани шароити
санитарї диќќати бештар ва фарогиртар зоњир менамоянд. Аз
љумла Тољикистон бо сарварии пешвои муаззами худ Эмомалӣ
Рањмон барои њалли масъалаи таъминоти об ва бењдошти
санитарї пешнињод намуд, ки аз кўли Сарез ба мамлакатњои
дигари минтаќа хатњои обрасонї кашда шавад. Њаљми оби кули
Сарез беш аз 17 км мукааб буда, онро барои бо оби тоза таъмин
намудани миллионњо нафар сокинони минтаќа истифода бурдан
мумкин аст. Айни замон коршиносон пањлуњои ин ќазияи
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љолибро мавзўи омўзиш ќарор додаанд, ва њалли мусбати онро
пайдо хоњанд кард. Њалли босуботи ин иќдом имконият медињад,
ки хавфи канда шудани сарбанди оби ин обанбори табиї
пешгирї карда шавад. Хотирнишон менамоем, ки ба шањри
Истамбули дар ќитъаи Аврупо љойгир шудаи Туркия аз шањри
Анќараи дар ќитъаи Осиё љойгир шуда, ки масофаашон беш 300
км мебошад, оби ошомиданӣ бо ќубур интиќол дода мешавад,
пас чаро мо ин таљрибаро истифода накунем.
Захираи оби љањон. Захираи об дар курраи Замин хеле
фаровон аст, зеро 71% сатњи онро об фаро гирифтааст. Об
њамзамон дар ќаъри замин, дар холигию тарќишњо, дар
атмосфера, дар таркиби организмњои зинда ва моддањои
ѓайриорганикї мављуд аст. Њаљми умумии оби гидросфера 1,5
млрд. км3, вале њаљми умумии оби озод дар гидросфера ба 1386
млн. км3 мерасад.
Бояд гуфт, ки 361 млн. км2 масоњати сатњи кураи Заминро
оби бањру уќёнусњо ишѓол намудаанд, дар онњо 1338 млн. км3 об
мављуд буда, 96,5% захираи љањонии обро ташкил медињанд.
Манбаъи дуюми захираи об ин оби ќаъри замин мебошад, дар он
24,3 млн. км3 ва ё 1,7% њамаи захираи об воќеъ гардидааст.
Мутаассифона, ќисми бештари оби зеризамин ва оби бањрњо, ки
97,47%-и захираи оби љањонро ташкил медињанд, бо миќдори
зиёд намак (дар 1 л.35г.) доранд, аз ин хотир инсон чунин обњоро
барои нўшокию корњои хољагї бевосита истифода бурда
наметавонад. Зеро тибќи нишондињандањои илмї оби
ошомиданї бояд аз 1 г/л ва об барои обёрии заминњо аз 2 г/л
зиёд намак надошта бошанд.
Њамаи обњои ширини кураи Замин, 2,5-3% захираи оби
љањонро ташкил медињад. Ќариб тамоми захираи оби ширин
(69,5%) дар њолати сахт, дар пиряхњои Арктика, Антарктика ва
минтаќањои яхбандињои доимї макон доранд, њиссаи онњо дар
захираи умумии љањонї ба 1,76% баробар аст. Мутаассифона, ин
захирањои оби ширин барои истифода дастрас нестанд. Ќисми
бештари оби ширин, ки дар њолати моеъ ќарор дорад (30,1%) аз
обњои зеризаминї иборат буда, 10,53 млн. км3 ва ё 0,76% захираи
умумии обро ташкил медињанд. Пас, маълум мешавад, ки њамагї
0,4% захираи умумии оби ширин дар минтаќаи фаъоли
мубодилаи об, яъне дар кўлњо, ботлоќњо, маљрои (рўдкадаи)
дарёњо, хок ва атмосфера ба миќдори 134 њазор км3 вуљуд дорад,
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барои инсон манбаи асосии истифода башумор меравад. Гарчи
буѓњои об дар атмосфера ба њисоби миёна њамагї 12 900 км3 ва ё
камтар аз 0,0009%-и њамаи захираи обро ташкил медињанд, мањз
намии атмосфера манбаи асосии оби ширин дар кураи Замин
мебошанд, тавассути гардиши об аз сатњи бањру уќёнусњо, дарёву
кўлњо ва мављудоти зинда ба атмосфера буѓ шуда мегузарад,
баъдан ба воситаи анбўњњои њаво ба минтаќа ва сарзаминњои
гуногун аз љумла ба болои музофотњои кўњсор оварда дар шакли
борону барф меборад, аз онњо пиряхњои кўњию материкї, дарёњо,
кўлњо ташаккул меёбанд, олами зиндаро бо об таъмин карда
мешавад. Чунин гардиши мунтазами об аз дарёњо ба уќёнус ва аз
уќёнус ба атмосфера ва аз он ба сатњи хушкї ва боридани бориш
наќши гармидињии офтоб баѓоят бузург аст. Агар лањзае
тасаввур намоем, ки ба ягон сабаби кайњонї Офтоб аз
гармидињї боз монд, онгоњ давргашти оби ширин хотима
меёбад, њамаи обњо ба бањру уќёнусњо љамъ мешуданд.
Соле ба андозаи 55% энергияи офтоб, ки ба сатњи замин
омада мерасад, барои буѓ намудани 577000 км3 об сарф мешавад,
ва ин буѓ ба атмосфера ворид мегардад. Аз њамаи оби бухор
шуда, ба сатњи хушкии замин 119 000 км3 ва боќимонда 458 000
км3 ба сатњї уќёнус дар шакли бориш мерезад. Таъминкунандаи
асосии оби ширин ин рўду дарёњо мебошанд. Дар як ваќт
захираи об дар маљрои дарёњо ба 2120 км3 ва обшораи солонаи
онњо ба 43 690 км3 баробар мебошанд, инсон метавонад
мувофиќи имкон аз онњо истифода намояд. Агар ин обро ба њар
сари ањолии љањон (7,5 млрд) таќсим намоем он гоњ ба зиёда аз
5450 м3 мерасад, ки он нисбат ба талабот хеле зиёд мебошад.
Пас, дар њар шабонарўз ба њар сари сокини сайёра беш аз 15 000
литр мерасад, нисбат ба њамаи ба об талаб дошта, хеле зиёд
мебошад. Агар давргашти обро дар табиат ба инобат гирем, пас
захираи об тамомнашаванда ва абадї мемонад.
Таќсими об дар кураиЗамин нобаробар сурат гирифтааст, ки
он ба инкишофи соњањои гуногуни кишоварзї ва саноат таъсири
назаррас мерасонад. Ин пеш аз њама ба хусусиятњои сатњи
замини мањал ва омилњои иќлимї сахт вобастагї дорад.
Масалан, дар минтаќаи мўътадил ва устувої (экваториалї) ба
њаркас 25 њазор м3 оби нўшокї, вале дар минтаќаи хушкї
(биёбону нимбиёбон), ки 1/3 њиссаи ањолии љањон зиндагї
мекунад, ба њаркас дар як сол њамагї 3 њазор м3 рост меояд. Ин
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ќисмати обро њам аксар барои обёрии заминњо истифода
мебаранд.
Бояд гуфт ки таъминот бо оби дарёњо дар байни ќитъањои
олам фарќи љиддї мављуд аст. Масалан, агар љараёни пурраи
оби дарёњо ба сари њар кас соле дар Авpyпo 4,76 њазор м3 ташкил
кунад, пас ин нишондињанда дар Америкаи Љанубї 44,3 њазор м3
ва дар Австралия ва Океания бошад, ба 94 њазор м3 мерасад.
Аз давлатњое, ки њоло дар миќёси дунё аз љињати захираи об
ба сари њар кас хеле бой њисобида мешаванд, ин дар ќитъаи Осиё
давлати Лaoc (63 њазор м3 оби равон ва 14 њазор м3 оби
зеризаминї), дар ќитъаи Африќо - Конго (120 њазор м3 оби равон
ва 45 њазор м3 оби зеризаминї), дар Америкаи Шимолї - Канада
(115 њазор м3 оби равон ва 30 њазор м3 оби зеризаминї), дар
Америкаи Марказї - Никарагуа (54 њазор м3 оби равон ва 22
њазор м3 оби зеризаминї), дар Америкаи Љанубї - Бразилия (48
њазор м3 оби равон ва 16 њазор м3 оби зеризаминї), дар
Австралия ва Океания – Зеландияи Нав (128 њазор м3 оби равон
ва 64 њазор м3 оби зеризаминї) рост меояд.
Тањќиќотњо нишон доданд, ки дар муддати 100-150 соли oxир
дар тамоми сайёраи мо њаљми умумии обњои равон ќариб таѓйир
наёфтааст. Вале бо сабаби афзоиши ањолї дар давоми як аср
таъминоти об ба сари њар кас то 2,3 баробар кам шудааст. Ин
нишондињанда солњои охир бо суръат афзоиш мекунад. Дар се чор дањсолаи охир таъминот бо оби нўшокї ба сари ањалї
нисбати солњои 1950-1970 бештар аз 3 маротиба коњиш ёфт. Ин
вазъият дар аксарияти давлатњои Осиё ва Африќо дар инкишофи
соњањои саноат ва кишоварзї мушкилињои зиёдро ба бор овард.
Масъалаи мазкур боиси ташвиши давлатњои мутараќќии љањон
низ гардидааст, зеро оби кўлу дарёњо дар ќитъаю мамоликњо низ
нобаробар таќсим шудаанд. Масалан, агар дар Африќо фаќат 10
фоиз ањолї ба таври доимї бо об таъмин бошад, ин
нишондињанда дар Аврупо бештар аз 95 фоизро ташкил медињад.
Чунин фарќияти таъмини об дар ќитъаю мамлакатњо пеш аз
њама ба омилњоии иќлимї, сатњи замини мањал вобастагї дорад.
Дар саёраи мо сол то сол талабот ба оби нўшокї зиёд мешавад
ва дар солњои 2001-2002 ин раќам зиёда аз 4 њазор км3-ро ташкил
кард. Ќисми асосии сарфи об ба кишоварзї, ки аксар барои
обёрї истифода мешавад ва, сипас, ба соњањои саноату хољагии
таъминоти маъиши рост меояд.
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Дар айни замон дар сатњи кураи Замин пиряхњо дар њаљми
зиёда аз 30 млн км3 мављуданд, ки ин 2/3 њиссаи захираи оби
нўшокиро ташкил медињанд. Бо ифодаи дигар, чунин миќдори
пиряхњо ќодиранд, ки то 700 сол дарёњои кураи Заминро бо об
таъмин намоянд. Њисоб карда шудааст, ки майдони пиряхњои
тамоми сатњи сайёраи мо ба 72,4 млн км2 мерасад, ки ин 14,2 %
масоњати Заминро ташкил медињад. Пиряхњо дар сатњи кураи
Замин вобаста ба омилњои иќлимї ва орографї нобаробар
таќсим шудаанд.
Бештари пиряхњо дар Антарктида – 13979000 км2, Америкаи
Шимолї ва Гренландия- 2076550 км2, Осиё – 136760 км2, Аврупо
– 927140 км2, Америкаи Љанубї- 32300 км2, љойгир шудаанд. Дар
Океания ва Африќо пиряхњо камтаранд, дар Австралия бошад,
пиряхњо амалан вуљуд надоранд.
Ба аќидаи мутахассисон, агар тамоми пиряхњои сайёраи
моро баробар ба сатњи Замин таќсим намоем, ѓафсии ќабати ях
ба 53 метр хоњад расид. Дар сурати якбора обшавии ќабати
номбурда сатњи уќёнусњои љањонї метавонад то 64 метр баланд
шавад. Чунин њолат боиси зери об мондани бисёр шањру водињои
серњосили кураи Замин дар майдони бештар аз 15 млн км2
мегардад. Албатта чунин яку якбора обшавии пиряхњо дар сатњи
тамоми кураи Замин аз имкон берун аст, вале дар даврањои хеле
ќадими геологї њодисањои аз ин њам зиёд пасту баландшавии оби
уќёнусњои љањонї ба вуќуъ омадааст.
Калонтарин пиряхҳои кўҳии љањон ин пиряхи Хабборт дар
кўҳҳои Аляска (дарозиаш 145 км, Федченко дар Помир
(дарозиаш - 77 км), Сиачен дар Қароќурум (дарозиаш - 75 км),
Мулдрав дар Аляска (дарозиаш 72 км) ва ғайра мебошанд.
Сабабњои косташавии оби ширин. Модоме, ки захираи об
чунин бузург аст, пас барои чи норасогии об имрўзњо инсоният
ва љомеаи љањонро ба ташвиш овардааст?! Мушкилоти бо об
таъмин намудани сокинони сайёра аз он манша мегирад, ки дар
кураи Замин об нобаробар таќсим шудааст, аз ин хотир талаботи
сокинони мамлакату сарзаминњои алоњидаро ба андозаи зарурї
ќонеъ кунонида наметавонад. Манбаи асосии оби нўшої ин
боришоти атмосферї буда, дар сатњи замин нобаробар мерезад.
Дар минтаќањои хушку тафсони Африкаи Шимолї, њамворињои
Осиёи Миёна, водии дарёи Њинд, Австралияи Марказї, шарќии
бањри Миёназамин ва ѓайра 100-200 мм бориш мешавад, он буѓ
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гардида, рўду дарёњоро ташкил намедињанд. Дар минтаќаю
сарзаминњои дигар бориш аз буѓшавї бештар аст. Масалан, соле
дар Хољаобигарм то 2500 мм, дар Батуми (Гурљистон) 3000 мм,
дар Черапунљи (Њиндустон) 11000 мм, дар љазирањои Гавайаи
Шимолї 12093 мм бориш мешавад.
Дарёњо њам дар сатњи хушкї нобаробар љойгир шудаанд.
Масалан, дарёи серобтарини љањон-Амазонка (дар Бразилия)
обшораи солонааш 3500 км3, Конго-обшораи солонааш – 1305
км3, Ганг обшораи солонааш – 1200 км3, Енисей – 623 км3, Лена –
508 км3, Об- 398 км3, Амур – 350 км3 ва ѓайра бештар дар
мањалњои камањолї љойгир мебошанд.
Дар мањалњои зичањолии љањон дарёњои начандон калону
сероб љорї мешаванд, захираи оби онњо кайњост, ки барои бо об
таъминкунии ањолї ва корњои ирригатсионї сарф мешаванд, оби
баъзеи дигари дарёњо бо сабаби ифлосї истифодаашон мањдуд
гаштааст.
Агар солњои пешин мушкилоти норасогии об дар
мамлакатњои хушкзамину кабориш ва камоб њис карда мешуд,
аммо њоло норасогии об дар минтаќањои намноки (сербориши)
кураи Замин, ки дорои захираи калони об мебошанд, низ њис
карда мешавад, онњоро ба ташвиш овардааст.
Афзоиши босуръати ањолии љањон, талаботро ба об бештар
менамояд, вале оби нўшиданибоб ба њар сари ањолї то рафт
камтар мешавад. Мувофиќи њисоби демографњо ањолии кураи
Замин дар ибтидои солшумории мо 230 млн. нафарро ташкил
медод, барои ду маротиба афзудани он 1550 сол лозим омад.
Барои то асри XVII ду маротиба зиёд шудани ањолї 200 сол ва
дар асри XIX барои ду маротиба зиёд шудани ањолї 100 сол, дар
замони мо барои ду маротиба афзудани ањолї аз 35 сол камтар
ваќт сарф мешавад. Ба замми он истеъмоли об дар њар 10-12 сол
ду баробар меафзояд.
Масалан, дар сарзамини Осиёи Марказї масоњати заминњои
обї аз 2,2 миллион гектари аввали асри ХХ то 9 миллион
гектари њозира ва теъдоди ањолї аз 20 миллион нафари соли 1956
то ба 63 миллион нафар дар соли 2010 афзош ёфтааст, ки ин дар
навбати худ, боиси шиддат гирифтан муносибатњои байни
њамдигарии соњањои мухталифи иќтисодї ва њатто дар дохили як
мамлакат ба паёмадњои номотлуб боис мегардад. Дар истифодаи
оќилонаи захирањои об сањми занон, ки бештари корњои
173

Илм ва Љомеа

манзилию коммуналї ба онњо тааллуќ дорад низ бузург
мебошад, ва бояд онњо ба ин масъала таваљљуњи бештар дињанд.
Таълиму тарбия ва маданияти истифодаи захирањои обиро
дар тамоми ќишри ањолӣ баланд бардоштан аз ањли хона,
муассисањои то мактабї, мактабњои миёнаю олї бояд сурат
гирад. Дар њалли амалии ин масъала мураббиён, омӯзгорон,
зиёиён, ходимони илм, коршносони соњавии хољагии халќи
мамлакат бе андоза калон аст, бетарафиро намепазирад.
Дар баробари афзоиши босуръати ањолї тамоюли
урбанизатсия – тарзи њаёти шањрї (шањришавї) рў ба афзоиш
дорад. Агар соли 1800-ум њамагӣ ду фоизи ањолии љањон дар
шањр зиндагї мекард, соли 1950 ба 30%, ба соли 2000-ум ба 60%
расид. Бошандагони шањр нисбат ба ањолии дењот обро бештар
харљ мекунанд. Агар талаботи шабонарўзии инсон дар асрњои
миёна ба об 12-25 литр буд, вале њоло бошандагони шањр барои
корњои маишию коммуналї аз 300 то 600 литр ва бештар аз он об
талаб менамоянд, ба ин раќамњо талаботи бо об доштаи саноат
ва хољагии шањрї низ њамроњ карда мешавад. Њоло барои
сокинони ш. Ашќобод дар як шабонарўз 500 л, барои сокинони
Москва беш аз 600 л об талаб карда мешавад. Аз ин хотир
манбаъњои оби мањаллї ин талаботро бо об пурра таъмин карда
наметавонанд. Дар баробари ин шањрњо то рафт калонтар ва
серањолитар гаштаанд, њамсояшањрњо ба њам васл шуда
агломератсияњои бузургро ташкил дода ба мегаполисњо сабзида
расидаанд, ки ањолиашон ба 40-70 млн, ва њатто аз он бештар
шудаанд. Табиист, ки бо об таъмин намудани чунин шањру
ањолии онњо кори мушкил, зањматталаб, мураккаб, ќимматбањо
буда, захираи калони обро талаб мекунанд, боиси норасогии об,
мањдудукунии истифода, чорањои истифодаи сарфакоронаи обро
талаб менамояд.
Талаботи болоравандаи об дар соњахои кишоварзї яке аз
сабабњои норасоии об мебошад, зеро афзоиши босуръати ањолї
талаботро ба мањсулоти хурока, мањсулоти хоми саноати сабук,
бофандагї ва ѓайраро метезонад, барои рушди устувори ин
соњањо сарфи иловагии об талаб карда мешавад. Норасогии об
дар як ќатор малакатњо боиси ќашшоќї, камбизоатї ва
гуруснагї гардидааст, азият мекашанд, аз як мамлакат ба
мамлакати дигар фирор мекунанд. Заминњои обёришаванда
талафдињандаи асосии об мебошанд. Барои тайёр намудани
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ѓаллае, ки аз он як бурида нони 100 грамма тайёр мешавад 150
литр об, барои тайёр намудани як табаќча шавлаи биринљї беш
аз 500 л, барои тайёр шудани 100 г сабзавоту мева 100 литрӣ,
барои 100 г ќанд 150 л, барои 100 г гўшт 2-3 њазор литр об сарф
мешавад. Дар байни соњањои саноат саноати химия ба об бештар
ниёз дорад.
Ва нињоят, сабаби дигари боиси косташавї ва норасогии
захирањои об мегардад ин ифлосшавии обњои љорї зери таъсири
рушди саноат, ки оби ифлосро ба дарёњо сар медињанд, моддањои
химиявї, нурињои маъданї ва зањрхимикатњо барои мубориза ба
муќобили зараррасонандагони зироатњои кишоварзї мебошад.
Аз ин лињоз њалли ин масъалањоро чунин дарёфт намуд, ки оби
ифлоси корхонањои саноатї, пастобаи (фораи) оби майдонњои
зироатпарварї ба дарёњо њамроњ нашаванд, обро ифлос
накунанд, онро сарфаю сариштакорона истифода намоянд.
Њамин тариќ маълум мешавад, ки об ганљинаи гаронбањо,
атои нодири табиат, сарчашмаи њаёт, сафобахши зиндагист,
онро бояд оќилонаю сарфакорона истифода намуд, аз
ифлосшавї боздошт, муаммоњои онро њал намуд, вагарна инсон
ба решаи худ теша мезанад.
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Номвар ҚУРБОНОВ
табиатшинос

УСУЛЊОИ НАВИ МУТОБИЌШАВЇ БА
ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Дар замони муосир таъсири антропогенї ба муњити зисти
инсон ба дараљае расид, ки устувории биосфера зери тањдиди
љиддї ќарор гирифт. Проблемањои мањаллию минтаќавї ба
мушкилотњои њалталаби љањонї табдил ёфта, таѓйирёбии
глобалии иќлимро тезониданд. Сабаби асосии ин, афзоиши
босуръати ањолї, якбора камшавии майдони системањои
экологии вайроннашудаи табиї, коњиш ёфтани гуногуншаклии
биологї, аз байн рафтани барќароршавии захирањои
барќароршавандаи табиї (оби нўшокї, гумуси замин ва
биомасса), истихрољи баѓоят зиёди газњои гулхонаї ва ифлос
гардидани муњит бо партовњои истифоданашуда мебошад.
Иќлими сайёра сол то сол таѓйир ёфта, дар бархе аз
манотиќи љањон гармшавии глобалї мушоњида мегардад, ки он
боиси обшавии пиряхњо ва ба амал омадани офатњои табиии
марбут ба об, аз ќабили обхезињои шадид, хушкшавию
шўразании заминњои кишт, шусташавии хок ва фавти дањњо
њазор одамон гардида, ба иќтисоди кишварњо хисороти калон
ворид месозад. Тибќи нишондодњои оморї њар сол ба њисоби
миёна 200 млн. нафар ањолии сайёра аз офатњои табиї зарар
мебинанд. Аз ин рў, њамкории давлатњою созмонњои
байналмилалї дар масоили мутобиќшавї ба таѓйирёбии
глобалии иќлим ва идораи офатњои табиии марбут ба об таќвият
дода шуда, оид ба тањкими потенсиали созмонњои миллию
минтаќавї дар мабориза ин масъалањои хатарзои умумибашарї
чорањои зарурї андешида шаванд.
Ба амал омадани офатњои табиї, босуръат обшавии пиряхњо,
обхезињо,
хушксолињо
ва
падидањои
фалокатовари
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гидрометеорологї таъсири манфии худро ба амнияти озуќаворї,
захирањои энергетикї, солимии ањолї ва ѓайра расонида
истодааст. Айни њол хатароти экологї, ба монанди таѓйирёбии
иќлим, ифлосшавии атмосфера, аз меъёр зиёд партофтани
аэрозолњо, харобшавии ќабати озонї, коњишёбии пиряхњо,
мушкилоти демографї ва норасоии оби нўшокї хусусияти
глобалї касб карда, таъсироти манфии онњо дар тамоми гўшаю
канори сайёра ба назар мерасад. Њарчанд як ќатор кишварњои рў
ба инкишоф, аз љумла Тољикистон дар ифлос кардани атмосфера
ва аз меъёр зиёд партофтани газњои гулхонаї сањми зиёд
надоранд, вале таъсири манфии ин хатарњо дар њудуди онњо
бармало мушоњида мешавад. Аз ин рў, Тољикистон чун кишвари
аз љињати географї кўњсор, аз нигоњи љойгиршавии захирањои
глятсиологию гидроэнергетикї бой ва аз нуќтаи назари
таъсироти хатарњои экологї осебпазир наметавонад аз ин
мушкилот дар канор бошад. Зеро њудуди Тољикистон релефи
зинамонанд ва водињои тангу чуќур дошта, 93%-и ќаламрави
онро кўњњо ишѓол мекунанд ва 80%-и марзи кишвар дар
минтаќањои осебпазир воќеъ гардидааст. Тољикистон аз нигоњи
ифлоскунии атмосфера ва истихрољи газњои гулхонаї дар байни
давлатњои љањон дар љойи 135-ум ќарор дошта, бинобар сабаби
релефи мураккаб доштану дар минтаќаи баландкўњ воќеъ
гардидан, аз љињати осебпазирї њангоми таъсири хатарњои
мухталифи иќлимї дар байни кишварњои ИДМ, соњили Балтика
ва Аврупои Марказию Шарќї маќоми аввалро мегирад.
Тавре маълум аст, таѓйирёбии иќлим, яке аз муњимтарин
масъалањои кураи арз ба шумор меравад ва љанбањои комплексї
дошта, фарогири масоили экологї, кишоварзї, иќтисодї ва
иљтимої оид ба таъмини рушди устувори њама мамолики олам,
аз љумла Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз ин рў, олимони
соњањои мухталифи илмњои табиатшиносї, аз љумла физика,
химия, агрономия, биология, география, метеорология ва
экологияро зарур аст, ки оид ба таѓйирёбии иќлим, тадбирњои
паст кардани таъсироти антропогенї ба иќлим, зиёд кардани
љангалзорњо, бењдошти саломатии љомеа ва мутобиќшавї ба
таѓйирёбии иќлимро њамаљониба андеша намоянд. Чунки
пайомадњои манфию хатарбори таѓйирёбии иќлим дар тамоми
ќаламрави Тољикистон ба таври гуворо мушоњида шуда
истодаанд. Яке аз соњањои осебпазири ин кишвар соњаи
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кишоварзї буда, њамасола дар натиљаи хушкшавї, ботлоќшавї,
эрозия ва таназзулёбии замин, сар задани офатњои табиї, ярч,
аз њад зиёд чаронидани чорво дар чарогоњњо, истифодаи
нодурусти зањрхимикатњо, нурињои минералї ва пањншавии
касалињои зараровар ва њашаротњои зараррасон ќисми заминњои
корам ва чарогоњњо аз истифода мебароянд.
Барои паст намудани пайомадњои манфии таѓйирёбии иќлим
ва мутобиќ сохтани соњањои гуногуни хољагии халќ, аз ќабили
кишоварзї, саноат, энергетика, иќтисод, тандурустї ва гендерї
ба таѓйирёбии иќлим дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
чандин лоињањои мухталиф амал менамоянд, ки њар яки онњо
ойиннома ва маќсаду њадафњои муайяни худро доранд.
Лоињањое, ки ба мутобиќсозии соњањои гуногуни хољагии халќи
кишвар бахшида шудаанд, њадафи ягонаи онњо тањким
бахшидани рушди устувор дар љумњурї мебошад. Дар ќатори
дигар лоињањои амалишаванда, яке аз лоињањои тобоваркунанда
ва мутобиќсози соњањои гуногун ба таѓйирёбии иќлим,
пасткунандаи оќибатњои манфии он ва дастгирикунандаи
шарњвандони љумњурї дар раванди мазкур воситаи маблаѓгузорї
барои тобоварї ба таѓйирёбии иќлим дар Тољикистон
(КЛИМАДАПТ) мебошад.
Воситаи маблаѓгузорї барои тобоварї ба таѓйирёбии иќлим
дар Љумњурии Тољикистон, яъне лоињаи КЛИМАДАПТ аз
тарафи Бонки аврупоии таљдид ва рушд (БАТР) ва Хазинањои
сармоягузории иќлим (ХСИ) маблаѓгузорї шуда, комилан ба
сармоягузории
бењтарсозї
ва
мутобиќнамоии
соњањои
мухталифи хољагии халќ ба таѓйирёбии иќлим равона
гардидааст. Лоињаи мазкур бо маќсади бештар тобовар
намудани сектори хусусии љумњурї, ба монанди кишоварзї,
соњибкорї
ва
манзили
зистро
нигаронида
шудааст.
Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки њамарўзаю њамасола
дучори таъсироти манфию хатарбори таѓйирёбии иќлим
мешаванд, соњаи фаъолияти худро бо ёрии лоињаи
КЛИМАДАПТ метавонанд ба ин таѓйирот тобовар созанд ва
њамзамон, онро рушду инкишоф дињанд. Зеро лоињаи
зикргардида дорои имкониятњои хеле зиёд буда, на танњо дар
мутобиќ намудани самти фаъолияти корафтодагон кўмак
менамояд, балки ба дархосткунандагони ќарзњои фоизашон паст
пешнињод месозад ва дар андешидани чорањои зарурї ба онњо
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омўзиш медињад. Яъне, шањрвандонеро, ки мехоњанд, самти
фаъолият ва хољагии худро ба таѓйирёбии иќлим мутобиќ созанд
ва инчунин, таъсироти манфии антропогениро ба муњит кам
кунанд, њамаљониба дастгирї менамояд.
Бояд ёдовар шуд, ки лоињаи КЛИМАДАПТ соли 2016 таъсис
ёфта, барои дастгирии татбиќи технологияњои ба таѓйирёбии
иќлим устувор ба корхонањои хурд, хољагињои дењќонї ва
хонаводањо дар Љумњурии Тољикистон равона карда шудааст.
Ин лоиња ба кишоварзон барои такмили идоракунии замин ва
истифодааи
самараноки
обу
энергия,
барои
истифодабарандагону истењсолкунандагони технологияњое, ки
ба самаранокии истифодаи обу энергия ва инчунин, идоракунии
бењтарин замин мусоидат мекунанд ва дар бахши бењсозии
манзили зист барои истифодаи босамари обу энергия ва
системањои гармикунии биноњо ќарзњои дастрас ва бо фоизњои
пастро пешнињод менамояд. Бузургтар аз он, лоиња пешбарии
баробарии гендериро барои њалли сабабњои асосии осебпазирии
иќлим бо маќсади баланд бардоштани устуворї ба таѓйирёбии
иќлим ва рушди устувор эътироф мекунад. Зеро муносиботи
гендерї, махсусан дар љомеањои суннатии шарќї хеле ҳассос
буда, аз таъсири таѓйирёбии иќлим ба осебпазирии занон
шањодат медињад. Осебпазирии гуногуни занон дар робита ба
мардон ба таври ассиметрї инъикос ёфта, дар дастрас набудани
дороию хизматрасонињо ба бонувон инъикос меёбад.
Воќеан, сабаби асосии таѓйирёбии иќлим фаъолияти худи
инсон дар сайёра буда, ба ифлосшавии атмосфера боис
гардидааст ва болоравии њарорати њаво ба миќдори 2-3°С
деградатсияи (коњишёбии) пиряхњоро пурзўр намуда, боиси ба
амал омадани њодисањои фавќулода мегардад. Дар ин њолат
аввалан сатњи оби дарёњои људогона баланд шуда, коњиши оби
дарёњои дигарро љуброн менамояд, вале баъдан дар бисёр дарёњо
камшавии фољеаомези серобї оѓоз мешавад. Мањз њамин
њолатро ба инобат гирифта, лоињаи КЛИМАДАПТ дар њар се
бахш - кишоварзї, соњибкорї ва манзили зист ба истифодаи
самараноки об ва энергия ањамияти аввалиндараља медињад.
Чунки истифодаи самараноки об ва энергия аз њама љињат
манфиатнок буда, ин ду навъи захира дар тамоми соњањои
фаъолият ањамияти бузург доранд. Бинобар ин, лоињаи мазкур
дар мутобиќнамоии соњаи кишоварзї ба таѓйирёбии иќлим,
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якчанд усулњои љадиди истифодаи босамари об, аз љумла обёрии
ќатрагї, насби системањои љамъоварии оби борон ва системањои
нигоњдории обро маблаѓгузорї ва амалї мекунад, ки ин усулњо
дар мелиоратсия ќариб нав мебошанд.
Мушоњидањои бисёрсоли обуњавошиносї нишон медињанд,
ки дар давоми 60 соли охир њарорати миёнаи солонаи њаво дар
Тољикистон то 1°С баланд шуда, шумораи рўзњои боришоти сел
афзудааст ва офатњои табиии марбут ба об, ки хисороти
иќтисодии онњо дар навбати худ имкониятњои кишварро барои
ноил шудан ба рушди устувор коњиш медињад, зиёд гардидаанд.
Аз ин рў, устувор сохтан ва тобовар намудани тамоми соњањои
фаъолияти ањолї дар Тољикистон ба таѓйирёбии иќлим басо
зарур буда, дар рушду инкишофи њамаљонибаи љумњурї
ањамияти бузурги иќтисодї дорад. Барои мутобиќ гардондани
бахшњои иќтисодию иљтимої ба оќибатњои манфии таѓйирёбии
иќлим Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2003 «Наќшаи
миллӣ - амалии Љумњурии Тољикистон дар бораи мутобиќшавї
ба таѓйирёбии иќлим»-ро тањия ва тасдиќ кард, ки он дар робита
ба њаллу фасли масъалањои марбут ба таѓйирёбии иќлим
афзалиятњои асосиро муайян менамояд. Маќсади нињоии лоињаи
КЛИМАДАПТ ба наќшаи миллӣ - амалии Љумњурии
Тољикистон оид ба мутобиќгардонии бахшњои иќтисодї ва
иљтимої ба таѓйирёбии иќлим комилан мувофиќ буда,
амалишавии наќшаи мазкурро метезонад. Бояд гуфт, ки лоињаи
зикргардида, яке аз воситањои амаликунандаи њадафњои наќшаи
фавќузикр ба шумор меравад.
Дар Тољикистон марњилаи кунунии стратегияи мутобиќсозї,
асосан муайян намудани тадбирњои аввалияи мутобиќсозии
имконпазиреро дар бар мегирад, ки бояд бо маќсади
бартарафсозии оќибатњои таѓйирёбии иќлим ва мусоидат ба
рушди устувори кишвар татбиќ ва амалї гарданд. Дар
марњилањои минбаъдаи тањияи стратегияи васеъ кардан, санљиш
ва муайян кардани љузъиёти чорабинињои мутобиќсозї пешбинї
мешавад. Яке аз имкониятњои бузурге, ки амалишавии
стратегияи мутобиќсозї ба таѓйирёбии иќлимро дар Тољикистон
метезонад, лоињаи КЛИМАДАПТ мебошад. Зеро лоињаи мазкур
на танњо дар манотиќи мухталифи кишвар барои мутобиќсозии
бахшњои кишоварзї, соњибкорї ва манзили зист корњои амалие
анљом додааст, балки як ќатор шањрвандони љумњуриро оид ба
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масъалаи мазкур омўзиш дода, сатњи дониши онњоро баланд
бардоштааст. Тавассути семинару курсњои омўзишӣ ва корњои
амалии худ ин лоиња илмро ба истењсолот пайваст менамояд.
Лоињаи КЛИМАДАПТ бо назардошти маблаѓгузорї ва
дастрас намудани таљњизотњо барои обёрии заминњо, насб ё
барќароркунии ќубурњои обкаш, насби дегњои бухории
системањои гармидињї, насби панелњои офтобї, нигоњдории
њароратии биноњо ва њоказо дар њама шањру навоњии
дархосткунанда бо маќсади огоњонидани ањолї тавассути
семинар-омўзишњо, буклетњо, брошюрањо оид ба пешгирї аз
оќибатњои ногувори таѓйирёбии иќлим мусоидат менамояд.
Воситаи маблаѓгузорї барои тобоварї ба таѓйирёбии иќлим дар
Тољикистон
(КЛИМАДАПТ)
барои
сармоягузорї
ба
технологияњои мављуда ва озмоишї, ки тавассути таъмингарон
ва насбгарони тавсияшуда метавонанд дастрас гарданд ва барои
баланд бардоштани самаранокии истифодаи об ва энергия ва
паст кардани бодлесшавии (эрозияи) хок равона шудаанд,
дастгирї пешкаш менамояд. Дар аксарияти минтаќањои
кўњистон, ки бинобар сабаби надонистани муносибатњои дуруст
нисбати истифода ва идоракунии замин мавзеъњои асосии
кишоварзию зироаткории худро тањти фарсоиш карор додаанд,
пастшавии њосилнокии заминњо ва даромаднокии соња ду сабаб
дорад: якум, паст будани сатњи дониш ва малакаи ањолї дар
самти роњбарї ва идораи заминњои кишт ва дуюм, имконияти
молиявї барои маблаѓгузорӣ ва нигоњдории инфрасохтори
заминњои кишоварзї мебошад. Мањз барои бартараф намудани
њамин мушкилотњо лоињаи КЛИМАДАПТ дар як ќатор шањру
навоњии атрофи шањри Душанбе ва вилоятњои Хатлону Суѓд
чандин кишоварзону соњибкоронро дастгирї ва рањнамої
кардааст, ки мисоли онро дар шањрњои Турсунзода, Вањдат ва
ноњияњои Хуросон, Бохтар, А.Љомї, Љ.Расулов, дида метавонем.
Ин лоиња барои соњибкории бахши хусусї, аз љумла
кишоварзон, соњибкорон ва хонаводањо тавассути муассисањои
молиявии шарики худ - бонки Эсхата ва ташкилотњои амонатии
хурди Имон Интернешнл, Њумо ва Арванд бо фоизњои нисбатан
паст ќарзњо пешнињод менамояд. Ќарзњои КЛИМАДАПТ дар ин
соњањо бо асъори миллї (сомонї) барои технологияњои пешкаши
тасдиќшуда ва соњибмулкон баробар ба 500 то 300 000 доллари
ИМА ва барои технологияњои тасдиќшудаи дар марњилаи
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коркард ќарордошта, ки бояд аз арзёбии мутобиќшавї ба
таѓйирёбии иќлим гузаранд ва гурўњи соњибмулкону шахсони
њуќуќї баробар ба 1000 то 1000 000 доллари ИМА пешнињод
карда мешаванд.
Маълумотњо нишон медињанд, ки лоињаи КЛИМАДАПТ дар
тўли беш аз як сол фаъолият тавонист ба пешравињои назаррас
ноил гардад, яъне он дар як муддати кўтоњ ба рушди устувор
расида, маблаѓгузории соњањоро бо дастгирии донорњои
байналмилалї осонтар намуд. Њамин аст, ки дар ин муддат бо
ёрии лоиња зиёда аз 2000 ќарзгирандагон - хонавода, дењќонон ва
корхонањои хурду миёна барои технологияи нави ба таѓйирёбии
иќлим тобовар, аз љумла обёрии ќатрагї, гармхона, тирезањои
гармнигоњдор, системаи љамъоварии оби борон, системањои
нигоњдории об, панелњои офтобї ва дигар таљњизотњо ќарз
гирифтанд. Аз шумори умумии ќарзгирандагон, ќариб 29%-и
онњоро занон ташкил медињанд ва аз ин 59%-ашон дар дењот умр
ба сар мебаранд. Далелњо собит месозанд, ки бонувон асосан
ќарзро барои маблаѓгузории хона истифода мебаранд ва мардон
ба самтњои гуногун маблаѓ мегузоранд. Аз ин, бармеояд, ки
баробарии гендерї яке аз маќсадњо ва њадафњои асосии
КЛИМАДАПТ буда, лоиња барои баланд бардоштани устувории
занон ба таѓйирёбии иќлим тавассути бартараф сохтани
камбудињои гендерї ва дастгирии маблаѓгузорї дар Тољикистон
мусоидат менамояд.
Њамин тавр, лоињаи КЛИМАДАПТ барои дастгирии
кишоварзон, соњибкорон ва хонаводањо, ки барои мутобиќсозии
фаъолият ё манзили зист ба таѓйирёбии иќлим кўшиш
менамоянд, дастгирї пешкаш мекунад ва њадафњои лоињаро дар
самти мутобиќсозии соњањои зикргардида ба гурўњњои зерин
људо кардан мумкин аст:
 љалби таваљљуњи љомеа ба мушкилоти таѓйирёбии иќлим;
 омўзиши истифодаи оќилонаи манъбањои алтернативии
энергия;
 истифодаи васеи технологияњои аз нигоњи экологї безарар;
 истифодаи таљњизот ва дастгоњњои каммасрафи энергетикї;
 истифодаи оќилонаи захирањо ва коркарди љадиди партовњо;
 обёрии ќатрагї ва обёрї намудани заминњои бекорхобида.
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Қоҳирова Г.И., Раҳматуллоева Ф.Ҷ.
Институти астрофизикаи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон

МУШОЊИДАЊОИ ОБЪЕКТЊОИ ЃАЙРИОДДЇ ДАР
РАСАДХОНАИ АСТРОНОМИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
“САНГЛОХ”
Пас аз барќарор кардани Расадхонаи байналмилали
астрономии Санглох (минбаъд Расадхонаи Санглох) фаъолияти
он рўз аз рўз афзуда истодааст. Телескопи якметра ва осмони
беҳамтои Расадхона на танњо олимони Тољикистонро, балки
олимони хориљи дурро њам дар њайрат гузоштааст, ки ин боиси
љалбшавии онњо дар Расадхонаи мазкур мебошад. Ин аз он
шањодат медињад, ки Расадхона дар арсаи љањонї мавќеи худро
пайдо карда истодааст. Дар ин мушоњидањо олими Институти
астрономияи Академияи илмњои Словакия Иванова Олександра
бо ташаббуси њамкорї бо олимони Институти астрофизикаи
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва њамчунин љалби ў
барои кор кардан дар телескопи якметраи Расадхонаи Санглох
ташриф овард. Маќсади асосии мушоњидањои муштараки
олимон ин тадќиќи љирмњои ѓайриодие буд, ки мањз дар рўзњои
26 июл - 3 августи соли љорї хусусиятњои онњо таѓйир меёфт.
Солњои охир дар байни сайёрањои Муштарї ва Нептун
гурўҳи ҷирмҳое кашф шудаанд, ки дорои хусусиятњои
астероидию кометавї доранд. Чунин ҷирмҳоро «кентаврҳо»
меноманд.
Кентавр калимаи юнонї буда, решаи он аз ду калима иборат
аст, кентев-сиёњии дуда, зада буридан ва таврос – барзагове, ки
ќотили барзаговњоро ё сайёдии онњоро тафсир мекунад. Дар
асотири Юнони ќадим кентаврро ба махлуќи вањшии ќотил бо
сар ва бадан дар тани асп шабоњат додаанд, ки то њол ин маљмўъ
дар илми астрономия истифода бурда мешавад.
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Расми 1. Кентавр, шабоњати инсон бо бадани асп.
Аз њамин лињоз, дар Расадхонаи Санглох аз рўзњои 27 июл- 3
августи соли 2017 объектњои кайҳонӣ аз гурўҳи кентаврҳо дар
масофаи 900 млн км аз Офтоб бо номи кометањои 29/Р
Швассман-Вахман, 2015ЕR61 Панстрасс, 2015VL62 Лемон-ЮнгПанстарсс, астероидњои (596 Шейла), (457175) 2008GO98
мушоњида карда шуданд. Кометаи 29/P Швассман-Вахман –
кометаи кўтоњдаври гурўњи Кентавр (Расми 2), ки соли 1927 аз
тарафи олимони Олмон А.Швассман ва А.Вахман кашф карда
шудааст. Дар давоми солњо дар ин гурўњ зиёда аз 45 объектро
кашф намуданд. Хосияти пурасрори кентаврҳо дар он аст, ки
ҳатто дар масофаҳои хеле дур аз Офтоб онҳо фаввораҳои газу
чангӣ ҳосил мекунанд. Одатан, дар ин масофаҳо кометаҳои одӣ
ин гуна фаъолиятро нишон намедиҳанд. Ин муаммо то ҳол ҳалли
худро наёфта, яке аз масъалаҳои муҳими астрономияи муосир ба
њисоб меравад.

184

Илм ва Љомеа

Расми 2. Кометаи 29/P Швассман-Вахман аз рўи мушоњидањои
Расадхонаи Санглох 30 июли соли 2017, ки дар байни 45 объекти
гурўњи Кентавр љойгир шудааст.
Боз як муаммои муосири дигар дар илми астрономия ин
фаъолнокии астероидњое мебошад, ки гоњ-гоњ фаъолияти
кометавии худро нишон медињанд. 11 декабри соли 2010 аз
тарафи олимони Амрико љирмеро мушоњида намуданд, ки
дурахшониаш ду маротиба зиёд гардида, хусусиятњо ва шакли
кометавиро нишон дод. Дар давоми мушоњида дуто думи чангї
дар он пайдо карданд (Расми 3).
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Расми 3. Думњои чангии астероиди 596 Шейла пас аз бархўрд бо
љирми кайњонї.
Олимон пурра хусусиятњои кометавиро ошкор намуданд, ки
ин боиси боварии онњо ба комета буд. Аммо координтањо ва
мадори ин љирм ба комета монанд набуд (Расми 4), дар ин лањза
олимон боз ташхис ва тадќиќи пурраеро гузарониданд, ки ин
комета не, балки астероид бо номи 596 Шейла њаст.

Расми 4. Мадори астероиди 596 Шейла ва мавќеи он дар
Cистемаи Офтобї
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Бо ин сабаб астероидро ба гурӯњи обектњое дохил карданд,
ки астероид ё астероидњои фаъол буда, гоњ-гоњ фаъолияти
кометавиро зоњир менамояд. Ба онњо номи кометањои тасмаи
асосии астероидњо гузоштанд. Сабаби асосии фаъолияти
кометавї нишон дондани астероиди 596 Шейла ин бархӯрӣ бо
љирми номуйян буд, ки баъди бархӯрд он ба ларзиш даромад.

Олимони Институти астрофизикаи АИ ЉТ бо олими
Институти астрономия Академия илмњои Словакия Иванова
О.В. дар ваќти мушоњидањои объектњои ѓайриоддї дар
Расадхонаи Санглох.
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Аз ин лињоз, мо њам тасмим гирифтем, ки дар Расадхонаи
Санглох мушоњидаи ин љирми шавќоварро ба роњ монем ва боз
якчанд астероидњои фаъолро аз ин гурўњ 596 Шейла, 457175
2008GO98 барои тадқиқ интихоб кардем. Дар давоми мушоњида
ба олимони Институти астрофизикаи АИ ЉТ маълум гашт, ки
астероиди Шейла то њол фаъолияти кометавии худро давом дода
истодааст ва бо рафтори ѓайриодии худ боз олимони
астрономияро дар њайрат гузоштааст (Расми 5).

Расми 5. Акси астероиди 596 Шейла, ки дар Расадхонаи Санглох
рузи 31 июли соли 2017 ба навор гирифта шудааст.
Мушоњидањои муштарак ва кори пурмањсули олимони ду
тараф нишон доданд, ки Расадхона дар тамуддуни чањонї
мавќеи худро пайдо карда истодааст. Ин аз он шањодат медињад,
ки аз рўи коркарди маводи мушоњидањо мавќеи кентавр ва
фаъолияти кометавї доштани астероиди 596 Шейла муайян
шуда, натиҷањои илмӣ дар Маркази сайёраҳои хурди Иттињоди
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байналмилалии
астрономњо
ќабул
гардиданд.
Тадќиќотњо давом дорад ва дигар хусусиятњои физикии онњо, аз
ҷумла таркиб, сохтор, андоза, дурахшонї, њаракати даври
гардиши онњо коркард карда мешаванд. Ба раванди мазкур
кулли олимони ҷавони Институти астрофизикаи АИ ЉТ ҷалб
шуданд ва аз таҷрибаи олими Словакия баҳра гирифтанд.
Дастовардҳои илмии ҳамкории байналмилалӣ дар маҷаллаҳои
махсуси ҷаҳонӣ нашр мегарданд ва дар конференсияҳо пешниҳод
мешаванд.
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АДАБ ВА ҲУНАР

Комил БЕКЗОДА
файласуф

ШЕЪР ЧИСТ?
(Таҳқиқи адабиётшиносӣ)
Шеърро мақсуд агар одамгарист,
Шоирӣ ҳам вориси пайғамбарист.
Иқбол
Дар ин навишта, ки чандин порањои шеърї гирд оварда
шудаанд, мо маљбурем, љавоби худро бигўем, ки «Шеър чист?».
Ба шеър таърифњои гуногун додаанд. Њар шоире назари хоси
худро дорад. Њар муњаќќиќу мунаќќиде назари худро пешкаш
мекунад. Ин ба он маъно нест, ки гўё шеър таърифи мушаххасу
конкрет надошта бошад. Шеър таърифи мушаххас дорад. Дар
зимни љавоб ба саволњои ин муќаддима доир ба шеър ва таърифи
он сухан хоњем ронд.
1. Шеър њамчун падидаи маънавї
Шеър яке аз василањое мебошад, ки маънавиёти башар ба
воситаи он ифода мегардад. Њамаи њунарњои башарї василаанд.
Василаи кўмак кардан ба Инсон ва осон намудани зиндагии
инсонї. Инсонњо дар љањон танњоянд... Гирифторанд...
Бадбахтанд... Мусибатзадаанд... Дардманданд... Мирандаанд...
Нотавонанд...
Гуруснаанд...
Мањкуманд...
Мањбусанд...
Нокоманд... Ноумеданд... Сарсонанд... Овораанд... Ва бо як
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калима ҳама дар ҷустуҷӯи амният ва бехатарии вуҷудӣ
(экзистенсиалӣ) мебошанд.
Ин ва боз садњо саволи дигар дар рў ба рўи инсони гузашта
ва њозира арзи вуљуд мекард ва мекунад. Мо бояд ба ин саволњо
љавоб дињем. Њар кас ба тариќаи худ ба ин саволњо љавоб
медињад. Сиёсатмадорон, файласуфон, донишмандон, олимон,
љанговарон, рўњониён, равоншиносон, љомеашиносон ва ѓайра
ба ин саволњо аз рўи ихтисоси худ љавоб медињанд. Маќсад ва
њадафи њамаи онњо ин аст, ки чї тавр мо бояд инсониятро аз ин
мушкилињо ва мусибатњо наљот дињем. Мо дар ин навишта танњо
сари ин мавзўъ баҳс мекунем, ки шоир аз рўи ихтисоси худ ба ин
мушкилоти башарї чи гуна љавоб медињад. Барои осонии кор
фалсафаи шеър ва шоириро ба мавзўъњои љузъї таќсим мекунем:
2. Шеър аз нуќтаи назари мазмун
Мазмуни шеър тамоми олами вуљудро дар бар мегирад. Дар
олами њастї ду њаќиќат вуљуд дорад: Якум, ҳаќиќати ќайњонї;
дуюм, ҳаќиќати инсонї. Њаќиќати кайњонї аз рўи ќоидањои вазн,
кашиш, суръат, њаракат... муайян карда мешавад. Худи кайњон
намедонад, ки вазну кашиш чис? Њаракату суръат чист? Зеро
кайњон аќлу хирад надорад. Бадбахтиву хушбахтиро намедонад.
Худро намедонад ва инсонро низ намешиносад. Аммо њаќиќати
инсонї бар хилофи њаќиќати кайњонї аст. Инсон аз рўи
ќоидањои аќл, хирад, инсоф, адолат, баробарї, хайр, хушбахтї,
дўстї, њамкорї, шафќат, мењрубонї ва ѓайра амал мекунад. Ин
ќоидањои њаќиќати инсонї бакуллї муќобили њаќиќати кайњонї
мебошанд. Низои байни ин ду њаќиќат љавњари мушкилоти
башариро ташкил медињанд. Њаќиќати кайњонї хеле бузург ва
амиќ аст. Умри мо одамон кўтоњ ва сатњї мебошад... Њаќиќати
одамї нотамом ва ноќис аст... Мо инсонњо маљбур њастем, ки бо
њаќиќати мутлаќ ва беинтињои кайњонї созиш ва муросо кунем.
Њамин аст хулосаи аќлу дониши башарї...
Шоир аз љониби худ кўшиш мекунад, ки ба воситаи шеъри
худ ба ин саволњои муњол љавоб гўяд...Ба мавзўи аслии худ
баргардем. Њар хонандаи ин мақола њаќ дорад бипурсад, ки:
Назари худи шоир ба шеър ва шоирї аз чї иборат аст? Ин
пурсиши бисёр муњим аст. Бисёр шоирон ва муаллифони
китобњои шеърї аз љавоб додан ба ин савол саркашї мекунанд.
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Чаро? Барои он ки шањомату бузургии худро аз даст надињанд.
Зеро ба хонандагон талќин кардаанд, ки ин шеърњоро бо илњоми
осмонї сурудаанд. Аз тарси он ки мабодо хонандагон аз осмонї
будани шеъри онњо шубња кунанд. Ва сирри заминї будани
шеърашон фош шавад.
Ин аст, ки изњори назар намекунанд ва ќазоватро ба уњдаи
хонанда мегузоранд. Оќибати кор аљиб аст. Таваљљуњ кунед:
Хонанда њарчи гўяд, шоир розї нест. Гўё мазмуни шеърашро ба
пуррагї дарк накардаанд. Зимнан, боз даъво дорад, ки ин
хонандагони заминї мазмунњои осмонии шеъри ўро дарк
накардаанд! Барои њамин њам, њељ як шоир ќабул намекунад, ки
мазмуни шеърашро ба мо шарњ дињад! (Ин мавзўъро боз баъдтар
пайгирї мекунем).
3. Шеър чи гуна эъљод мешавад?
Ман муаллифи ин матлаб шеър ба хонандагони худ љавоб
медињам, ки: «Шеър чист ва он чи гуна эъљод карда мешавад?»
Ва ё ба ибораи дигар: «Ман шеърро чи гуна мефањмам?» Љавоби
мушаххас ва конкретии ман ба ин савол чунин аст:
«Шоир ба воситаи шеъри худ љањонро аз нав меофарад. Зеро
шоир аз љањони мављуда розї нест. Шеър барои шоир васила аст.
Васила, яъне восита, абзор, инструмент...
Чунин абзорест, ки кўчакро бузург ва бузургро кўчак (хурд)
нишон медињад. Агар чунин накунад, пас шеър нест, балки илм
аст. Илм њар чӣ њаст, њамон тавр тафсир мешавад. Њодисаи
илмиро каму зиёд кардан мумкин нест. Иштибоњ мешавад. Аммо
дар шеър каму зиёд кардани ин ё он њодисаро муболиѓа мегўянд.
Шоир аз рўи биниши худ чизи бузургеро кўчак тасвир мекунад.
Ва ё чизи хурд ва кўчакро бузург нишон медињад. Дар њар ду
њолат њам мегўянд, ки шоир муболиѓа кардааст. Яъне аз тасвири
воқеии ҳолатҳо ва ҳодисаҳои мушаххас ва конкрет дур рафтааст.
Мо мегӯем, ки ин ҳаққи ҳунарӣ ва ҷаҳонбинии хоси шоир аст, ки
ба чунин иқдоми эҷодкоронае даст задааст.
Бо як калима љавњари њунари шоирї мањз аз њамин муболиѓа
иборат аст. Њамин муболиѓа инструменти кории шоир аст, ки
њам бузург ва њам хурдро берањмона мекўбад. Ин абзорест дар
хизмати фалсафаи шоир. Шоир эљодкор аст. Назари мустаќили
худро дорад. Шоир мехоњад, ки аз роњи фикр ва маънавият
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наќшаи худро ба хонандагон фањмонад. Вале фикр хушк ва урён
аст... Муљарраду абстракт аст. Мардум ба осонї фикри
муљаррадро намефањманд. Ин аст, ки шоир њунари худро ба кор
мегирад. Њунари шоир кадом аст? Њунари шоир он аст, ки аќида
ва фикри муљаррад ва абстрактиро ба воситаи мисолњои
конкретї, тасвирњои воќеї ва манзарањои зинда ва диданї шарњу
баён мекунад. Ин корро тасвири шоирона меноманд. Тасвирњои
воќеї ва конкретї, бо худии худ шеър нестанд. Ин тасвирњо он
гоњ шеър мешаванд, ки агар шоир онњоро барои баён кардани
аќидаи худ бо њам пайваст карда бошад. Тасвирњо, манзарањо,
њодисањо, мазмунњои конкретї худ ба худ танњо маънои љузъї
доранду бас. Он тасвирњо нопурраанд. Ноќисанд. Шеър нестанд.
Аммо аќида, фалсафа, диди нав ва назари шоиронаи ў ин
манзарањо ва тасвирњои љузъиро симо ва сурати том ва тамом
мебахшад. Он ваќт аст, ки шеър эљод мешавад. Мехоњам барои
намуна ва мисол, як байтро ба тарзи худ тањлил кунам ва чӣ
будани механизми офариниши шеърро ба хонандагони фозил
пешкаш намоям. Ғазалеро аз эҷодиёти худ, ки «Ишќи бепарвои
ман» унвон дорад, мисол мезанам:
Рањ ба сўи ёр дорад ин дили шайдои ман,
Љуръати Мансур дорад ишќи бепарвои ман.
Мазмуни куллии байт чунин аст: «Ман дар роњи ишќи худ то
охир устувор њастам». Њамин аќидаи шоир ба воситаи чандин
тасвирњои аљибу ѓариб баён карда шудааст (Ногуфта пайдост, ки
агар шоир инструменти шоирии худ, яъне тасвирњои
муболиѓаомезро истифода намекард, касе ба њадафи ў таваљљуње
наменамуд. Ва гуфтани он, ки «Ман дар роњи ишќи худ то охир
устувор њастам» як аќидаи одї ва маъмулї мебошад. Ва њама
онро медонанд ва дар њама љо хонда ва шунидаанд.) Вале шоир
ин аќидаи одиро тавре ба мо талќин мекунад, ки мо маљбур
мешавем, ки ба он бо диди нав назар кунем. Шоир бо тасвирњои
муболиѓаомези худ моро ќонеъ мегардонад, ки ин аќидаи ў чизи
нав аст. Арзанда аст. Фидокорї металабад. Баъди хондани ин
байт дар мо тасаввуре пайдо мешавад, ки гўё аз забони шоир
чизи навро шунидаем. Гўё тасаввуроти пешинаи мо дар бораи ин
аќида ки: «Ман дар роњи ишќи худ то охир устувор њастам» як
аќидаи одї аст, иштибоњи мањз будааст. Байти шоир моро
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барангехт. Моро такон дод. Моро бедор кард. Мо ин маъниро
ба таври нав эњсос кардем. Ба тарзи нав фањмидем. Мо бедор
шудем. Шоир моро бедор кард. Вазифаи шоир њамин буд. Ў ин
вазифаро анљом дод. Рисолати шоирии худро ба исбот расонд.
Аз ин ба баъд мо хонандагон озод њастем, ки барои амалї
намудани наќшаи шоир камар бандем. Њамин тавр, шоир ба
њадафи худ расид. Моро ба кору амал водор кард. Рисолати
шоирии худро иљро намуд...
Ба хонандагон пешнињод мекунам, ки барои намуна ва мисол
њамин байтро ба таври муфассал тањлил кунем. Якеро ба сифати
калид интихоб кардаем, то кори хонандаро осон гардонем.
Биёед, барои як дафъа њамаи калимањои ин байтро аз назар
гузаронем ва бубинем, ки ин калимањо дар танњої чї маъно
доранд ва њангоме ки дар байт љамъ оварда мешаванд, чї
маънои наве ба худ мегиранд. Инак, тањлили муфассали ин байт:
Рањ - роњ аст. Ба хотири равонии байт ва вазни он «роњ» - ро
«рањ» гуфтем. Калимаи «роњ» чунин маънињо дорад: љода, тариќ,
дафъа, бор, мартаба, ќоида, равиш, маслак, мазњаб, гузаргоњ,
кўча, масофа...
Ба - ишора ба сў, тараф; дар љое будани чизе ё касеро
мефањмонад...
Сўй - тараф, љониб, назди, пеши, ба тарафи, ба љониби...
Ёр - дўст, рафиќ, мањбуба, маъшуќа, зан, назир... Маъбуд,
Худо, Офаридагор...
Дорад - аз доштан; доро будан, молик будан, тасарруф
кардан, идора кардан, водор кардан...
Ин - кас ё чизи наздикро ишора мекунад; «Ин одам», «Ин
китоб»...
Дил - узви хунгардонї, ќалб, дарун, дохил, ботин, љон, рўњ,
фикр, андеша, майл, хоњиш, њавас, дилбар, ёр, мањбуба, дўст...
Шайдо - ошуфта ва девона; ошиќи гузаро; њайрон, сахт ба
њаяљон омада; ошуфтагї; аз ишќ пайдо будан; маҷзуб,
нимадевона, вола, ғариб…
Ман - љонишини шахсии шахси якуми танњо; дар иборањои
изофї соњибиятро ифода мекунад. Дар ин байт ба шоир ишора
мекунад. Ин љо «Ман»- и шоир аст. Шахсияти ўст. Муаллифи ин
ғазал аст.
Љуръат - далерї, љасорат, бебокї, шуљоат, ѓаюрї, нотарсї,
пурдилї, бањодурї...
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Мансур - Инљо Мансури Њаллољ (854 - 921) ориф ва
мутафаккири форс-тољик дар назар аст. Чунонки маъруф аст,
њангоми љазбаи сўфиёна ибораи «Аналњаќ» (Ман худоям) - ро ба
забон овард. Барои ин густоњї Њаллољро ба дор овехтанд. Ин
ибора рамзи устуворї дар аќида ва њадаф аст. Чун њангоми
зиндонї Њаллољро сахт шиканља карданд, ки аз аќидаи худ
баргардад. Вале ў то охир дар аќидаи худ устувор монд.
Дорад - аз доштан; доро будан, молик будан...
Ишќ - Њисси дилбастагї ва дўстдории аз њад зиёд ба чизе ё ба
касе, муњаббат, шефтагї...
Бепарво - беѓам ва беандеша дар бораи худ ва ё дигарон;
бетафовут, бетараф;
Ман - љонишини шахсии шахси якуми танњо; Ман дар ин
байт ба шахси шоир дахл дорад. Нависандаи ин ғазал дар назар
аст.
Инњо буданд њамаи калимањои байт, ки асоситарин
маънињои онњоро зикр намудем. Њоло аз хонандагон мепурсам,
ки оё мешавад аз маљмўаи ин калимањо як аќидаи муайянеро
њосил кард? Таваљљуњ кунед, ки ин калимањо дар якљоягї ба чї
шакл меоянд: Рањ - ба - сўй - ёр - дорад - ин - дил - шайдо - ман љуръат - Мансур - дорад - ишќ - бепарво – ман. Бубинед, ки бо
партофтан ва њазфи танњо як њарфи изофаи «и» байт маънои
худро аз даст додааст. Изофа дар иборањои дил-и шайдо; шайдо и ман; љуръат - и Мансур; ишќи - и бепарво омадааст.
Агар тартиби ин калимањо дигар карда шавад, мешавад аз
онњо маъние пайдо кард? Не, намешавад. Агар, тасодуфан
маъние њам пайдо шавад он шеър нахоњад буд. Пас, маълум
мегардад, ки офаридани шеър кори шоир аст, на кори калимањо,
на кори калимасозон, на кори тасвирњо ва манзарањои алоњида.
Ин шоир аст, ки бо ќудрати эљодї ва офаринандагии худ
маънињо ва мазмунњоеро меофарад. Аќида ва назарияи шахсии
худро ба воситаи тасвирњо ва манзарањои зинда, ки аз калимањои
забон сохта шудаанд, баён медорад. Моро мафтун мекунад,
таваљљуњи моро бармеангезад. Дар торикии дерина рўшноии нав
мепошад... Њамин тавр, шеър эљод мегардад. Дар мисоли ин байт
шоир ба хонандагонаш гуфтанї њаст, ки «Шумо њам дар роњи
ишќи худ ба мисли ман устувор бошед. Аз ман ибрат гиред. Ман
аз Мансури Њаллољ ибрат гирифта будам. Ин роњи дуруст аст.
Зеро ки роњи озмуда ва санљидашуда аст. Њаллољ озмуд, ман њам
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озмудам... Шумо њам биозмоед...» Ин аст даъвати шоир... Ин аст
рисолат ва хидмати шеър ба мардум... Ин аст рисолати таърихї,
фарњангї, маънавї, иљтимої, тарбиявї ва бедоркунандаи шеър
дар љомеа. Ман рисолати шеър ва шоирро чунин мефањмам.
Њамаи шеърњои ин китоб аз байтњо иборатанд. Ва њамаи байтњо
ба мисли байти боло сохта шудаанд. Ин аст тасаввури ман аз
коргоњи шеъру шоирї”.
Шояд дигарон ин мавзўъро ба тарзи дигар мефањманд. Ин
табиӣ аст. Чун инсонњо озоданд, њар кас њаќ дорад, ки дар њар
мавзўе назари шахсии худро дошта бошад...
4. Шакли шеърї чист?
Унсурњои асосии шеър: забон, вазн, ќофия ва мусиќї
мебошад. Дар њикоя на вазн асту на ќофия ва на мусиќї. Вуҷуди
ҳикояҳо ва насрҳои мусаҷҷаъ дар адабиёти бузурги мо мавриди
гуфтугӯи ин баҳс нест. Онҳо як падидаҳои тафаннунӣ ва
истисноӣ ҳастан, ки аз қоидаҳои умумии баҳси назму назф
берунанд. Ин аст, ки шеър аз наср фарќ дорад. Баъзе шеърњое
њаст, ки вазн надоранд. Дар баъзе ќофия нест. Дар гурўњи сеюм
мусиќї дида намешавад. Инњо шеърњои ноќисанд. Шакли шеърї
фалсафаи хоси худро дорад. Љисмњои кайњонї дорои вазн
мебошанд... Вазн ба маънои таносуб... Таносуб ба маънои ќофия
аст... Ќофия, яъне ритм, оњанг... Оњанг, яъне мусиќї... Мусиќї
дар худ вазн, таносуб, ќофия ва ритмро дар бар мегирад. Худи
мусиќї натиљаи њаракати кайњон аст... Њаракат љавњари
ашёњост... Ашёњо аз хилоли њаракат худро намоиш медињанд...
Сурат мепазиранд... Сурат зоњири шеър аст. Мусиќї ва њаракат
ботин ва љавњари шеърро ташкил медињанд.
5. Фалсафаи шеър чист?
Фалсафаи шеър ба маънои моњияти шеър аст. Шеър наќшаи
нави љањон ва зиндагии нави инсонњост, ки шоир ба таври худ
офаридааст. Шоири њаќиќї навовар ва офаридагор аст. Ба
љањони дигарон ќонеъ нест. Љањонро ба тарзи нав меофарад.
Зардуштия- шеъри Зардушт, Яњудият- шеъри Мусо ва Масењият
шеъри Исои Масењ аст. Чунки љањонро ба тарзи худ офариданд.
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Рўдакї, Фирдавсї, Хайём, Румї, Иќбол низ љањонро ба тарзи худ
офариданд. Идеал ва њадафи ин ё он шеър чизест, ки бояд бошад,
вале њоло дар воќеият вуљуд надорад. Пас, њамаи шеърњо
наќшаанд. Наќшањое, ки шояд дар оянда амалї шаванд ва ё
нашаванд. Оќибаташро зиндагї нишон хоњад дод. Шоир наќшаи
ояндаи зиндагии башариро пешбинї мекунад... Њар шоир
љањониёнро ба таври худ ба оянда умедвор мегардонад... Шоир
офаридагори њадафњо ва орзуњои нав ба нав аст...
6. Шоирони асил кадоманд?
Шоирон ду тоифаанд. Якум, пайравони тортанак; Дуюм,
пайравони занбўри асал.
Тоифаи якум бардавом тор мебофанд. Шеъри онњо луобест,
ки њамвора тўри сайёдї метанад. Барои ба даст овардани сайд ва
ба дом андохтани он. Ин тўрњо ва ин домњо василаи зиндагии
онњост. Шеър танњо бањона аст. Мебофанд ва мебофанд. Як
тортанак дар ду рўз ба дарозии 500 метр тор метанад... Танњо аз
њисоби луоби худаш...
Шоири асил мекўшад, ки дарди бедармони худ, њамзамонон
ва инсониятро баён кунад... Љидду љањд мекунад. Зањмат
мекашад. Љустуљў менамояд... Чун занбӯри асал аз гулњои
гуногуни илму маърифати башарї асал љамъоварї мекунад...
Шираи ин гулњоро дар шакли порањои шеърї ба мардум пешкаш
менамояд... Чун ќоида шоири асил њамеша ќурбонии кўрзавќии
мардуми авом аст... Чаро ки авом њамеша аз асли масъала ѓофил
мемонанд ва фирефтаи зарќу барќи шоирнамоён мегарданд.
Шеъри асил кадом аст? Шеъри асил дорои мазмуни фалсафї
мебошад. Кадом фалсафа? Фалсафаи зиндагї. Ин фалсафа, ки:
Инсон кист? Олам чист? Мо аз куљо омадаем? Оќибат ба куљо
меравем? Сарнавишти њар яки мо чӣ хоњад буд? Шоирони асили
њамаи ќавму миллатњо кўшидаанд, ки ба ин саволњо љавоби
ќонеъкунанда пайдо намоянд...
Дар фарњанги мо Њаким Умари Хайём (1048-1131) чунин
меандешид, ки: Ҷањон саросар њељ аст; Эътибори чандоне
надорад; Чун мо дар гардиши айём дасте надорем; Пас, корњоро
ба њоли худ роњо кунем ва дар таѓйир додани чизњо бењуда
сарсахтї накунем. Зеро аќли мо аз дарки сирру асрори олам ољиз
аст ва тавоноии мо мањдуд мебошад. Љањон тамошогањи
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гардиши рўзгор аст ва мо низ тамошогарони онем». Ин бинише
сўфиёна,бунбастӣ ва орифонааст, ки тамоми љањонбинии
асримиёнагии зиёиёни моро ташкил медод ва таљаллиёти онро
дар шеъру адаби тољик меёбем. Рўњи ќаландарї, оини риндї,
пушти по задан ба дунё, корњои дунёро ба љиддият нагирифтан,
танзу истењзои њакимона пеша сохтан, хешро дар рў ба рўи
маломати дигарон ќарор додан ва боз чандин хоксорињои
нобаљо ва дурӯѓини дигар њусусияти фалсафаи ќавмест, ки њазор
сол боз истиќлоли фикрї, иљтимої ва сиёсии худро аз даст
додааст.
Чунин фалсафае акнун барои ворисони Хайём ва миллати
тољик барои асри XXI ва асрњои оянда зарурате надорад. Зеро ин
фалсафаи таслим ва шикаст аст. Фалсафаи навмедї ва пессимизм
аст. Зарарнок аст. Гумроњкунанда аст. Худбохтагї аст. Аз худ
бегонагї аст...
Аз њамаи ин сифатњои зидду наќиз дар адабиёти гузаштаи мо
симои риндро сохтаанд. Хаёмро бењтарин намунаи ринд
мешуморанд. Ринд дар њељ таърифе хулоса намешавад. Ба назари
оќилон девона асту ба назари девонагон оќил; Назди порсоён
гунањгор асту назди гунањгорон порсо; Ин аст шарњи
муњаќќиќони мо доир ба фалсафаи риндї. Вале ин шарњ ноќис ва
нотамом аст. Аз љавоби савол гурехтан аст. Бо як калима: Ринд
шахси ѓариб ва аз худ бегона аст. Вале ин бегонагиро дарк
намекунад. Хайёл мекунад, ки мењвари олами њастї мебошад. Бо
њазор забону таъбир лоф мезанад, хоксорї мекунад, ѓурур
мефурўшад... Вале њамаи ин бесамар ва бењудааст. Ин аст, ки мо
бояд аз Хайём ва Хайёмпарастон бигрезем... Фалсафаи онњо
натиљаи як бемории иљтимої буд. Шикасти сиёсї. Шикасти
маънавї ва фарњангї. Ѓалабаи рўњи ѓуломї ва ноумедии мутлаќ
бар инсон ва љомеаи инсонї... Чунин фалсафаро насли имрўзи
ќавми мо ќабул надорад... Мо аз фалсафаи озодї ва истиќлол
пуштибонї менамоем. Мо тарафдори фалсафаи худшиносии
миллї њастем... Мо аз озодандешї ва худогоњї дифоъ менамоем.
Мо ба ќудрати халлоќ ва офаридагори инсон ва инсоният боварї
дорем...
Риндони гузаштаи мо дард доштанд. Вале аз дарди худ огоњ
набуданд. Дардро ташхис дода наметавонистанд. Ин бехабариро
рандї ном гузошта буданд. Ринди Хайёмї на њаќро эътироф
дораду на њаќиќату на тариќату на яќинро...
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Њамаи ин мафњумњо (њаќ, њаќиќат, тариќат, яќин) истилоњоти
тасаввуфианд... Яъне ринди Хайёмї мегўяд, ки тасаввуфро ќабул
надорам! Боз чї? Боз мегўяд, ки куфру ислому дунёву динро низ
ќабул надорам! Баъд чї? Баъд оѓоз мекунад ба худкушии
маънавї! Яъне ба зиндагї пуштї по задан... љањонро бењуда
њисобидан, аз саволњои зиндагї гурехтан... Кори ринди Хайёмї
ба ин натиља расид... Ин аст, ки мо мегўем: Аз Хайём бояд
гурехт... Хайёмро бояд рањо кард. Њамќадами замон ва љањониён
бояд шуд. Инсони асри XXI ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб ёфтааст
ва омодаи посухи саволҳои эҳтимолӣ ҳам мебошад.
7. Њаќиќати илњом чист?
Мардони огоњ ва инсонпарваре њастанд, ки мехоњанд њарчи
ошкортар, равшантар ва возењтар маќом ва арзиши зиндагиро ба
мардум бирасонанд. Василаи аз њама таъсирноктар дар байни
восита ва василањои дигар мањз њамин шеър ва сухани мавзун
аст. Ин аст, ки он шахс шоири асил мешавад. Ў шоири њаќиќист.
Ба њалли масъалањои умдаи зиндагї ва марг мепардозад... Ў
масъулияти виљдонии худро дар назди одамон, муосирон ва
наслњои оянда илњом меномад. Ќувваи њаракатдињандаи илњоми
шоир, виљдон ва њисси масъулиятшиносии ўст дар назди
инсоният ва таърих. Фирдавсї ва Иќбол чунин буданд.
Аммо илњом барои шоирони дурӯѓин ниќобест, ки
соддалавњонро мефиребанд. Онњо барои сарпўш гузоштан бар
оташи кибру ѓурур ва њисси шўњратталабии худ шеър мебофанд.
Дар адабиёти мо њазорон шоир арзи вуљуд карда ва њазорон
девон таълиф шудаанд. Оё њамаи ин миллионњо адабиёти шеърї
бо илњом навишта шудаанд?
Аз осмон ба онњо илњом
фиристодаанд? Њаргиз! Аксари шоирон чун пайѓамбарон козиб
ва дурӯѓинанд. Онњо мехоњанд, ки ба воситаи иншои шеър айби
худситої ва шўњратталабии худро пинњон доранд.
Он љо ки мегўянд «ба номи халќ» ва «ба хотири мардум»
шеър менависем, дар асл ва дар њаќиќат барои худ ва барои
таскин додани дарди худнамої ва љоњталабии худ ќалам ба даст
гирифтаанд...
Хонандаи муосир њаќ дорад, ки аз ин рози мањрамонаи
шоирон огоњї пайдо кунад. Чун шеър барои хонанда аст... ва
шоиру хонандаи шеъри ў њарду дар нисбати якдигар масъуланд...
199

Илм ва Љомеа

Ин масъулияти мутаќобил ва њамагонї ќувваи њаракатдињандаи
њамагуна љустуљўњо ва кунљковињо мегардад...
8. Сояравшанњои кори шоирї
Як муњаќќиќи форсизабони хориљї шоирони тољикро
муттањам карда буд, ки шеърњояшон ба ќоидањои илми арӯз
созгор нестанд. Яъне калимањое, ки ба сину соду соъ навишта
мешаванд, њамаро бо њам ќофия кардаанд. Њол он ки арӯзи
классикї инро иштибоњ медонад! Бале, аз назари арӯзи классикї,
ки аслаш арабї аст, ин кор иштибоњ аст. Вале бояд ба эътибор
гирифт, ки мо ба забони тољикї шеър менависем, на ба забони
арабї! Арўз хоси забон ва шеъри арабї аст. Калимањои забони
тољикиро мешавад бо хатти кирилик, лотинї, англисї, японї ва
дигар хатњои љањон навишт. Муњим савту садои тољикии мост, на
њарфњои алифбои забонњои бегона! Хатту алифбоњои дигар ба
мо чӣ дахл дорад? Хатту алифбо њам ба мисли олати сабт аст.
Мувофиќи салоњият ва имконияти худ садоњоро сабт мекунад.
Сабтњои дурушт њасту сабтњои расо ва олї. Пас, айби гўянда
чист? Масъала, масъалаи олати сабт асту бас. Пас, дар шеъри
тољикии мо масъалаи савту садо нест, балки масъалаи хатту
алифбост. Агар хатту алифбо ноќис аст, онро бояд ислоњ кард.
Аслан, алифбои арабї аз нигоњи имрўз як алифбои ноќис аст.
Ниме аз садоњои забони худи арабњо дар алифбояшон таљассум
намеёбад. Ва аксари садонокњо навишта намешаванд. Боз
њарфњое њастанд, ки танњо хоси фонетикаи забони арабист ва дар
забони тољикї вуљуд надоранд. Ин аст, ки мо мегўем арӯзи арабї
барои шеъри тољикї бегона аст. Он тобутест барои мурдае
дигар. Шеъри тољикии мо ќоидањои хоси худро дорад, ки аз
сиришти фарњангии мо бархостаанд. Мо аз ин ќоидањо пайравї
мекунем...
9. Шеъри гузаштаи мо
Шеъри гузашта ва ба истилоњи муосир, шеъри классикии мо,
ба таври умумї, ба ду љањон хизмат кард: Ба ин љањон ва он
љањон. Мавлоно Румї мегўяд:
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Ин љањону он љањон як гавњаранд,
Дар њаќиќат куфру дину кеш нест.
Рост мегуфт. Вале барои «Ин љањон» ва «Он љањон» барномае
мушаххас ва конкретї пешкаш накард. Пешнињодоти ў ва дигар
шоирони классикии мо аксаран динї, тасаввуфї ва дар бењтарин
њолат (утопиявї) буданд. Шеър бояд бозгўи фалсафа бошад.
Фалсафаи зиндагї. Шоирони гузаштаи мо зиндагигурез буданд.
Зиндагиро дар ин љањон ќобили зист намедонистанд. Ба хотири
зиндагии љањони дигар эљод ва талош мекарданд. Аз ин ќоида
берун баъзе истисноњо њам буд, вале онњо хеле ночиз ва
камтаъсир буданд. «Шоњнома» баъд аз «ду ќарни сукут» аз тарси
арабњо эљод шуд. Мардуми мо аз нигоњи сиёсї ва динї - фалсафї
онро ќабул карда натавонистанд. Зеро «Шоњнома» ба љои ислом
идеяи миллиро гузошт ва ба љои Худо–Рустам, Сўњроб, Сиёвуш
ва Исфандиёрро... Пањлавонони хирадманду ватанпарварро.
Мардуми мо аз ин ду пешнињод њарос карданд. Фалсафаи миллї
ва ватандўстии Фирдавсиро напазируфтанд. Зеро рўњи ѓуломї
дар маѓзу устухони онњо сироят карда буд. Мо њатто имрўз њам
аз фалсафаи Фирдавсї мењаросем... Онро аз воќеият дур
медонем. Чаро? Дар њаќиќат, барои амалї намудани идеали
сиёсї ва фалсафии «Шоњнома» ин чанд шартро иљро намудан
лозим аст:
Аввалан, барњам задани низоми ќабилавї - падаршоњї дар
сарзаминњои Эронвиљ; Дуюм, аз нав афрўхтани чароѓи илму
дониши њаќиќї; Сеюм, људо намудани дин аз давлат ва барњам
задани њама гуна хурофот аз матни љомеањои ориёитаборон. Дар
њамаи кишварњои эронитаборон низоми шоњаншоњї, ки њамон
падаршоњї аст, њукмрон мебошад. Кишварњои ин минтаќа аз
таълими илмњои њаќиќї: математика, физика, химия, биология,
астрономия, фалсафа, мантиќ... мањруманд. Дар кишварњои ин
минтаќа њанўз њам идеологияи њукмрон дар сатњи давлатї мазњаб
ва дин мебошад. Ин ва боз чандин монеањои дигар њоло њам
намегузоранд, ки фалсафаи «Шоњнома» дар амал татбиќ шавад.
Мо аз давраи Фирдавсї пештар нарафтаем. Гирифторињои
мо шояд бештар шуда бошанд. Кишварњои минтаќа эњтиёљ ба як
сохти иљтимої - демократии њозиразамон доранд, то ин ки аз
истибдоди моддї ва маънавии чандинњазорсола наљот ёбанд.
Урупо дар оянда ё ин истибдодро шадидтар мекунад ва ё
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кишварњои ин минтаќаро ба сохти иљтимоии урупої њамоњанг
месозад...
Эњтимоли дуюм ба воќеият наздиктар аст.Ҳарчанд роҳи
дарозеро дар пеш дорад.
10. Шеъри муосири форсї - тољикї
Шеъри муосири форсї - тољикї дар Тољикистон,
Афѓонистон ва Эрон эљод мешавад. Ањмади Донишу
Садриддини Айнї пешнињоди мушаххасе надоштанд. Танњо
моро ба таќлиди урупоиён (русњо) ташвиќ намуданду бас. Худи
онњо навигарињои њунарї ва шоиронае надоштанд. Он чӣ
карданд, таќлид ба урупоиён буд. Вале ин хизмат дар замони
худи онҳо иҷрои рисолати ростини фарҳангӣ ба шумор мерафт.
Дар Афѓонистон устод Халилуллоњи Халилї то соли 1980 ба
сифати як ориф ва шоири сўфимашраб шинохта шуда буд. Баъди
љанги Афѓонистон ба садои зиндагї њамовоз шуд. Вале дер карда
буд. Њоло њарчи дар Афѓонистон эљод мешавад, шеър нест.
Сиёсат аст. Эътироз аст. Барои њунар ва њунарнамоии шоирона
фурсат надоранд. Шоир бояд дар њар шароите њунари шоирии
худро намоиш дињад. Вагарна мавзўъњои шеъриро дар шакли
маќолањои сиёсї ва рисолањои фалсафї низ баён кардан мумкин
аст. Ба ин маънї ки њунарманд бояд рисолати њунарї ва
таърихии худро хуб ва даќиќ бишносад ва аз вазиши тундбодњои
сиёсии замон ва љањон парешон нагардад. Фирдавсї, Сино,
Носири Хисрав ва Мавлоно Љалолиддини Румї ба рисолати
њунарї ва таърихии худ содиќ монданд.
Дар Афѓонистони муосир ин рисолати таърихиро танњо
Ањмадшоњи Маъсуд дар илми сиёсат анљом дода тавонисту бас.
Дар Эрони муосир навоварии шеърї ба мисли навоварї дар
тахаллуси як шоир шуд. Асосгузори шеъри нави Эрон Нимо ном
дорад. Номи аслиаш Алї
Исфандиёрї аст. Дар аввали
фаъолияти шоириаш «Амин» тахаллус дошт. Барои он ки
навовар шавад, номашро аз њарфњои охир хонд: НИМО. Яъне
шакли чаппаи АМИН! Навоварии Нимо аз чї иборат буд? Ў се
орзу ва њадаф дошт:
Якум: Хост, ки оњангу мусиќиро аз шеъри форсї барњам
занад;
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Дуюм: Талош намуд, ки шеъри баландовозаи классикии
моро ба дараљаи наср ба поён биёварад;
Сеюм: Кўшид, ки зебої, равонї, назокат ва сењри сухани
мавзуни форсиро ба иборањои ноњамвор ва дурушту даѓали
урупої иваз намояд. Ў аз шеъри шоирони Франсия таќлид
мекард. Аз боби мазмун ва муњтаво фалсафаи муайяне надошт.
Он чӣ мегуфт, такрори мавзўъњои шеъри шоирони урупої буд.
Масалан, даъват мекард, ки ба табиат рўй оваред. Вале љузъиёти
ин даъваташро асоснок карда натавонист. Пайравонаш низ аз ин
њол берун нестанд.
Дар Њинду Покистон чї? Мисолашро дорем: Муњаммад
Иќбол. Ў аз рўи шафќати инсонї ба мусулмонони љањон хизмат
кард. Вале натиљае нагирифт. Чаро? Барои он ки мусулмонон
омода набуданд. Якум: Омодагии сиёсї надоштанд. Дуюм:
Фалсафаи мушаххаси иљтимої надоштанд. Сеюм: Программаи
муайян дар нисбати дин надоштанд. Он чӣ Иќбол пешнињод
кард, аз љињати сиёсї ва иљтимої реформаи динї буду бас. Он
њам реформаи љузъї ва муросокорона. На аз ќабили реформаи
Мартин Лютер. Баъди таљрибањои талхи сиёсї ва иљтимоии
Урупо дар чањор асри охир њељ як дине дар љањон ќодир нест, ки
назария ва амалияи худро ба гардани ќавму миллатњо тањмил
кунад. Чун Урупо ба дин ѓолиб омадааст. Шарќ њанўз мутеи дин
ва хуруфот аст. Урупоиён мутеии шарќиёнро дар назди дин хеле
моњирона истифода мебаранд. Бо мазњаби шарќиён бозї кардан
бизнеси сиёсии Урупои муосир аст. Онњо худро аз дин наљот
доданд, вале намехоњанд, ки шарќиён наљот ёбанд. Ин буд, ки
даъватњои оташини Иќбол бељавоб монданд. Худи Иќбол дар
солњои охири умр ба шикасти худ эътироф кард. Мусулмононро
дарди сари љањониён хонд. Ба ибораи худаш: «Ки ин миллат
љањонро бори дӯш аст». Ин миллат гуфта мусулмононро дар
назар дошт.
Вале мо садоќат ва фидокорињои Иќболро дар роњи озодї ва
истиќлоли мусулмонон арљ менињем ва меситоем. Чун њарчи
тавонист, ба таври бедареѓ барои мардум анљом дод. Иќдоми ў
намунавї ва сазовори пайравї мебошад. Бо вуљуди ин, боистӣ
рўњи замон ба эътибор гирифта шавад. Маҳатма Гандї, ки
сиёсатмадори касбї буд, аз роњи омўзиши ихтисосї ба саволњои
Њинд љавоб ёфт ва Њиндустонро бе талафоти љонию молї аз зери
зулму истибдоди бегонагон наљот дод.
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11. Ояндаи шеъри форсї – тољикї
Ворисони ин шеър роњи пурпечутобе дар пеш доранд. Мо
бояд аввал урупої шавем ва баъдњо боз аз нав ба шарќигарии
худ рўй оварем. Он гоњ аст, ки навбати шеър мерасад. Вале
шоирони асил ва бузург нахоњем дошт. Зеро шеъри мо бемоя ва
береша хоњад буд. Чаро ки мо дар асри XX аз решањои суннатии
шеъри худ фарсангњо дур шудем. Аз асолати миллї ва фарњангии
худ мањрум гардидем. Аз худ бегона шудем. Худро бохтем.
Ѓуломи моддї ва маънавии урупоиён гардидем. Он гоњ аст, ки
мунаќќидони бузурги урупоимашраб ба майдон меоянд. Шеъри
классикии моро аз ѓирболи наќди урупої мегузаронанд. Ин
мунаќќидони бузург аз њамин сарзамини забони форсї зуњур
хоњанд намуд. Баъди он ки дар тамоми олам њукумати ягонаи
умумиљањонї барќарор гашт, он гоњ аст, ки њаќ ба њаќдор
мерасад ва ориёитаборони форсизабон бо диду эњсосе нав ба
шеъри форсї - тољики таваљљўњ хоњанд намуд. Дар он марњала
аст, ки зуњури шоирони бузургро метавон интизор гардид.
12. Хулосаи бањс
Олами воќеъ иборат аз шаклњо ва мазмунњои рангоранг аст...
Шаклу мазмун њам бо худии худ зоњир ва ботине дорад... Шеър
зебоии зоњирї ва ботинии шаклу мазмун аст. Масалан, шеърњои
Рўдакї, Њофиз, Румї ва Иќбол њам шаклан ва њам мазмунан
саршор аз зебої ва мусиќї мебошанд. Ин аст аќидаи ман.
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Ҳабибулло РАҶАБОВ
ҳиндшинос
АМБЕТКАР - НАМОЯНДАИ ТАБАҚАИ
ПАСТ ДАР МАҚОМИ БАЛАНД
Онҳое ки ба таърих, сиёсат, иҷтимоиёт, фарҳанг ва хусусан,
ба сохтори ҷамъиятии Ҳиндустон ошноии бештар доранд,
бохабаранд, ки дар ин мамлакат чунин қоидаи ҳайратовар ба
мисли тақсим шудани мардум ба табақаҳои гуногуни нобаробар
зиёда аз чор ҳазор сол боз анъана ва як чизи маъмулӣ шудааст.
Ин табақаҳоро, ки ба забони русӣ “каста”, ба забони ҳиндӣ
“ҷатӣ” ё “варна”, ба забони урду низ “табақа” мегӯянд, аслан
чорто мебошанд. Онҳо чунин номҳо гирифтаанд: бараҳманҳо
(обидҳо, ибодаткунандаҳо, мансабдорон, олимон, муаллимон,
мирзоҳо), кшатриҳо ( низомиён), вайшяҳо (тоҷирон, косибон,
зироаткорон, чорвопарварон) ва шудраҳо (ҳар гуна коргарон ва
хизматгорҳо). Боз ба ҳамин табақаи чорум наздик далитҳо
(махавҳо – истисморшавандаҳо, пасттаринҳо). Бояд ёдовар
шавем, ки вақте махавҳои Ҳиндустон мегӯем, ин ишора ба ягон
беморие ё дигар иллате нест, балки ишора ба он аст, ки онҳо аз
табақаи пасттаринанд ва дигар табақаҳо, хусусан бараҳманҳо аз
онҳо ҳазар мекунанд). Ҳамин тариқ, шудраҳо ва далитҳо
пасттарин табақаҳои ҷамъияти Ҳиндустон буда, ба дӯши онҳо
иҷрои ҳамаи корҳои ифлос бор шудааст. Табақаҳои номбурда
боз зертабақаҳо доранд, ки шумораи онҳоро дақиқ гуфтан
имкон надорад. Баъзе сарчашмаҳо тақрибан 2 ҳазор, дигар
сарчашмаҳо тақрибан 3 ҳазор мегӯянд. Гарчанде Конститутсияи
Ҳиндустони озод ҳуқуқҳои кастаҳоро баробар эълон карда
бошад ҳам, дар амал ин баробарӣ пурра дида намешавад,
хусусан дар деҳаҳо. Табиист, ки он чӣ ҳазорсолаҳо ҷорист, ба
осонӣ ва зуд аз байн намеравад. Ҳадафи мо ин ҷо аз таърихи
кастаҳо дар Ҳиндустон суханронӣ кардан нест. Мо бо овардани
як-ду мисоле Ҳиндустонро чун мамлакати дорои демократияи
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воқеӣ нишон доданӣ ҳастем. Чун хулоса дошта бошем, ки дар ин
мамлакат намояндаҳои кастаҳои поёнтарин дар ҳамон сатҳи
барояшон ҷомеа кайҳо ҷудо карда, ҳоло ҳам мондаанд, пас
дидани онҳоро дар вазифа ё иҷрои корҳои баландтаре тахмин
ҳам карда наметавонем. Лекин аҷоиботро бубинед, ки дар
солҳои соҳибистиқлол будани Ҳиндустон, яъне аз соли 1947
инҷониб як қатор намояндагони табақаи далитҳо соҳиби
вазифаҳои баланди ҳукуматӣ шудаанд. Аз ҷумла Амбеткар
(вазири адлия), Кочерил Раман Нараянан (дар солҳои 1997-2002
президенти Ҳиндустон), Мейра Кумар (аввалин зан – спикери
палатаи поёнии Парламенти Ҳиндустон дар солҳои 2004-2009) ва
инак, аз 14 июли соли 2017 президенти нави Ҳиндустон Рам Натҳ
Ковинд. Ҳар кадоме аз ин номбурдаҳо то ба ин вазифаҳо расидан
дар чандин вазифаҳои баланди давлативу ҷамъиятӣ худро чун
ашхоси кордону масъулиятшинос нишон додаанд. Мо дар поён
чанд сухане оид ба яке аз ҳамин гуна намояндагони кастаи
поёнтарини Ҳиндустон Амбеткар зарур донистем.
Ҳуқуқшиноси маъруфи Ҳинд, арбоби сиёсӣ, пешвои махавҳо
Бҳимрао Рамҷӣ Амбедкар, ки бо тахаллуси Бобосоҳиб низ
маъруф аст, 14 апрели соли 1891 дар музофоти Мадхя Прадеш
дар як деҳаи хурдакаке бо номи Махавганв, ки дар наздикиҳои
шаҳри Индавр воқеъ аст, дар оилае аз табақаи далитҳо (махавҳо)
таваллуд шудааст. Вай фарзанди 14-ум ва охирини оила буд.
Бҳимрао Рамҷӣ Амбедкар кист? Барои чӣ вай дар мамлакати
худ, бо вуҷуди аз табақаи махавҳо будан, ин қадар машҳур аст?
Бо ду - се ҷумла ба ин саволҳо ҷавоб гуфтан имкон надорад.
Амбеткар, мисле ки ишора шуд, ҳуқуқшиноси маъруфи
Ҳиндустон, иқтисодчӣ, номанигор, ношир, сиёсатмадор, арбоби
шинохтаи ҷамъиятию сиёсӣ ва олими барҷаста мебошад.
Гузаштагонаш дар артиши англисии ширкати Ост – Индия,
падараш бошад, дар артиши англисӣ - ҳиндустонӣ хизмат
кардаанд. Амбедкар аз хурдӣ медид, ки намояндагони табақаҳои
болоӣ нисбат ба махавҳо чӣ гуна бадбинӣ ва ҳазар доранд ва
махавҳо дар вазнинтарин шароити иҷтимоию маънавӣ умр ба
сар мебаранд.
Амбедкар ин номи аслии Бҳимрао Рамҷӣ нест. Маҳадев
Амбедкар номи устоди дӯстдоштаи Бҳимрао Рамҷӣ аст. Вай ин
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устодашро ниҳоят иззат мекардааст ва ҳамчун рамзи ин иззату
эҳтиром номи ӯро гирифтааст. Амбедкар аввал дар Сатара
(шаҳре дар музофоти Маҳараштра, маркази округи Сатара)
маълумот гирифта, пас, вақте ки аҳли оила дар соли 1897 ба
Бамбай мекӯчад, таҳсилро дар он ҷо дар мактаби миёнаи
Элфинстоун идома медиҳад. Дар ин мактаб ӯ ягона талабае буд
аз кастаи махавҳо. Дар синни 15-солагӣ ӯро бо духтарчаи
нӯҳсолае бо номи Рамабайӣ хонадор мекунанд. Амбедкар соли
1907 мактаби миёнаро хатм намуда, ба коллеҷи Элфинстоуни
Донишгоҳи Бамбай дохил мешавад. Дар ин ҷо ҳам ӯ ягона
нафаре аз табақаи махавҳо буд. Соли 1912 Амбедкар Донишгоҳи
Бамбайро хатм намуда, дар соҳаи иқтисодиёт ва сиёсат соҳиби
диплом шуд ва ҳукумати роҷанишинии Барода, ки он вақт дар
ҳайати Британияи Кабир буд, ӯро чун мутахассиси лаёқатманд
ба кор гирифт, вале бо сабаби беморӣ ва фавти падараш (2
феврали соли 1913) кор дар Барода идома наёфт. Пас ҳукумати
Барода барои ӯ стипендияи махсус дар ҳаҷми 11, 5 стерлинг ҳар
моҳ барои се сол ҳамчун мукофот ҷудо намуд. Бо ёфт шудани
чунин мадад Амбедкар дар Донишгоҳи Колумбияи шаҳри НюЙорк таҳсил намуда, дар соҳаҳои иқтисодиёт, иҷтимоиёт, ҳуқуқ,
таърих, фалсафа ва антропология маълумоти мукаммал ва
дипломи Магистри илмҳои гуманитарӣ ҳосил намуд. Рисолае, ки
ин ҷо барои хатмкунӣ навишта дифоъ кардааст, «Тиҷорат дар
Ҳиндустони қадим» ном дошт. Аз моҳи октябри соли 1916
таҳсили Амбедкар дар мактаби иқтисодии Лондон оғоз меёбад.
Вай дар мавзӯи «Масъалаи рупия: пайдоиши он ва ҳалли
масъалаҳои он» рисолаи докторӣ навишта, унвони доктори
илмҳои гуманитариро гирифтааст. Амбедкар аз Англия ба
Ҳиндустон ҳамчун олими намоёни иқтисоду ҳуқуқ бармегардад.
Соли 1918 вай аллакай профессори коллеҷи Сиденҳам дар
Бамбай (Мумбайи ҳозира) буд. Чанд муддате ба ҳайси
ҳуқуқшинос кор карда, пас зиёдтар ба сиёсат дода мешавад ва
ҳамчун арбоби сиёсӣ ном бароварда, барои ҳимояи ҳуқуқҳои
махавҳо мубориза мебарад. Вай ҳизбҳои пешбари онвақтаро
барои ба масъалаҳои махавҳо кам эътибор доданашон зери
танқид мегирифт. Амбедкар дар замони Ҳиндустони
мустамликавӣ аъзои шӯрои ноиб - кароли Ҳиндустон буд. Дар
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замони ҳокимияти Ҷавоҳирлол Неҳру, яъне дар Ҳиндустони озод
вай вазифаи вазири меҳнат ва вазири адлияро ба уҳда дошт, ки
ин ҳама нишони мавқеи хос дар ҷомеаи Ҳиндустон доштани ӯро
ёдрас мекунад.
Бо вуҷуди
шахси ниҳоят боистеъдод будану соҳиби
вазифаҳои баланд шудани Амбеткар, ҳиндувони
асилзода
намехостанд шахсияти ӯро эътироф кунанд. Онҳо фақат аз
табақаи поёнӣ будани ӯро зикр мекарданду халос.
Дар солҳои 1930-1935 дар шаҳри Пуна
бо роҳбарии
Амбеткар муборизаи ғайризӯроварии махавҳо ба хотири ба даст
овардани ҳуқуқи ворид шудан ба ибодатхонаҳои ҳиндуҳо
ташкил карда мешавад. Дар солҳои сиюм чунин маъракаҳою
талошҳо аз ҷониби Маҳатма Гандӣ низ оғоз меёбад. Натиҷаи ин
мубориза он буд, ки соли 1932 аҳдномае баста шуд, ки дар
таърихи Ҳиндустон «Аҳдномаи Пуна» ном гирифтааст. Ин
аҳднома аз ҷониби Амбеткар чун пешвои махавҳо ва Мадан
Моҳан Малавия чун намояндаи дигар қавмҳои Ҳиндустон ба
имзо расид. Пас аз ин махавҳо низ як бахши ҷамъияти ҳиндуҳо
шинохта шуданд. Акнун дарҳои бисёр маъбадҳо ба рӯи ҳамаи
табақаҳои (кастаҳо) мардум кушода шуданд. Таъкид мекунем, ки
бисёр маъбатҳо, на ҳамаашон. Амбеткар мехост дине арзи вуҷуд
кунад, ки худои ягонаро эътироф кунад ва ҳама пайрави ҳамон
дин бошанд. Вай қариб бист сол ин андешаро дар сар дошт, вале
татбиқ карда натавонист. Дар охир соли 1956 вай худ дини
буддоиро қабул кард ва садҳо ҳазор махавҳо низ буддоӣ
шуданд. Дар солҳои 1935-1937 Амбедкар ҳамчун ректори яке аз
коллеҷҳои давлатии ҳуқуқшиносии Бомбай иҷрои вазифа
кардааст. Соли 1936 Амбеткар «Ҳизби коргарии озод»
(«Сватантра лейбар партӣ»)- ро ташкил намуд. Ин ҳизб соли
1937 дар интихоботи Маҷлиси қонунбарории марказӣ иштирок
намуда, соҳиби 15 ҷой шуд. Дар ҳамин сол яке аз асарҳои
Амбеткар «Нест кардани каста» («Ҷатӣ ка винаш») аз чоп
баромад, ки танқиди сохти каставӣ ва бисёр дигар андешаҳои
пешқадами ин шахси инсондӯстро дар бар мегирифт. Амбеткар
дар дигар асарҳояш низ, аз ҷумла дар китоби «Шудраҳо киҳо
буданд?» дар ҳимояи кастаҳои поёнӣ кӯшиш кардааст. 15
августи соли 1947 Ҳиндустон озод гардид, онгоҳ Конгресси
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миллии Ҳиндустон пешниҳод намуд, ки Амбеткар аввалин
вазири адлияи Ҳиндустони соҳибистиқлол гардад. Амбеткар ин
пешниҳодро пазируфт. Пас Амбеткар раиси Комитети бунёди
Конститутсияи нави Ҳиндустони озод таъин шуд ва бо сарварии
ӯ ин Конститутсия омода ва қабул гардид, ки ин бузургтарин
ҳиссаи Амбеткар дар бунёди Ҳиндустони озод мебошад. Дар
матни тайёркардаи Амбеткар омадааст, ки Конститутсия
баробарии ҳамаи қавмҳои Ҳиндусон, аз ҷумла махавҳоро
кафолат медиҳад, ҳуқуқҳои иҷтимоии занҳоро ҳифз менамояд ва
ғайра. Ин нуқта низ зикр шуда буд, ки намояндагони кастаҳои
пасттарин ҳам ҳаққу ҳуқуқи дар мактабу коллеҷҳои мухталиф ва
корхонаҳои давлатӣ кор карданро доранд. Конститутсияи нави
омодакардаи Амбеткар 29 ноябри соли 1949 расман қабул карда
шуд.
Амбеткар соли 1951 аз вазифаи вазири адлия даст кашида,
ба истеъфо рафт. Ин ҳамон вақт рӯй дод, ки баробарии марду
зан дар лоиҳаи кодекси ҳиндустонии ба масъалаҳои ақди никоҳ,
тақсим намудани мерос ва иқтисодиёт дахлдошта аз тарафи
парламент пазируфта нашуд, ҳол он ки ин лоиҳа аз ҷониби
Ҷавоҳирлол Неҳру ва чандин рукнҳои асосии Конгресси миллӣ
дастгирӣ карда шуд. Соли 1952 Амбеткар дар интихоботи
палатаи поёнии парламент муваффақ нашуд. Албатта, ин ҷо боз
ҳам ҳамон баромади иҷтимоии ӯ нақши худро бозид. Лекин
худи ҳамон сол ӯ узви палатаи болоии парламент таъин шуд ва
дар ин вазифа то охири умри худ монд.
Амбеткарро заҳмату андешаҳои зиёд, алалхусус беҳуқуқии
махавҳо, ки дар Ҳиндустон хеле зиёданд, гирифтори бемории
сахт намуда буд. Вай аз бемории қанд дар азият буд. Маҳз ҳамин
беморӣ барои ӯ боз бемориҳои дигарро овард. Соли 1955 вай
охирин китоби худ «Буддо ва дини ӯ»- ро навишта ба итмом
расонид. Се рӯз пас аз ин бемории ӯ авҷ гирифт ва оҳиста-оҳиста
аҳволи ӯро торафт харобтар мекард. 6 декабри соли 1956
ҳангоме, ки ӯ дар хоб буд, рӯҳаш тарки ин олам кард.
Бҳимрао Рамҷӣ Амбедкар, новобаста аз муносибати
боғаразонаи баъзе аз ашхоси табақаҳои олии ҷамъияти
Ҳиндустон, ҳамчун олими барҷастаи иқтисодиёту
ҳуқуқ,
муаллифи даҳҳо асарҳои илмӣ мебошад. Вай дар асарҳояш
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муҳимтарин масъалаҳои вақтро дар бар гирифта, ҳамчун пешвои
қавмҳои
нафратзада, ҳамчун арбоби давлатӣ ва ҳамчун
инсондӯсти воқеӣ, ҳомии миллионҳо азиятдидаҳои Ҳиндустон
сазовори эҳтирому шуҳрат гаштааст. Роҷеъ ба нақши ӯ дар
навиштани Конститутсияи Ҳиндустони навин мақолаҳо ва
китобҳои ҷудогона навишта шудаанд. Ҳамчун рамзи эҳтиром
дар шаҳрҳои Аврангобод ва Лакҳнав ҳайкалҳои ӯ гузошта
шудааст. Дар шаҳри Корапут дар музофоти Орисса чун ҳайкале
панҷаи Амбеткар, ки чор ангушт қатъу як ангушт рост аст,
гузошта шудааст. Як ангушти рост нишондодашуда
ифодакунандаи ақидаҳои Амбедкар мебошад, ки як Ҳиндустон,
як Худо, як каста, як ҳаво, як об, як оташ, як замин ва як осмон
вуҷуд доштанро таъкид менамояд. Миёни одамон фарқе нест.
Ҳама баробарҳуқуқанд, хоҳ доро бошанду хоҳ нодор, хоҳ бемор
бошанду хоҳ сиҳатманд. Ҳама бояд якдигарро эҳтиром кунанд.
14 апрели соли 2016 дар Ҳиндустон 125-солагии доктор
Бҳимрао Рамҷӣ Амбедкар - пешвои махавҳои ин кишвар ҷашн
гирифта шуд. Дар Душанбе низ 18 апрел дар толори
меҳмонхонаи «Шератон» бо кӯшиши сафорати Ҳиндустон дар
Тоҷикистон ва Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону Ҳиндустон
маҳфиле бахшида ба зодрӯзи Амбедкар ороста шуд, ки дар он
устодони донишгоҳҳо, донишҷӯён, аҳли илму адаб, фаъолони
Ҷамъияти дӯстӣ, номанигорон ва дигар зиёиёни шаҳри Душанбе
иштирок намуданд. Муваққатан иҷрокунандаи вазифаи сафири
Ҳиндустон дар Тоҷикистон ҷаноби Мидҳун Т. Р., раиси
Ҷамъияти дӯстии Тоҷикистону Ҳиндустон Ҳабибулло Раҷабов ва
узви Ҷамъияти дӯстӣ Саидов Ҳалимҷон роҷеъ ба зиндагии
соҳибҷашн баромадҳо карданд. Албатта, барои ашхоси ба
масъалаҳои ба махавҳо алоқамандбудаи Ҳиндустон пурратар
шинос,
пешво доштани махавҳои ин мамлакат
шояд
ҳайратовар намояд. Чунин савол худи ҳамон рӯз, камтаре
пештар аз оғози ҷамъомад низ пайдо шуд, ки оё ин дуруст аст,
ки дар Ҳиндустон махавҳо пешво доштаанд ва боз рӯзи
таваллуди ин пешво ҷашн гирифта мешудааст? Барои ба ин
масъала равшанӣ андохтан ҷашни зодрӯзи Бҳимрао Рамҷӣ
Амбедкар мавриди басо муносиб буд.
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Абдухолиқ ЗУҲУРОВ
ходими илмии Институти масъалаҳои
омӯзиши давлатҳои Осиё ва Аврупо

АШЪОРИ МАДЊИЮ ИНЗИВОЇ ВА
АНДЕШАИ ИЉТИМОЇ
(мулоҳизоти куллӣ)
Назми форсї аз замони пайдоиш, ки онро пас аз истилои
араб медонанд, то имрўз даврони мухталифро аз сар гузаронид.
Ибтидо назми форсї содаву равон буд ва бо мурури замон аз
содагї ба мураккабї тамоюл пайдо кард. Вобаста ба давру
замон сабкњои шеърї низ иваз шуданд. Назми форсї дорои
шаклу санъатњои гуногуни шеърї гардид. Шуаро дар тамоми
намуди санъатњои шеърї ќувваозмої карда, доди суханро
доданд ва забони миллии худро аз ќаъри гили сияњ то ављи Зуњал
расониданд.
Назми форсиро аксарияти уламову удабо ва мунаќќидони
ватаниву хориљї дар таълифоти худ тањлилу баррасї намудаанд.
Яке аз чунин мунаќќидони машњур ва забардаст Шиблии
Нуъмонї мебошад, ки дар китоби худ «Шеър-ул-аљам»
бартарият ва афзалияти назми форсиро чунин таъриф мекунад:
«Дар ашъори форсї як мавзўи муњими олї, як маънои васеъ, як
нуктаи даќиќу борик дар як байт ё дар мисрае адо карда
мешавад. Дар шеърњои Урупо бошад, њељ маъноеро намешавад
дар нисфи шеър адо намуд ва ба њамин љињат аст, ки дар забони
англисї ва ѓайрианглисї шеърњои мутафарриќ ва фард кам аст
ва намешавад дар ин забонњо маъноеро бидуни ашъори мусалсал
баён кард»1.
Натиљаи чунин ширинкорињо боиси пайдоиши якчанд шаклу
санъатњои шеърї гардид ва шоирони баъдї санъатњои
навбавуљудомадаро мукаммал мекарданд. Чунончи, яке аз чунин
намуди санъатњо, ки шоири бомањоратро метавонист байни

Шиблии Нуъмонї. Шеър-ул-аљам. Баргардон ва тањияи Одинаев Н.С., Њамроќулова
З.У. Душанбе: «Ирфон». 2017 с. 194.
1

211

Илм ва Љомеа

дигар шоирон фарќ гузорад, санъати бадења буд. Дар ин санъат
шоир бояд бадењатан, яъне бе тайёрии махсус шеър эљод кунад.
Санъати мазкур боиси ба майдон омадани шуарои закитабъе
гардид, ки байни њамдигар сухани худро бадењатан бо шеър
иброз мекарданд. Бадењагўї дар байни љомеа чунон шуњрату
мањбубияти хосеро касб кард, ки имрўз мансуби гуфтори
фолклор гардида, аз љониби марду зан ва ё зиёда аз он иљро
мегардад.
Њамин тавр, назми форсї тўли ќуруни мутамодї дорои
сабкњову санъатњои гуногуни шеърї гардида, рушду нумўъ
мекунад, вале аљиб он аст, ки бо вуљуди ин ќадар тањаввулу
ташаккул ба љомеа натавонист таъсири мусбат расонад, агар
расонида бошад њам, хеле кам аст. Чаро? Ё ин ки барои чї имрўз
аксарияти афроди љомеа эњсосї ва ё хурофотї њастанд?
Барои посух гуфтан ба суоли мазкур таъсири манфии ду
навъи шеър: шеъри мадњї ва шеъри инзивоиро мавриди тањќиќ
ќарор медињем. Дар ин самт Шиблии Нуъмонї кори назаррас ва
пурарзишеро дар «Шеър-ул-аљам» анљом додааст ва мо низ бо
такя ба ин китоб баъзе фикру мулоњизањои худро иброз
менамоем.
Шеър ибтидо содаву равон ва беолоиш буд ва дар њар амал,
агар фаъолият софу пок анљом пазирад, самараи мусбат медињад.
Дар њолати баръакс самараи он аз байн меравад ва ё доѓдор
шуда, сифати асили худро аз даст медињад. Яке аз иллатњои
бесуботии љомеа ришвадињї ва ришваситонї аст ва ин иллат дар
шеър (шеъри мадњї) сироят кард. Шуарои тамаллуќпеша ва
њарис шеърро аз масири рисолати аслиаш боздоштанд.
Аксарияти шуаро ба хотири гирифтани силаи гарон ба сурудани
ашъори мадњї шурўъ карданд.
Подшоњони муќтадир шоирони маддоњро пањлуи худ љой
дода, барои ашъори мадњия аз сари онњо зару љавоњирро мисли
борон мерехтанд ва барои шоири бењтарин мансаби
«маликушшуаро»-ро таъйин мекарданд. Чунончи дар бораи
Унсурї, ки маликушшуарои Султон Мањмуд буд, Шиблии
Нуъмонї таъкид мекунад: «Њама медонанд, ки пояи макнату
сарвати Унсурї аз баракати Султон Мањмуд ба дараљае расид,
ки чањорсад ѓуломи заринкамар дар рикобаш њаракат мекарданд
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ва њар ваќт ба сафаре мерафт, чањорсад шутур асбобу лавозими
сафари ўро њамл мекарданд»2.
Албатта, чунин файзбахшиву ато ва инъом бе шакку шубња,
дар тараќќии шеъру шоирї омили ќавї ба шумор мерафт ва
боиси он мегардид, ки уламову њукамои бузург илмро канор
гузошта, касби шоириро интихоб намоянд, вале љињати манфии
ин равиши зиндагї дар он буд, ки шоирон барои расидан ба
мансаби маликушшуарої байни њамдигар сабќату раќобат
доштанд ва гоње натиљаи чунин раќобатњо боиси дилозурдагї ва
ранљиши хотири шоири дигар мегардид. Дар шеъри мадњї
шуаро муболиѓаро бештар сўистифода мекарданд ва њатто ба он
њам ќаноат накарда, муболиѓаро ба дараљаи ифрот
мерасониданд. Њамин тавр, кор то љое расид, ки шоирон барои
наздик шудан ба дарбор аз њељ чиз рўй барнаметофтанд ва
мегуфтанд, ки агар подшоњ рўзро шаб гуфт, шумо њам бигўед,
оре, шаб аст:
Агар шањ рўзро гўяд шаб аст ин,
Бибояд гуфт: инак, моњу парвин.
Асадии Тўсї усули дарбори салотинро ин тавр тасвир
мекунад:
Дами подшоњон умед асту бим,
Якеро самуму якеро насим.
Чу рафтї бари шањ парастанда бош,
Камар баста фармон-шро банда бош.
Агарчи надорї гунањ пеши шоњ,
Чунон бош пешаш, ки марди гуноњ.3
Барои шоирони дигар, ки тамаллуќкор набуданд ва аз он ор
доштанд, чунин навъи таълими ѓуломї ва зиндагї дар дарбор
бенињоят душвор гардид. Ѓайр аз ин, барои шоироне, ки дар
дарбор муаррифї мешуданд ва ќасидаи худро ќироат мекарданд,
гирифтани сила мушкилоти зиёдро эљод менамуд ва шоир барои
гирифтани сила муддатњо интизорї мекашид. Чунки аввал бояд
њукми он содир мешуд, баъдан, пас аз содир шудани њукм иљрои
он ба ќадре тўл мекашид, ки љони шоирро ба лаб мерасонид.
Шиблии Нуъмонї. Шеър-ул-аљам. Баргардон ва тањияи Одинаев Н.С., Њамроќулова
З.У. Душанбе: «Ирфон», 2017 -с. 133.
3 Њамон љо. с. 151-152.
2
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Омилњои мазкур боиси он гардид, ки шоироне ба мисли Зањиру
Анварї, Салмону дигарон нисбат ба шуѓли интихобкардаашон
як њисси танаффур пайдо кунанд, зеро медиданд, ки натиљаи
шеъру шоирї гуфтани мадења ва гирифтани сила аст ва он љузъи
разилтарин ва пасттарин пешаи дунё ба шумор меравад. Яке аз
чунин шоирон Асириддини Адмонї мебошад, ки аз касби худ ба
фиѓон омада, дигаронро насињат ва њатто маслињат медињад, ки
ба ин шуѓли бебунёд такя накунанд. Чунончи, дар як ќасидаи худ
мегўяд:
Ё раб, ин ќоидаи шеър ба гетї кї нињод?
Ки чу љамъи шуаро хайри ду гетиш мабод.
Эй бародар, ба љањон бадтар аз ин коре нест,
Њону њон, то накунї такя бар ин бебунёд.4
Њамин тавр, шоирони ба шикасту нокомї дучоршуда аз
мадењасарої сарфи назар карда, ба шикоят ё њаљву њиљогўї
пардохтанд ва санъати наверо дар шеър ба вуљуд оварданд.
Шоирони дигар, ки тамаллуќљў набуданд, диданд, ки дар дарбор
бидуни мадњ наметавон пешрафт намуд, дунёро ба куллї тарк
гуфта, гўшанишинї ихтиёр карданд ва ба тасаввуфи исломї
гаравиданд. Кор ба љое расид, ки ќаноату таваккул як мавзўи
бисёр муњим ва як шоњкори барљастаи шоирї ќарор гирифт.
Имрўз, агар аксари љомеа хурофотї њастанд, сабабаш низ дар
њамин аст, ки шуарои инзивої ва гўшанишин љомеаро бо
ашъори парњезкорона, мавзўоти дунёбезорї, ќаноат, зуњду таќво,
ризову таслим ва ѓайра тањрик намуда, аз Ќуръону ањодиси
набавї мазомин ё оётеро дар риштаи назм кашиданд, ки
мардумро ба тавозўъ, таслим, ризо ба ќазо ва бесуботиву
беэътимодии дунё даъват мекарданд. Аз ин љост, ки Низомии
Арўзии Самарќандї дар боби њунари дабирии «Чањор маќола»
мегўяд: «Одат бояд кард ба хондани каломи раббулизза (Ќуръон)
ва ахбори Мустафо (с) ва осори сањоба (њамнишинони
пайѓамбар) ва амсоли араб ва калимоти аљам»5.

Шиблии Нуъмонї. Шеър-ул-аљам. Баргардон ва тањияи Одинаев Н.С., Њамроќулова
З.У. Душанбе: «Ирфон», 2017 -с. 146.
5 Низомии Арўзии Самарќандї. Чањор маќола Мураттиб ва муаллифони сарсухан Х.
Шарифов, У. Тоиров. – Душанбе: Ирфон, 1986, -с. 33.
4
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Ибтидо шуарои гўшанишин дар шеъри худ аз бесуботї ва
беэътимодии дунё њарф мезаданд. Натиљаи чунин тарзи
тафаккури ѓалат ба шуарои баъдї чунон таъсир гузошт, ки онњо
ба хулосае омаданд, ки саъю кўшиш дар ин дунёи фонї бефоида
аст, зеро оќибати кор аз ин дунё хоњем рафт ва чизе бо худ
нахоњем бурд. Бинобар ин, шурўъ ба эљоди ашъори марбут ба
айшу ишрат ва комронї карданд.
Мутаассифона, он ашъоре, ки инсонро ба айшу ишрат ва
комронї даъват мекард, пойбанди дурўза њаёт буд, на чизи
дигар. Яъне инсонро њушдор медод, ки дар ин дурўза умри
ориятї хушу хурсандона зиндагї намояд ва ѓами фардоро
махўрад. Чунончи, Умари Хайём мефармояд:
Эй дўст, биё, то ѓами фардо нахўрем,
В-ин як дами наќдро ѓанимат шумарем.
ва ё љои дигар мефармояд:
Рўзе, ки гузаштаст, аз ў ёд макун,
Фардо, ки наёмадаст, фарёд макун.
Бар н-омадаву гузашта бунёд макун,
Хуш бош кунуну умр бар бод макун.6
Њамин тавр, шоирони баъдї бо шеър, ки он барангезандаи
эњсосоти мардум аст, масоили айшу ишрат, лаззатпарастии
дурўза њаёт ва комронї карданро бештар матрањ мекунанд.
Чунин ѓояи бемантиќ, яъне андешаи ояндаро накардан ва
тарѓибу ташвиќи он аз љониби шуаро боиси он гардид, ки
аксарияти афроди љомеа фориѓбол шаванд ва нисбати ояндаи
худ ва дигарон беэътино бошанд.
Аз љониби дигар, бо ворид шудани тасаввуф дар адабиёт
вазъи назми форсї бењтар нашуд. Тасаввуф дар оѓоз љараёни
муборизу љонфидо, љонибдори мардуми зањматкашу ситамдида
ва бечорагону бенавоён буд ва зидди њуккому уммоли золим
муборизаи шадид мебурд ва мардуми гуногунмазњабу
гуногункешро љонибдорї мекард. Яке аз чунин саромадони

Рубоиёти Умари Хайём. Душанбе, Комбинати полиграфии Вазорати Маданияти РСС
Тољикистон, 1963, -с.163.
6
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тариќаи тасаввуф Мансури Њаллољ буд, ки бо андешањои
далеронаву бебокона, ошкоргўиву адолатљўї ба табаќаи
њукмрони замон ва намояндагони дини расмии он даврон созгор
наомад. Нињоят, њомиёни шариати исломї Мансури Њаллољро
бо љурми «Аналњаќ» гуфтан ба њабс гирифта, баъдан ба ќатл
расониданд.7
Тасаввуф низ оњиста-оњиста инзиво ва гўшанишиниро ба
унвони меъёри ризоятї пазируфт. Намояндањои бузургу
барљастаи тасаввуф берун аз шањр ба худ хонаќоњ сохта,
пайравону муридони худро дар он љо љамъ мекарданд ва ба
зикру тиловати Ќуръон, азияти нафс (гуруснанишинї) ва азияти
љисм (њангоми неш задани ягон њашарот ё хазанда онро аз
бадани худ дур накардан ва гуфтан, ки ин атои худованд аст)
машѓул мешуданд. Оќибати зикру тиловати Ќуръон ва
гуруснанишинї дар тасаввуф тариќаи нав, яъне раќсу самоъро ба
вуљуд овард. Дар ин тариќа пири хонаќоњ (шайх) њамроњи
муридонаш аз љой бархоста, њарду дастонашонро ба боло
мебардоштанд ва гирди худ давр зада, шеъру суруд мехонданд.
Бо ин роњ мехостанд гирифтори «њолати ваљд» шуда, ба Худо
наздик шаванд. Њолати ваљд истилоњи тасаввуфї буда, маънояш
ин аст, ки гўё рўњи инсон бо Худо мепайвандад ва инсон тобу
тоќат наоварда, бењушу беёд меафтад. Вале гумони ѓолиб ин аст,
ки бечора пиру мурид ва пайравон аз шиддати гуруснагї ва давр
задани зиёд сарашон чарх мезад ва нафароне, ки камќувват
буданд, дилашон бењузур шуда, аз дањонашон кафк мерехт ва
бењушу беёд ба замин меафтиданд.
Шиблии Нуъмонї пас аз тањлили назми арабї ва форсї ба
чунин натиља мерасад, ки: «Дар ашъори араб аз шуљоату
бањодурї, љонбозї, ибои нафс, иќтињоми њарб, озодї, љасорат ва
мењмоннавозї маонии зиёд ёфт мешавад, ки дар форсї хеле кам
аст.»8. Вале доир ба назми форсї чунин мегўяд: «Мавзўи ахлоќу
мавъизат ва њукумат яке аз мавзўъњои муњим шумурда мешавад
ва њама медонанд, ки дар бесуботии дунё ва панду мавъизат
садњо њазор шеър гуфта шуда, лекин дар озодихоњї ва шањомату

Расул Њодизода Ќиссаи Мансури Њаллољ Душанбе 1998 сањ. 4.
Шиблии Нуъмонї Шеър-ул-аљам. Баргардон ва тањияи Одинаев Н.С., Њамроќулова
З.У. Душанбе «Ирфон» 2017 сањ. 191.
7
8
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љасорат ва пурдилї, агар маонї пайдо шавад, ангуштшумор
аст»9.
Шуарои инзивої бо ашъори худ нури шуълавари шањомату
љасорат ва шуљоати мардумро дар ќалбњояшон хомўш карданд
ва то њол ба назар мерасад, ки аксарияти мардум њангоми
ноумедї ва дилшикастагї на танњо кўшишу раѓбат ва љањду
талош барои бартараф намудани мушкилот мекунанд, балки
фориѓболї намуда, ба таќдир таслим мешаванд ва интизорї
мекашанд, ки аз ѓайб борони муъљиза ё каромот ба сари онњо
меборад ва мушкилоти онњоро бартараф мекунад.
Њамин фориѓболии мардумро устод С.Айнї хеле хуб дарк
кард ва тарбиятро аз омўзонидани тифлон шурўъ намуда, шеъри
бисёр муассир низ эљод кард, ки натиљаи он мусаббаби ба
майдон омадани якчанд ќањрамонони миллат ба мисли Бобољон
Ѓафуров, Мирзо Турсунзода ва уламову удабое назири
Ш.Њусейнзода, М. Шакурї, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, Х.
Шариф, М. Ќосимова ва дигарон ва аз шоирон бошад, амсоли
Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Муъмин Ќаноат, Гулрухсори Сафї
ва дигарон гардид. Дар ин љо порае аз шеъри устод Айниро чун
намуна ва мисол меоварем:
Биёед, эй рафиќон, дарс хонем,
Ба бекориву нодонї намонем.
Дар олам њар касе бекор гардад,
Ба чашми ањли олам хор гардад.
Њамин тавр, ашъори шуарои маддоњ ва инзивої барои љомеа
аз манфиат дида мазарраташ (зиёнаш) бештар буд. Чунки шеъри
шуарои дарборї бештар дар мавзўи мадњу сано эљод гардида ва
шоир дар офаридани ашъори мадњї муболиѓаро ба њадди ифрот
расонидааст. Шоирони мунзавї бошад мардумро бо ашъори
гўшанишинона, дунёбезорона, сабру ќаноатмандонаи худ ба
ашхоси мунзавї, эњсосї, фориѓбол ва хурофотї табдил доданд.
Дар маљмўъ, агар ашъори шуарои гузаштаро бо шоирони
имрўз муќоиса кунем, бармало мушоњида мешавад, ки мазомини

9

Њамон љо. -с. 155.
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шоирони маддоњу инзивої ба шеъри муосир низ таъсири манфии
худро расонидааст.
Хулоса, удабои Урупо дар назм муваффаќ нашуданд, ки як
мавзўи муњим ё нуктаи борику даќиќро дар як байт ё мисраъ
баён намоянд, вале агар ба насри онњо назар афканем, бармало
мушоњида мешавад, ки адибони Урупо тавассути наср
тавонистанд, ки як тањаввулу табоддулоти иљтимої ба вуљуд
биёваранд ва оммаи мардумро ба донишу хирад ва ояндаи нек
рањнамун созанд. Њамчунин, назми араб тавонист бо тавсифи
шуљоату бањодурї, озодиву љасорат ва мењмоннавозї ќабилаву
тоифањои парокандаи араби бодиянишинро муттањид созад ва
империяи хулафои рошидинро таъсис дињад. Назми форсї бо
суханбозиву лутфи адо, гарчи оламро шефтаву мафтуни худ сохт,
вале рисолати иљтимоии худро сарфи назар карда, дар карахтии
фикрї, сањлангории иљтимої, тавсеаи уќдањои равонї ва
нињоятан, аќибмондагї ва вопасгарої «сањм» гирифт. Ин аст, ки
шинохти шеър, рисолати аслии он, паёмадњои ногувори
мазомини назмии асримиёнагї, ки одатан, дар ашъору осори
ањли тасаввуф ва ихлосмандони он таљассум ёфтаанд, вазифаи
муњаќќиќони муосир мебошад.
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ТАҲИЯ ВА ТАДВИН

МИРЗОНАСРИДДИН
нависанда

КИТОБЕ АЗ РӮЗГОРИ ТИРАГИҲО
ВА ХОМӮШИҲО
(Тақриз)
- “Баҳри вуҷудро, ба кӯзаи танги дин дигар ғунҷондан
натавон...
- Ҷаҳон, ба ҷаҳонбинии нав барои имрӯз ва ояндаи худ ниёз
дорад...
- Агар дар инсон мағзаш маркази фикр бошад, дар ҷаҳон
маркази фикр, инсон аст.”
Чунин ақида ва суханон, ки дар дили хонанда фурӯд омада,
лона мегузоранд, дар китоби файласуфи номии мо Комил
Бекзода “Таърихи рӯшанфикрӣ аз даврони Ҷамшед то замони
Фирдавсӣ” (Душанбе 2012, -433 саҳифа), зиёданд. Донишманди
тавоно, таҳхонаҳои сарду торик ва пайиҳам хобрафтаи таърихи
куҳани моро кофта, воқеаҳоеро пеши назар меорад, ки бештари
таърихнавису китобнависони мо аз онҳо ё аслан, хабар
надоштанд, ё огоҳҳона онҳоро пинҳон медоштанд.
Муаллиф меорад, ки халқи тоҷик аз қадим то имрӯз ду рукни
асосии фарҳангӣ дошт: Яке ғояи (мақсад) худшиносии миллӣ, ки
асосгузораш Ҷамшед буд, дигаре ғояи худшиносии динӣ, ки
Зардушт таҳсангашро гузошта буд.
Суханони Аҳурамаздо ба Ҷамшед: “Эй Ҷами зебо, неккирдор
ту барои ман ба ёд супоранда ва барандаи дин бош”. Аммо
Ҷамшед паёмбариро намепазирад ва мегӯяд: “Ман ҷаҳони туро
парвариш ва шукуфо мекунам, нигоҳбонӣ ва сардорӣ мекунам,
аммо интишор намудани динро уҳда кардан наметавонам”.
Файласуф мегӯяд, ки дар ҳамин нуқта андешаи миллӣ аз
андешаи динӣ ҷудо мешавад. Ҷамшеди зирак, ки аз нотавониҳои
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башарии худ огоҳ буд, рисолати пайғамбариро қабул намекунад.
Ӯ мегӯяд, ки “ман аз уҳдаи корҳои заминӣ бармеоям”. Ва мо аз
“Шоҳнома” медонем, ки Ҷамшед аз уҳдаи корҳои заминӣ ба
хубӣ баромад. Сардию дарду маргро коста карду асп, шутур,
гӯсфанд, парранда ва ҳарчи беҳтар ва гузидатар буд, ривоҷ дод.
Кишту корро ба роҳ монд, аз кӯҳҳо оҳан баровард, олоти ҷангӣ
сохт. Корбурди сангу хиштро маъмул кард ва хонаҳову кохҳо
сохт. Наврӯзро ҷашни Эрониён қарор дод. Чаҳор табақаи ҷомеа:
отурбонон (рӯҳониён), ҷанговарон, барзгарон ва санъаткоронро
мушаххас кард. Замин, инсон, ватан, қонунро пуштибонӣ кард.
Дар “Шоҳнома” омадааст:
Чунин сол сесад ҳамерафт кор,
Надиданд марг андар он рӯзгор.
Зи ранҷу зи бадшон набуд огаҳӣ,
Миён баста девон ба сони раҳӣ.
Дар ҳамаи сарчашмаҳои мансуб ба ойини зардуштӣ аз
Ҷамшед ёд шудааст. Дар китоби “Ригведа”-и ҳиндуён низ номи
Ҷамшед ҳаст. Дар ҳамин асос, метавон ба ин натиҷа расид, ки
асосгузори назарияи миллӣ ва озодандешии мардумони форсу
тоҷик, маҳз ҳамин Ҷамшед будааст.
Аммо Зардушт, бошад, аз “он ҷаҳон”, аз андешаҳои
онҷаҳонӣ дифоъ кардааст. Ва аввалин китоби диндорӣ,
қоидаҳои динсозӣ, шариатмадорӣ ва пайғамбариро арза
доштааст. Пайғамбарони баъдина каму беш аз ин китоб тақлид
кардаанд.
Тафаккури Зардуштро набарди байни ду неруӣ некӣ ва бадӣ
ва пирӯзии ниҳоии қувваи некӣ Аҳурамаздо бар нерӯи аҳриманӣ,
ташкил мекунад. Ин набард то ба итмом расидани як сикли
кайҳонӣ, ки баробар ба 12 ҳазор сол аст, идома хоҳад кард. Ин
ду асл, нуру зулмотро ҳакимони ишроқии давраи исломӣ, асоси
назариёти ҳукамои паҳлавӣ ё хусравонӣ (давраи Сосонӣ)
шумурдаанд.
Баъдҳо шогирдон ва пайравони пешинаи фарҳанги Эрон
(сомиҳо, арабу турку яҳуд), ки баъдҳо ба мақоми устодӣ расида
буданд, то ин ки асолати худро собит созанд, аз устоди пешинаи
худ (Эрон) фосила гирифтанд. Ба қавли нависандаи Ҳинд,
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Робендронат Тагор “акси садо асли худро барои он масхара
мекунад, ки то исбот намояд: ман асл ва асосам, на ту!”
Олим далелҳои фаровоне аз сарчашмаҳо меорад, ки дар
замони Ҷомоспи Ҳаким дар Осиёи Миёна ва Эрони бостон
мактаби бисёр қадимӣ дар ҳикмат вуҷуд дошт ва асаре аз худ ба
халқҳои ҳамҷавор, аз он ҷумла ба анҷумани махфии Орфей дар
Юнон, ки сарчашмаи пайдоиши тафаккури фалсафӣ ва ирфонии
пифагориён аст, таъсир гузошт. Форобӣ низ муътақид бар он
будааст, ки фалсафа дар ибтидо аз Эрону Бобул ба Юнон рафт.
Шаҳобиддини Сӯҳравардии мақтул (шаҳид) низ ба чунин ақида
будааст.
Аз тарҷумаи матнҳои санскрит ба паҳлавӣ бармеояд, ки дар
он аҳд фирқаҳои масеҳӣ, настуриён ва табииён аз калисои
марказӣ ҷудо шуда, баъзе ба императори Эрон паноҳ овардаанд.
Дар Донишгоҳи Гундишопур (Шопури аввал -241-271
мелодӣ) фалсафа ва улуми тамаддунҳои Эрон, Ҳинд ва Юнон
омӯхта мешуд. Баъдтар ҳакимони гурезаи Афина аз
ҳукуматашон, он ҷо паноҳ овардаанд ва дар илм пешравиҳо
кардаанд.
Олим пас аз овардани маълумот доир ба давраи ориёии
куҳан ва Сосониён, ба замони ба Эронзамин омадани ислом
шурӯъ мекунад. Ва ба истилоҳ, сарпӯши болои чоҳро гирифта, аз
он ҳама чирку ифлосиҳо ва касофатҳоро берун оварда, он ҳама
солу рӯзҳои пур аз ҷабру зулму туҳмату таҳқирро пеши назари
хонанда ҷилвагар месозад.
Ҳангоме ки арабҳо ба футӯҳот ва ғалаба ноил мешаванд,
дигар намехоҳанд худро ба дигар миллатҳо баробар ва ҳамсанг
шуморанд. Мегуфтанд, ки “Оқилтарини миллати олам қавми
араб аст”. Муҳаммад Идриси Шофеӣ, имоми яке аз мазҳабҳо
мегуфт: “Забони арабӣ комилтарин забони ҷаҳон аст. Ирсоли
ваҳйи Қуръон дар қолаби ғайри забони арабӣ ғайриимкон
мебошад”. Дар замони Бани Умайя баробарию бародарӣ, тақво
ва парҳезкорӣ, ки аз муқаррароти дини ислом буд, аз байн рафта
буд. Бани Умайя ба андозае мағрур шудаанд, ки фарҳангу
фазилати дигар миллатҳоро писанд намекарданд, аз назари
нажод худро аз дигар миллатҳо болотар ва мумтоз
мешумурдаанд. Дигар фаромӯш карданд, ки ба шаҳодати
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Қуръон ва ҳадисҳои машҳур, фазилат танҳо ба ҳусни ахлоқ ва
парҳезкорӣ аст.
Ин кордориву фаҳмишҳои ғайридинӣ ва ғайриахлоқӣ ба
норозигии мардуми ғайриараб, хусусан, Эрониён овард. Мардум
диданд, ки дин баҳонае буд, ки арабҳо “зиёни касон аз паси суди
хеш меҷӯянд”. Ҷонибдорони маслаки Шуубия (ҷунбиши
озодихоҳонаи бузурге дар олами ислом) мегуфтанд, ки ҳар
миллате дорои навъе азамат ва бузургӣ аст ва бад он ифтихор
мекунад. Гурӯҳҳое пайдо шуданд, ки ба бартарии араб гардан
намениҳоданд ва садои эътироз баланд мекарданд.
Хонанда баъд аз мутолиаи китоб огоҳ мешавад: дар он
замон, ки арабҳо дин овардаанд, ду қарни аввали исломро дар
китобҳо “қарнҳои хомӯшӣ, торикӣ, ваҳшигарӣ ва хунолуд” ном
мебурдаанд. Забони паҳлавӣ, дарӣ, суғдӣ ва хоразмӣ ҷуз дар
байни омма боқӣ намонд. Дар он солҳо шеъре ба форсӣ гуфта
нашуд. Ҳаҷвия, шикоят ва эътироз маҷоли зуҳур надоштааст. Ҳар
эроние, ки аз таърихи гузаштааш ёд мекард, шиканҷа медид.
Китобхонаҳои Эронро оташ заданд. Барои араб ба ҷуз китоби
Қуръон дигар китобе қадр надошт. Шаллоқу қатл ва ба оташ
афкандан, ҷавобе буд ба ҳар гуна эътироз.
Ватанпарастон мебинанд, ки китобхонаҳоро нобуд
мекунанд, таъриху тамаддуни ориёӣ, одобу суннату манишҳои
миллӣ ба нобудӣ мераванд, ба хотири он ки ба ояндаҳо чизе ба
ёдгор бимонад, чанд китобро ба арабӣ тарҷума мекунанд.
Соҳибони дин, он тарҷумонҳоро низ ба ҷурми кофирӣ, зиндиқӣ
ва мулҳидӣ ба азобу шиканҷаҳои фаровоне ба қатл мерасонанд.
Ибни Муқаффаъро, ҳангоме ки ҷониби қатлгоҳ мебаранд, яке аз
душманонаш мегӯяд: “эй фарзанди зиндиқ, туро пеш аз оташи
дӯзах, дар оташи дунё месӯзонам” ва аъзои баданашро як-як
бурида, ба танӯр мепартоянд. Ин донишманди Эронпараст, ки
он вақт 36-сола буд, китобҳои “Оиннома”, “Худойнома”,
“Маздак”, “Тоҷ”, “Дар сирати Анӯшервон”, “Калила ва Димна”
ва боз чандеро ба арабӣ тарҷума кардааст. Ибни Ровандӣ 114
рисола навиштааст. Чил сол умр дидааст. Тамоми умри хешро
дар ҳоли таъқиб аз ҷониби шариатмадорон ва мутаассибони
динҳо гузаронидааст. Хилофати араб, баъди вафоташ, бештари
асарҳояшро ҷамъоварӣ карда, сӯзонд. Абубайдаро (зиёда аз сад
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китоб навиштааст) заҳр дода куштанд. Гуноҳи ин озодмардон
дар он буд, ки ғояҳои инсондӯстӣ, баробарӣ, бародарӣ,
озодфикрӣ, хирадмандӣ ва зиндадилиро дар ҷои аввал гузошта,
исёни хирадро бар зиди ҷаҳолат барангехтаанд. Дар он замон
бисёре аз донишмандони Эронро ба баҳона ва ҷурми қарматию
зиндиқӣ, нобуд карданд. Дар аҳди ислом калимаи зиндиқ,
нахуст, ба касе нисбат дода мешуд, ки ба дини ислом эътиқод
надошт. Дар қарни сеюм ва чорум, лафзи зиндиқ, ба ҳамаи
пайрави динҳои қадим ё афкори фалсафидошта гуфта мешуд.
Баъдтар шииёни имомия ва исмоилияро ҳам гоҳе ба ин лафз
мехонданд.
Чунин зулму ҷабр сабаб шуду аз ҳар тараф садоҳои
мухталифи эътироз баланд шуданд. Дар шаҳрҳо бар зидди
арабҳо шӯриш бардоштанд. Наҳзатҳое мисли шуубия, хуррамия
ва ровандия мехезанд. Замоне расид, ки “Ихвон-ус-сафо”
(бародарони якдил) рӯи кор омаданд. Абумуслим дар Хуросон
норизоёнро ба зери ливои худ ҷамъ овард ва оқибат давлати
Бани Умайяро барангехтанду ба омадани давлати Аббосӣ
мусоидат карданд. Дар замони Аббосиён донишмандон
тавонистанд, ки китобҳое зидди ҷаҳонбинии динии хилофатҳои
Умайя ва Аббосӣ навишта, интишор диҳанд. Дар баробари
забони арабӣ рақобат карда, ба забони худ шеър суруданд ва
асарҳои насрӣ таълиф намуданд. Аз одобу русуму ободониҳои
шаҳрҳо, кохҳо ва навгониҳои давраи то ислом асарҳо таълиф
мекарданд. Ниҳоят, ба чунин кору пайкор ва ҷонбозиҳои
бешумор таассуби хулафои арабро аз байн бурданд.
Дар асар ба яке аз донишмандони он замон Абуҳайёни
Тавҳидӣ (942-1024) боби алоҳида бахшида шудааст. Хонанда ба
рӯзгори он мард ошноӣ пайдо карда, мефаҳмад, ки
донишмандони Эрон дар он замон чӣ зиндагии сахту ногуфтание
доштаанд.
Ҳамзамон дар бораи Абуҳайён навиштаанд: “Улуми бисёр
таҳсил карда, аз ҳар ҳунаре чизе ҳифз намуда, маълумот ва
иттилои фаровон дорад. Дар наҳву луғат ва тасаввуф пешвои
замон аст”. Боре ба шайх Абуҳасан суҳбаташон чунин сурат
гирифтааст:
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“Чӣ қадар аҷибанд аҳли биҳишт!”-гуфт Абуҳасан. Пурсид чӣ
гуна? Гуфт: “Зеро ҳамеша онҷо мемонанд ва коре ҳам надоранд,
магар аз хӯрдану ошомидану никоҳ”. Пурсид: “Оё ҳавсалаи онҳо
танг намешавад, хаста намешаванд? Оё худро аз ин ҳолати пастӣ,
ки монанди ҳолати чорпоён аст, наҷот намедиҳанд?”
Ҳангоме ки дар васфи ҷаннат мегӯяд: “Дар он дарёҳо, ки аз
шир ҷорианд, таъмашон тағйир намеёбад”. Абуҳайён мегӯяд:
“Шир ҳамон шир аст, онро ба ғайр аз одами гурусна, касе майли
нӯшидан надорад”.
Абуҳайён мегуфт: “Мутакаллимон (уламои ислом) андешаи
каломи худро ба гардани ислом таҳмил намудаанд, вагарна
ислом ҳамон аст, ки мардуми оддӣ аз он пайравӣ мекунанд.
Мутакаллимон аз рӯи таассуб ба ҳам рашк меварзанд, аз рӯи
найранг ба ҳам бармехӯранд ва аз рӯи ҳилла таълиф мекунанд, аз
рӯи дурӯғ ваъда медиҳанд. Худо решаи ишонро барканад, зеро
ҳарҷумарҷ ва газандашон ба кучаку бузурги мардум зиёд шуда,
дармонаш душвор гардидааст ва умедворам аз дунё берун
наравам, то ин ки бунёдашонро сусту ларзон бубинам”.
Абуҳайёни нотарс ҳамеша ба таври аён ва ноаён фарҳанги
қавми Эронии худро ба ифтихор, ба фарҳанги бегона, муқобил
мегузошт. Ӯ мегуфт: “Ҷоиз нест, ки ба тақлид ба чизе муътақид
шуд, эътиқод бояд ба далел бошад”. Сипас далел оварда,
ихтилоф меварзад. Ӯ мекӯшид, ки фикри шогирдонро аз такрори
мавҳумоту хурофоти каломӣ (динӣ) бираҳонад ва ба самти
таҳсили ҳикмату дониш савқ диҳад.
Дар суҳбатҳо ба шогирдон мегуфт:
-Ақл чизест, ки инсонро аз ҳайвон фарқ мекунад. Аммо ақл
ба илм бурда намерасонад. Пас лозим аст, ки дар байн
марҳилаҳое мисли ҳис, ақл ва бурҳон бошад. Барои саҳеҳии
масъала ҳамкории риёзиёт, ҳандаса ва мантиқ низ зарур аст.
-Дониш бо ҳамроҳии инсон таваллуд намеёбад, балки бо
инсон қобилияти таҳсили илм тавлид мегардад.
-Фалсафа фаннест, ки соҳибашро ба дарки тавҳиди воқеӣ
бирасонад. Тавҳиде, ки фаротар аз хаёлоти кӯдаконаи мардуми
авом аст.
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-Соҳиби дин пайғамбарест, ки ба ӯ ваҳй нозил шудааст,
соҳиби фалсафа бошад, шахси мухтору озоду заҳматкаш дар
бахши тафаккур мебошад.
-Худо бо сифоти худ муттаҳид ва ягона аст. Сифатҳои
Худоро бо зоти Худо набояд ҷудо тасаввур кард.
-Худоё, худоият дарёст, ки канора надорад ва кӯҳест, ки
ситеғу қулла надорад ва уфуқу каронаест, ки поён надорад.
Худои Абуҳайёни Тавҳидӣ худои фалсафӣ ва ирфонӣ буд, на
динӣ...
Маҷлисаш пайваста пур аз уламо ва ҳукамо будааст. Дар
шабнишиниҳо шогирдон ба ӯ бад-ин тавр саволҳо медодаанд:
“Нафс чист? Камоли он чист? Фоидаи он чист? Рӯҳ чист? Авсофи
он чист? Ва оё баъди вафот нафс боқӣ мемонад? Инсон чист? Ва
чаро рӯҳ аз нафс ва нафс аз рӯҳ бениёз нестанд? Ақл чист?
Ҳудуди он кадом аст? Мартабаи ақл пеши Худо чист? Растохез
чист? Оё растохез барои ҷисми инсон аст ё барои нафс? Оё
фаришта ҳайвон аст? Оё гуфта мешавад: Табиат ҳай (зинда) аст?
Нафс ҳай аст? Ақл ҳай аст? Алоқа миёни ситорагон ва ҳаводиси
замин ва ҳақиқати неъмат дар биҳишт аз чӣ иборат аст?”
Чунинанд баъзе аз мавзӯъҳои баҳси ӯ бо шогирдонаш.
Ду китоби Абуҳайён-“Муқобисот” ва “Имтоъ ва муонаса”
тамоми масоиле, ки дар дил ва фикри уламои Бағдоди он замон
будааст, дар бар доранд.
Абуҳайён дар ҳама гуна маҳфилу маҷлисҳо бетарсу бим
дохил шуда, аз таҳқиқу таҳлилҳои худ доир ба ривоёт дар
мазҳабҳо фикру андешаашро мегуфт.
Чунин буд, ки рӯҳониёни хурофотӣ, сиёсатмадорони
бедониш ва мардуме, ки сухани илмиро қабул надоранд,
мегуфтанд, ки “Абуҳайён аз зумраи зиндиқон ва мулҳидон аст”
ва ҳамин тавр, зиндагиро барояш танг мекарданд. Дар китоби
“Ас-Садоқа ва-с-садиқ” менависад:
“Ҳолу лафз ва дину хулқи ман ғарибу бегона шуда ва ба
хомӯшию саргардонӣ ва таҳаммули азияту озор одат кардаам”.
Дар асари шӯришҳо ва фитнаҳои мазҳабии шиа, суннӣ,
ҳанбалӣ ва ғайра, ки он замон ҳар гоҳ байни шаҳрҳо ва гурӯҳҳо
рӯй медод, манзилашро ғорат карданд. Ӯ медид, ки бештари
дӯстони донишмандаш муҳтоҷи як қурс нонанд. Худаш низ сахт
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фақиру бечора буд. Дар муҳите, ки зиндагӣ мекард, беарзиш
буданашро дарк мекард ва муттассир мешуд.
Ниҳоят, аз зиндагии пурмалоли Бағдод ба Шероз меравад бо
сару вазъи суфиёна дар корвонсаройҳо зиндагӣ мекунад.
Мебинад, ки бо чунин ҳолат ҳам рӯзи хуш намедиҳандаш,
рӯҳониёни атроф, гуфтаҳояшро бо туҳмату таҳдид ёдрас
мекунанд. Саранҷом, аз зиндагии ғамовар ноумед шуда, дар
ҳолати хашму ғазаб, китобҳояшро месӯзонад.
Чунин буд саргузашти Абуҳайён, фоҷиаи донишманд дар он
ҷомеаи ситамкори пурдард.
Дар китоби устод Комил Бекзода ҳамчунон боби алоҳида аз
рӯзгор ва замони Ҳаким Фирдавсӣ дар асоси таҳқиқотҳои тозаи
олимони Шарқу Ғарб оварда шудааст. Ҳамчунон аз пайдоиши
динҳое, ки дар Эронзамин вуҷуд доштанд-меҳрпарастӣ,
оташпарастӣ, маздопарастӣ, монавият бо чигунагии мазҳабашон
ва дар замонҳои баъдина то куҷо таъсир гузоштанашон ва
сарчашмаҳое, ки маълумот медиҳанд, маълумоти муфассал
оварда шудааст. Хонанда метавонад ба равияҳое ба монанди
ҷаҳмия, қадария, ровандия, хуррамия, муътазила ва ғайра аз
наздик ошно гардад.
Чун устод Комил Бекзода мардест, пурдониш ва дорои рӯҳи
саркашу сарафроз, аз ин рӯ, фарҳангу фазои ба зӯрӣ овардаи
бегонаҳоро қабул надорад. Ватанро болотар аз дину мазҳабу
дигар музахрафоту хурофотҳо медонад. Тарафдори дунёи
Ҷамшед аст, ки ба замин, ба ободонию тараққии зиндагии
инсонҳо ҳавасманд буд, на ба олами пиндору тасаввурҳои паси
абрҳо дар кишвари хаёлии Нокуҷообод.
Файласуф мегӯяд, ки дар давлатҳои исломӣ, ҳарчанд вуҷуди
мардум ва миллатҳо, масъалаи решагӣ ва асосӣ буд, аммо
миллату миллатгароён аз дин ва сиёсати замон ҷудо ва мустақил
буданд. Дар асрҳои XIX ва XX идеяи миллӣ ва ғояи одамдӯстӣ
бар динҳо ғолиб омад ва сабаби пайдо гардидани давлатҳои
мустақили миллӣ гардид. Аз ин ба баъд фалсафаи худшиносии
миллӣ, он ҷаҳонбиниеро пеш меорад, ки сарнавишти садҳо
қавму миллатҳои ҷаҳонро ташкил хоҳад кард. Бо ривоҷи
худшиносии миллӣ, дину эътиқодоти суннатӣ камрангтар
мешавад. Зеро ки худшиносии миллӣ, илми решагӣ буда, ба
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бунёдҳои зиндагии инсонӣ, аз қабили биологӣ, таърих, фарҳангу
фалсафаи башарӣ робитаи бевосита дорад.
Чунонки мебинем, файласуфи меҳанпараст, мисли ҳар шахси
бошараф нагузоштааст он воқеаҳо, ки танҳо аз хонданашон
дилат чун аз мех харош мехӯрад, ба фаромӯшӣ раванд, онҳоро
бо далел, бо сарчашмаҳо пеши назари хонанда меорад ва огоҳ
мекунад, ки ба чӣ мушкилиҳо гузаштагонамон ватани бобоӣ ва
забони ширинамонро ҳифз кардаю ба мо расонидаанд. Аз
китоби устод Комил Бекзода мо таърих меомӯзем, дониш
мегирем ва моро водор мекунад, ки ба қадри ватан ва
гузаштаҳои ҷасуру ватанпарастамон бирасем.
Устод Комил Бекзода бисёр мутолиа кардаю вақти зиёд сарф
карда, чунин китоби пурарзишро бо забони равону шево
навиштааст, то ин ки фикри ҳамватанонашро болотар бурда, аз
хондани такрор ба такрори китобҳои динӣ онсӯтар равона
карда, фазо ва самти таҳсил ва таҳлили ҷиддии илмиро
густурдатар гардонад.
Ин аст хизмати рӯшанфикри ҳақиқӣ, Комил Бекзода, ба
ватан ва ҳамзамононаш.
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МУЛОҲИЗОТЕ ДАР ТАЪРИХИ ИРОН
Алии Мирфатрус
Илали таърихии ақибмондагии ҷомеаи Ирон
Нигоҳе ба ҳуҷуми ийлҳо, истиқрори ислом, заминаҳои
пайдоиш ва фалсафаи сиёсии “исломи ростин”.
Фасли дувум:
Ислом як дини сомӣ / Хусусиёти тунди қавми сомӣ ва инъикоси
он дар забон ва фарҳанги аъроб / Тафовути пайғамбарони сомӣ ва
пайғамбарони ҳинду иронӣ / Қаҳру хушунат ва нақши он дар
иқтидори ислом / Марги ҳазрати Муҳаммад ва иртидоди қабоили
Арабистон / Ҳамлаи аъроб ба Ирон / Назароте дар бораи чигунагии
истиқрори ислом дар Ирон / Муқовиматҳо ва пойдориҳо / Нақши
қаҳру хушунат ва пардохти ҷизя дар мусалмон шудани ирониён /
Натиҷа ва поёни сухан.
***
Истиқрори ислом, чи дар шибҳиҷазираи Арабистон ва чи дар
кишварҳои ишғолшуда (монанди Ирон) умуман бо алоқа ва тамоили
қалбии мардум ҳамроҳ набуд, балки қаҳру хушунат-ба унвони шевае
барои иъмол ва таҳмили ҳокимият-дар мусалмонсозии қабоили
Арабистон ва милали мағлуб, нақши муҳим ва ҳатто асосӣ доштааст.
Ислом як дини сомӣ аст ва аз ин ҷиҳат бисёре аз хусусиёти
қавми сомиро дорост. Ин хусусиёт, ки ҳосили шароити ҷуғурофӣ,
торихиву иқтисодӣ-иҷтимоии қавми сомӣ аст – дар фарҳангу ҳунар
ва дини онон низ ифода ёфта аст. Қавми сомӣ – умуман- қавми тунд,
зудхашм, ҳассос ва тез аст. Ихтилоф миёни ҳиндӣ ва араб ин
ҳақиқатро ошкор менамояд:
Ҳиндӣ, ки барҷастатарин хусусиятҳои қавми ориёиро дорад, бо
ҳамаи ҳассосиятҳову диққатҳо ва резакориҳое, ки дар андешаву
хаёлаш ҳаст (ва ин дар мазҳаб, фалсафа, ҳунар ва мусиқияш
ҳувайдост) асосан инсони орому сабур аст. Як оромиши паҳновар ва
сабурии сангин дар ӯ ҳаст, ки бисёр чашмгир мебошад. Баръакс, араб
инсонест муталотум, муҳоҷим, тунд, ошуфта ва ноором: шодияш
тунд, хашмаш тунд, ғамаш тунд, ишқаш тунд, кинааш тунд,
қазоваташ тунд, ҷангаш тунд ва... хусусиёти як араб, умуман, бо
тундӣ тавъам аст. Сомӣ асосан қавме тунду тез ва шитобзада аст.
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Мусиқӣ ва рақси арабӣ низ аз ин хусусияти ӯ ҳикоят мекунад. Дар
ин маврид, машҳуртарину ҷаҳонитарин таронаи араб (Ё Мустафо, ё
Мустафо...)-ро метавон ба ёд овард. Дар мавриди исмҳо низ ҳамин
хусусият ба чашм мехӯрад: исмҳои ориёӣ дар талаффуз ором,
сангин, хотирҷамъ ва бодавом ҳастанд, монанди: Ҷамшед, Дориюш,
Сирус, Меҳрдод, Ашкониён, Ҳахоманишиён ва... Аммо исмҳои
сомиро бояд зуд талаффуз ва зуд тамом кард. Роҳату ором ва
бодавому бурдборона наметавон онҳоро талаффуз кард. Ба муқоиса
ва муодили калимоти зер таваҷҷуҳ кунед:
форсӣ
хома
барг
моҳ
шер
гов
даст
гардан
табор
дарахт
кирдор
фароз
симат,
суй
савганд
парвоз
гусфанд

арабӣ
қалам
варақ
қамар
асад
бақара
яд
ъунуқ
насаб
шаҷар
ъамал
фавқ
тараф
қасам
таярон
ғанам

Ҳам ориёӣ ва ҳам сомӣ муътақиданд, ки дар поёни ҳар давра як
“марди бузург” ва як “мунҷӣ” (наҷотдиҳанда) зуҳур хоҳад кард. Ин
давра назди ориёиҳо ҳазор сол аст ва назди сомиҳо сад сол. Дар
назди ориёиҳо ҳар қарн садсол аст, аммо дар назди сомиҳо сӣ сол. Ба
таври куллӣ сомӣ мутлақандеш ва матлақбин аст ва ориёӣ
нисбиандеш. Сомӣ якбуъдӣ (яктарафа) аст ва ориёӣ чандбуъдӣ. Ба
қавли Николсон:
“Сомӣ дарахтро мебинаду ҷангалро не, аммо ориёӣ ҳам ҷангалро
мебинад, ҳам дарахтро”.
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Таҷаллии ҳамин тафовути рӯҳиву маънавиро метавон дар
адабиёти достонии ақвоми ориёӣ ва сомӣ низ мушоҳида кард,
масалан: Лайло ва Ширин. Лайло парвардаи ҷомеае аст, ки ошиқ
шудану дилбохтанро оғози инҳироф ва фаҳшо медонанд. Дар муҳите
инчунин душвор як лабханди муҳаббатомези духтар “гуноҳи кабира”
ва ё доғи нангин бар ҷабини ҳайсияти афроди хонаводаву қабила
метавонад бошад. Аммо дар диёри Ширин манъе барои муоширату
мусоҳибати зану мард нест. Писарону духтарон бо ҳам менишинанд
ва бо ҳам ба гардиш ва шикор мераванд ва бо ҳам дар ҷашнҳову
меҳмониҳо ширкат мекунанд. Қаййиму сарпарасти Ширин зане аст
аз ҷинси худаш ошно ба ҷаҳонӣ дилдодагиву ҳолати отифии
духтарони ҷавон. Аммо вазъи Лайло чунин нест. Ӯ маҳкуми муҳити
ҳарамсарои тозиён асту гуноҳҳояш бисёр: яке он ки зан ба дунё
омадаву чун зан аст аз ҳар ихтиёру интихобе маҳрум аст. Гуноҳи
дигараш зебоиву зарангӣ дар муҳите аст, ки ба ҷойи тарбияти
мардон ба маҳкумияти занон мутавассил мешаванд ва барои он, ки
кори ошиқӣ ба расвоӣ накашад, Лайлоро аз дарсу мадраса маҳрум
мекунанд, то чашми мард ба ҷамолаш наяфтад. Дар диёри Лайло
ҳукумати мутлақ бо хушунат аст ва мардонагӣ ба қабзаи шамшер
баста аст, ҳато ба маросими латифе чун хостгорӣ бо таблу ҷанг ва
тири хаданг мераванд. Аммо дар фазои достони Ширин арзишҳо ба
куллӣ мутафовит аст. Дар диёри Лайло асаре аз мадорову мардумӣ
нест, ҳама хушунату уқдакушоӣ аст. Дар сарзамини Ширин, аммо
мадоро асту мардумиву мулотифату гузашт.
Паёмбарони сомӣ ва ориёӣ низ чунинанд: достони паёмбарони
ориёӣ достони андешидан, гӯшагирӣ, ишқварзидани пинҳону
риёзати орому хомӯш аст, намунааш: Буддо ва Зардушт. Достони
пайғомбарони сомӣ, аммо достони хуну ҷиҳод ва қиёму куштору
дарҳам кубидан аст, намунааш Мусо ва Муҳаммад.1

Нигоҳ кунед ба: Бозшиносии ҳувияти иронӣ-исломӣ, Алии Шариатӣ, саҳ. 265-277, м.
о. 27. Симои ду зан (Бар асоси Ширин ва Фарҳоди Низомии Ганҷавӣ), Алӣ Акбар
Сайидии Сирҷонӣ, саҳ. 7-34; Мақолаи Нодири Нодирпур – Дар тафовути ирфони
иронӣ бо адёни сомӣ (яҳудият, масеҳият ва ислом) ва тафовути адёни сомӣ бо адёни
осиёӣ (браҳмоӣ, буддоӣ ва зардуштӣ): нашрияи меҳргон, шумораи 3, поизи 72, саҳ. 42
ва 43-45; Ҳамчунин нигоҳ кунед ба мақолоти Поникор ва Ҳумоюни Кабир, “Дар асоси
фарҳанги Ҳинд”, саҳ. 8 ва 15-20. На шарқӣ, на ғарбӣ, инсонӣ, Абдулҳусейни
Зарринкуб, саҳ. 7.
1
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Бинобар ин, ислом ба хотири сиришти сомии худ – асосан – дине
хашин, тунд ва муҳоҷим аст. Ин ки дар Қуръон он ҳама ба ҷиҳоду
қатл таъкид шуда барои ин аст, ки ислом хайрро асосан дар шамшер
мебинад ва дар нигоҳаш қудрату шавкат танҳо дар сояи шамшер ба
даст меояд. Ҳазрати Муҳаммад муътақид буд: “Ман бо шамшер
фиристода шудаам ва ончӣ некуст дар шамшеру бо шамшер аст...
Ман фиристода шудаам то дарав кунам, на бикорам.”2 Ва ё: “Биҳишт
зери сояи шамшерҳо аст. Шамшерҳо калиди биҳиштанд”.3
Чунин ақидае баёнгари аҳамияти қаҳру хушунат ва нақши
шамшер дар барқароршавӣ ва устуворшавии ислом аст. Оиша (зани
пайғомбар) низ таъкид мекунад: “Чашми пайғомбар бар ҳеҷ кас
намегирист, вақте ғамаш сахт мешуд, риши худро мегирифт”.4
Таърихи рушду густариши исломро наметавон фаҳмид, магар он
ки ибтидо хислати хашин, тунд ва муҳоҷими онро бишносем. Ин ки
баъзе аз муҳаққиқини барҷастаи торихи ислом (монанди Максим
Родинсон) ҳазрати Муҳаммадро “пайғомбари мусаллаҳ” номидаанд,
нозир бар ин воқеияти торихӣ аст.5
Доктор Алии Шариатӣ низ таъкид мекунад: “Муҳаммад
пайғомбаре буд, ки шиорҳо ва паёмҳоро мерасонд ва барои таҳқиқи
ин пайғомҳо... шамшер мекашид ва ба ҳама эълом мекард: Ё таслими
ин роҳ (ислом) шавед ё аз сари роҳи ман канор биравед... ва ҳар кас
нарафт ба рӯяш шамшер мекашам”.6
Чигунагии истиқрори (барқароршавии) ислом ва шарҳи ҷангҳову
қатли омҳои фоҷеаноку густарда барои масалмонсозии қабоили
Арабистон, шарҳи бисёр муфассале аст, ки сафаҳоти фаровонеро
талаб мекунад ва дар ҳавзаи “мулоҳизоти” мо нест. 7 Бо ин ҳол,
сухани кутоҳи ҳазрати Муҳаммад ба фиристодагони қабилаи Бани
Нигоҳ кунед ба: “Албаён ва-т-табйин”, Ҷоҳиз, ҷилди 1, саҳ. 159; Таъвили
мухталифулҳадис, Ибни Қутайба, ҷ. 4, саҳ. 149; Тафсири Табарӣ, Сураи Ҳаҷр, ояи 14 ва
сураи Албуруҷ, ояи 32; Симои Муҳаммад, Алии Шариатӣ, саҳ. 80.
3 Нигоҳ кунед ба: “Наҳҷулфасоҳа”, Суханони ҳазрати Муҳаммад, саҳ. 115 ҳадиси 576
ва саҳ. 280 ҳадиси 1787.
4 Таърихи Табарӣ, ҷ. 3, саҳ. 1092; Муқоиса кунед бо: “Симои Муҳаммад” доктор Алии
Шариатӣ , саҳ. 55.
5 Mahomet, Editions du Seuil? Chapitre V, Paris: 1961, PP, 179-2485.
6 Уммат ва имомат, саҳ. 618-619.
7 Барои огоҳӣ аз ин ҷангҳо ва қатли омҳо нигоҳ кунед ба: Таърихи Табарӣ, ҷ. 3 ва 4.
Мағозӣ ё таърихи ҷангҳои паёмбар, Муҳаммад ибни Умари Воқидӣ, ҷ. 1, 2 ва 3.
Сирати расулуллоҳ (Сира алнабӣ), Ибни Ҳишом, ҷ. 2.
2
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Ҳорис ва низ каломи Ҳубоб ибни Мунзир (яке аз асҳоб ва ёрони
наздики пайғомбар) метавонад намунае барои шинохтани чигунагии
истиқрори ислом дар шибҳиҷазираи Арабистон ва навоҳии дигар
бошад:
“Дар соли даҳуми ҳиҷрӣ (630 м) пайғомбар Холид ибни Валидро
барои мусалмонсозии қабилаи Бани Ҳарис ба суи ин тоифа фиристод
ва таъкид кард, ки дар сурати напазируфтани ислом бо онон ҷанг
намоед. Холид (ки дар қатли оми тавоифи Арабистон шуҳрати бисёр
дошт) дар мулоқот бо сарони Бани Ҳорис ёдовар шуд: “Ислом
биёваред то ба саломат бимонед”. Сарони Бани Ҳорис низ аз тарси
қатли оми мардум ба ислом гаравиданд ва ҳамроҳи Холид назди
ҳазрати Муҳаммад рафтанд. Пайғомбар дар мулоқот бо сарони
қабилаи Бани Ҳорис таъкид кард: “Агар Холид нанавишта буд, ки
ислом овардаед, сарҳоятонро зери поятон меандохтам”.8
Ҳубоб ибни Мунзир дар чигунагии мусалмоншудани қабоили
Арабистон хитоб ба ёрону сардорони пайғамбар гуфт: “Дар сояи
шамшери шумо касон (қабоили Арабистон) ба ислом гаравидаанд”.9
Ҳазрати Муҳаммад зимни истифода аз шеваи нифоқу доманзадан ба
кашмакашҳои қабоили арабӣ дар истиқрори ислом, хусусан аз
шамшеру хушунати касоне чун Холид ибни Валид истифода кард.
Холид аз паҳлавонони маъруфи Қурайш буд, ки қабл аз фатҳи Макка
ислом пазируфт ва ҳазрати Муҳаммад аз мусалмоншудани ӯ шодмон
гардид, ончунон, ки ӯро ба раёсати саворон мансуб кард. Холид
ибни Валид яке аз хашинтарин ва хунхортарин сардорони садри
ислом буд, ки дар истиқрори ислом ҷангҳои бисёр кард, ба тавре, ки
пайғомбар ӯро “Сайфуллоҳ” (шамшери Худо) номид. Ин “шамшери
Худо” дар мусалмонсозии қабоили Арабистон ва дар саркуби “аҳли
радда” (тӯдаҳои арабе, ки билофосила пас аз марги пайғомбар аз
ислом баргаштаву муртад шуда буданд) нақши фаровон дошт. Ӯ дар
идомаи саркубҳо ва қатли омҳои густарда, бисёреро аз фарозҳову
баландии куҳҳо ба зер андохту кушт ва бархеро низ дар оташ
сузонид ва ончунон тарсу ваҳшате дар миёни қабоили араб барқарор
сохт, ки “ҳамагӣ ба қабули ислом гардан ниҳоданд”.10
Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1256-1258.
Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1246.
10Нигоҳ кунед ба: Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1406-1411 ва 1419 ва муқоиса кунед бо
ривоёти Табарӣ дар қатли оми ирониён тавассути Холид: Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ.
8
9
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Истифода аз қаҳру хушунат дар мусалмонсозии қабоили
Арабистон, агарчи корсоз буд, аммо марги ҳазрати Муҳаммад (соли
11 ҳ. 631 м) ва даргириҳову кашмакашҳои мавҷуд барои ҷонишинии
ӯ, ба қабоили Арабистон, фурсат дод то эътирозу нафрати хешро аз
ислом иброз намоянд. Ба қавли Урва ибни Зубайр: “Вақте пайғомбар
даргузашт, ҳар як аз қабоил, ҳамагӣ ё баъзешон, аз дин бигаштанд ва
бештар мардум дар ҳар ҷо чунин буданд.”11
Маҷолиддин Саъд гӯяд: “Куфр сар бардошт ва ошуб шуд ва ҳар
як аз қабоил, ҳамагӣ ё баъзешон аз дин баргаштанд.”12
Мардуми Ғулфон, Баҳрейн, Ҳатам, Уммон, Яман, Муҳра, Ак,
Ашъариёни Ҳазралмавт, Бани Салим ва... аз ислом баргаштанд ва
“бештари мардум, дар ҳама ҷо чунин буданд”.13
Қабоил ва тавоифе, ки аз ислом баргашта ва муртад шуда
буданд, дар вилоёти мухталиф “омили (намояндагон ва
гумоштагони) расул (ҳазрати Муҳаммад)-ро бикуштанд ва занони
хешро бифармуданд, то дастҳо ранг карданд аз шодии вафоти расул
ва дафҳо заданд”.14 Ҷангҳои хунини “радда” (баргаштан аз дин), ки
дар саросари даврони ҳукумати Абубакр, Умар, Усмон ва Алӣ идома
дошт, барои саркӯби шӯришҳои иртидод ва ба хотири
мусалмонсозии дубораи қабоили араб буд, ба тавре, ки Абубакр ва
ҷонишинонаш фармон доданд то “ҳар киро, ки аз дин баргашта
бошад, бо шамшер гардан зананд ва ба оташ бисузонанду зану
бачаашро асир кунанд ва аз ҳеҷ кас ҷуз ислом напазиранд”.15
Абубакр дар саркуби қабоили муртад беш аз ҳар чиз аз шамшери
сардороне чун Холид ибни Валид (шамшери Худо) истифода кард.
Холид дар қабоилу вилоёти Арабистон омилини (иҷрокунандагони)
қатли намояндагони пайғомбарро кушт ва аҷсодашонро ба оташ

1493-1494; Аз Парвиз то Чингиз, Сайид Ҳасан Тақизода, саҳ. 182; Исломшиносӣ
(Партаве дар мутолеоти исломӣ), Алӣ Мирфатрус, саҳ. 42, 43 ва 44.
11 Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1369.
12 Ҳамон маъхаз.
13 Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1354-1464; “Комил”, Ибни асир, ҷ. 2, саҳ. 37-98; Алтанбеҳул-Ашроф, Масъудӣ, саҳ. 261; Равзалсфо, ҷ. 2, саҳ. 603-614.
14 Қасас-ул-Анбиё, Нишопурӣ, саҳ. 455.
15 Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1379-1380, 1394, 1407 ва 1410; Алфутуҳ, Ибни Аъсам Куфӣ,
саҳ. 15. Муқоиса кунед бо фармони ҳазрати Алӣ дар “Таърихи Табарӣ”, ҷ. 6, саҳ. 2420
ва 2665 ва низ муқоиса кунед бо сухани ҳазрати Муҳаммад дар “Оини шаҳрдорӣ”
(Маъолим-ал- қариба), Инби Ахува, саҳ. 35.
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кашид: “... ва онон ки даст ранг карда буданд (аз шодии вафоти
пайғомбар) ҳамаро бикушт ва ба оташ бисухт ва бифармуд то
сарҳойшон гирд кунанд ва пояи дег кунанд ва оташ дар танҳои эшон
зад ва ҳамаро бисухт... ҳама бечора шуданд ва расул (намоянда) ба
назди Абубакр фиристоданд ва гуфтанд: “Мо бозгаштем аз ончи
мегуфтем, пас аз ин намоз кунем ва закот диҳему ҳама он кунем, ки
ту фармоӣ, ин мард (Холид ибни Валид)-ро бозхон”.16 [16]
Ҳазрати Муҳаммад, аз дер боз, савдои (орзуи) фатҳи
сарзаминҳои Ирон ва Руми Шарқӣ (Византия)-ро дар сар дошт ва
бар ин асос ба асҳоб ва ёрони хеш, ҳамвора, тасарруфи қасрҳои
Ҳийра (давлати араби вобаста ба Ирон) ва кохҳои Мадоин (пойтахти
Сосонӣ)-ро ваъда медод.17Аммо идомаи мусалмонсозии қабоили
Арабистон, ҷангҳои хеле зиёди дохилӣ ва саранҷом марги ногаҳонии
пайғомбар фурсати онро надод, то ҳазрати Муҳаммад ба тасарруфу
тасаллути Ирон ноил ояд. Дар замони Абубакр ва хусусан Умар пас
аз саркуби шӯришҳои иртидодии қабоил ва дар натиҷа вуҷуди
оромиши нисбӣ дар ҳавзаи шибҳиҷазираи Арабистон ва низ бурузи
(пайдоши) қаҳтиҳову хушксолиҳои мутаадид ва фақри умумии аъроб
боис шуд, то ҷонишинони Муҳаммад барои фатҳи сарзаминҳои
ҳосилхез ва дастёбӣ ба манобеи иқтисодӣ ва густариши қаламрави
исломӣ, ҷангҳои густардаеро тадорук бубинанд.18
Гурӯҳе аз муҳаққиқон ба ин гумон, ки “фарҳанги иронӣ аз бунёд
ва ногузир дар таҳаввулоташ динӣ буда”, нуфуз ва густариши ислом
дар Иронро амре табиӣ ва ногузир донистаанд.19 Бисёре дигар

Қасас-ул-анбиё, саҳ. 455-456; Муқоиса кунед бо: Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1409-1410;
Ал-Футуҳ, саҳ. 15-18 ва 37-45.
17 Нигоҳ кунед ба: Қуръон, сураи Фатҳ, ояҳои 19-20; Тафсири Табарӣ, ҷ. 7, саҳ. 123;
Таърихи Табарӣ, ҷ. 3, саҳ. 1070-1071 ва 1073; Муруҷ-уз-заҳаб, Масъудӣ, ҷ. 1, саҳ. 664;
Мухтасар-ул-булдон, Ибни Фақеҳ, саҳ. 9-188; Таҷоруб-ус-салаф, Ҳиндушоҳи
Наҳҷувонӣ, саҳ. 26.
18 Дар бораи қаҳтиву фақри умумии аъроб ва зарурати дастёбӣ ба сарзаминҳои
сарватманд, нигоҳ кунед ба: Таърихи Табарӣ, ҷ. 3, саҳ. 1130; Ва низ нигоҳ кунед ба
хатобаи Умар дар ташвиқи аъроби мусалмон ба муҳоҷират ва ҳамлаву дастандозӣ ба
манотиқи ҳосилхези ҳамсоя: Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1587-1589 ва 1655 ва низ ҷ. 5,
саҳ. 1759 ва 1936, муқоиса кунед бо: Ал-Футуҳ, Ибни Аъсами Куфӣ, саҳ. 94 ва 102-103
(Посухи фиристодаи араб ба Яздигурди Сосонӣ, Ҳабиб-ус-сияр, ҷ. 1, саҳ. 302 ва 401.
19 Аз ҷумла нигоҳ кунед ба мақолаи: “Имтинои тафаккур дар фарҳанги динӣ”,
Оромиши Дӯстдор (Бобаки Бомдодон) дар: Алфабо, шумораҳои 1 то 14; “Замони нав”,
шумораҳои 10-11, мақолоти ҳамин нависанда.
16
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муътақиданд, ки “вуҷуди фасоду табъизҳои табақотӣ дар ҷомеа ва
нафрати мардум аз режими Сосонӣ ва руҳониёни зардуштӣ, боис
шуд то ирониён, исломро бо оғуши боз бипазиранд... ба тавре, ки
иронӣ баъд аз бархурд бо исломи аввалия эҳсос кард, ки дини ислом
ҳамон гумшудае аст, ки ба дунболаш мегаштааст... барои ҳамин,
мазҳаби хешро вел кард, миллияти худашро вел кард, суннатҳои
худашро вел (тарк) кард ва ба тарафи ислом рафт...”20
Ин назароти мухталиф дорои ду ваҷҳи муштараканд: аввал ин
ки ҳамаи онҳо ба нақши қаҳру саркуб дар тасарруфи Ирону
мусалмонсозии мардум эътиное надоранд. Дувум ин ки ин назарот
ба муқовиматҳои мутааддид (зиёд) ва муборизоти тулонии ирониён
алайҳи тасаллути аъробу ислом таваҷҷуҳе намекунанд, ба тавре ки
масалан, доктор Шариатӣ ончунон ағроқ мекунад, ки маътақид аст:
“Куҷо иронӣ аз ҳамон аввал дар баробари ислом қарор гирифт ва
нахоста исломро бипазирад? Куҷо чунин чизе аст? Як ҷо як намуна
нест”.21
Воқеият ин аст, ки ислом дар манотиқу кишварҳои ишғолшуда
(хусусан дар Ирон) асосан аз тариқи истифодаи қаҳру хушунат,
қатли омҳои густурда, эҷоди тарсу ваҳшат ва аз тариқи анвои
фишорҳои иҷтмоӣ ва хусусан иқтисодӣ (мисли хироҷу ҷизя)
мустақар гардид. Қуръон таъкид мекунад: “Ҳар кас ғайр аз ислом аз
дини дигаре пайравӣ кунад, аз вай пазируфта нест”.22 Ё: “Бо касоне,
ки ба Худо имон надоранд ва ё касоне ки пайрави дини хешанд,
ҳатто бо онон ки китоб доштаанд, пайкор кунед то исломро
бипазиранд ва ё бо ҳақорат ва зиллат ҷизя (молиёти сарона)
бипардозанд”.23

Алӣ, ҳаёти борвараш пас аз марг, Алии Шариатӣ, саҳ. 417-418 ва 434-435,
“Бозшиносии ҳувият...” саҳ. 12-13 ва 52, м. о. 27; Муқоиса кунед бо: Ислом ва
моликият, Сайид Маҳмуд Толиқонӣ, саҳ. 160; Ғарбзадагӣ, Ҷалол Оли Аҳмад, саҳ. 4749; “Хадамоти мутақобилаи Ирон ва ислом”, Муртазо Мутаҳҳарӣ, саҳ. 82 ва 112.
21 Алӣ, ҳаёти борвараш пас аз марг, саҳ.425, муқоиса кунед бо назари Сайид Маҳмуд
Толиқонӣ: “!Ислом ва моликият”, саҳ. 160.
22 Сураи Оли Умрон, ояҳои 32, 85 ва 132.
23 Сураи Тавба, ояи 29. Ҳамчунин нигоҳ кунед ба: Сураи Бақара, ояҳои 193 ва 216;
Сураи Таҳрим, ояи 9, сураи Тавба, ояҳои 5, 23, 36, 120 ва 129; Сураи Моида, ояҳои 27,
33 ва 40; Сураи Ниссо, ояҳои 76 ва 91; Сураи Аҳзоб, ояи 25; Сураи Анфол, ояи 39;
Сураи Муҳаммад, ояи 4.
20
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Намояндагони араб низ ҳангоми мулоқот бо Яздигурди саввум
ба ӯ ёдовар шуданд: “Пайғомбар моро васият кард, ки дар ҷаҳон
бигардед, ҳар кас ин дин (ислом) қабул кунад, неъматаш шараф, ва
агар қабул накунад бо ӯ ҳарб кунед то дини моро бипазирад ё ҷизят
бидиҳад”.24
Яке аз сардорони араб дар фатҳи Мадоин (пойтахти Сосонӣ)
мегӯяд: “Пас аз фатҳи шаҳр, мо ирониёнро даъват кардем ва гуфтем:
“Се чиз аст, ҳар якеро мехоҳед интихоб кунед”. Ирониён гуфтанд:
“Чист?” Гуфтем: “Яке ислом ва агар намехоҳед ҷизя бидиҳед ва агар
намехоҳед ҷанг мекунем...” Ирониён гуфтанд: “Ба аввалӣ (ислом) ва
охарӣ (ҷанг) ҳоҷате надорем, миёнӣ (пардохти ҷизя)-ро
мепазирем”.25
Мусалламан, баъзе қабоили манотиқи арабнишини имперотурии
Сосонӣ, дар муҷоварати қаламрави исломӣ, пас аз ҳамлаи аъроби
мусалмон, исломро пазируфтанд (Чизе ки муҳақиқони исломӣ, ба
такрор, онро “Истиқболи ирониён аз аъробу ислом” қаламдод
кардаанд). Бо ин ҳол бояд донист, ки бештари навоҳии арабнишини
Ирон (монанди Ҳийра, Анбор, Фурот, навоҳии Савот ва...) пас аз
ҷанг бо аъроби мусалмон, аз пазируфтани ислом худдорӣ карданд ва
танҳо ба пардохти ҷизя гардан гузоштанд. Ин амр он чунон аҷиб
буд, ки хашми сардорону фотеҳони арабро барангехта буд.26
Фасоду ихтилофоти дарунии дарбори Сосонӣ, бурузи ҷангҳои
тӯлонӣ бо давлати Руми Шарқӣ (Византия) ва холӣ шудани хазонаи
давлату ташдиди фишору таҳмили молиётҳои сангин бар тудаҳо
(мардумон) ва низ қаҳту болоравии нархҳо ва интишори вабо,
бетаваҷҷуҳии руҳониён ва мӯъбадони зардуштӣ, ихтилоф байни
лашкариёни Хуросону Ироқи Аҷам, худсарии охирин шоҳони
сосонӣ дар бадбиниву таҳқир нисбат ба сардорони лоиқу фидокор
(монанди Баҳроми Чубина, Хурхусрав, Мардоншоҳ ва...), кушта
шудани Хусрави Парвиз ва ошуфтагиҳои сиёсӣ-низомии мутаоқиби
он ва хусусан ҳамкории баъзе афроди оддӣ ва хиёнати баъзе

Тарҷумаи Таърихи Табарӣ, Балъамӣ, саҳ. 295; Муқоиса кунед бо: “Ал-Футуҳ”, Ибни
Аъсами Куфӣ, саҳ. 51;
25 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1812-181;. Ҳамчунин нигоҳ кунед ба: саҳафоти 1806, 1807,
1823, 1837 ва 1841; ҷ. 4, саҳ. 1479, 1480, 1481, 1489, 1504 ва 1505...
26 Нигоҳ кунед ба: Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1480, 1482, 1497, 1498, 1501, 1508, 1512,
1513 ва...
24

236

Илм ва Љомеа

сардорони сипоҳи сосонӣ (монанди Сайёҳи Диламӣ ва Ширӯя) , бе
шак, омилҳои мусоиде дар ҳамлаи аъроб ба Ирону шикасти
сипоҳиёни сосонӣ будаанд. Ин амр, ҳатто аз асноду пешбиниҳои
баъзе аз сардорони сосонӣ низ пайдост. Масалан, Рустами
Фаррухзод (сардори маъруфи сосонӣ) дар номае ба бародараш,
шикасти сипоҳиёни Ирон аз аъробро пешбинӣ карда буд. 27
Ҳама ин омилҳо, аммо боиси “пешвози ирониён аз аъроб ва
истиқболи мардум аз ислом” нагардид, балки тақрибан дар ҳамаи
шаҳрҳо ва вилоёти Ирон, аъроби мусалмон бо муқовиматҳои сахти
мардум рӯ бо рӯ шуданд.28
Дар аксар шаҳрҳо, пойдориву муқовимати ирониён бераҳмона
саркуб гардид, масалан, дар суқути (шикасти) Мадоин ва хусусан
муқовимати мардум дар ҷанги Ҷулавло (16 ҳ. 636 м) аъроби
мусалмон, хушунати бисёре аз худ нишон доданд, ончунон ки
муаррихин аз он бо номи “воқеаи ҳавлноки Ҷулавло” ёд кардаанд.
Дар ин ҷанг сад ҳазор тан аз ирониён кушта шуданд ва теъдоди
фаровоне аз занону кӯдакони иронӣ ба асорат рафтанд ва бисёр
кушта даштро пӯшонида буд, ки намудори ҷаллоли ҷанг буд. 29
Дар ҳамла ба деҳкадаи Элис (ҳаммарзи қаламрави исломӣ),
Ҷопон, солори деҳкадаи Элис роҳро бар Холид ибни Валид баст.
Аз ин пас шикаст ояд аз тозиён,
Ситора нагардад магар бар зиён.
Шавад бандаи беҳунар шаҳриёр,
Нажоду бузургӣ наояд ба кор.
Чу ин хона аз подшоҳӣ тиҳист,
На ҳангоми пирӯзиву фарраҳист.
Чу огоҳ гаштам аз ин чарх роз,
Ки моро аз ӯ нест ҷуз баҳри роз.
Ба ирониён зору гирён шудам,
Зи Сосониён низ бирён шудам.
Хулосаи Шоҳномаи Фирдавсӣ, саҳ. 824, муқоиса кунед бо суханони Сиёҳи Дайламӣ
(яке дигар аз сардорони маъруфи сосонӣ) ба фармондеҳони сипоҳи Исфаҳон: Таърихи
Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1904-1905.
28 Динварӣ ҳатто таъкид мекунад, ки пас аз шикасти ирониён дар ҷанги Ҷулавло ва
фирори Яздигурд ба Қум, “мардум дар ҳама ҷо ба ҳаяҷон омаданд ва аз ҳар су барои
иҷобат нидои кумаку истиъонати Яздигурд ҳаракат карданд ва мардум аз Қумс
(Домғон), Табаристон, Гургон, Дамованд, Рай, Исфаҳон, Ҳамадон ва Моҳон ба суи
Яздигурд руй оварданд ва гурӯҳе аз ҷангҷӯён бар ӯ гирд омаданд”, Ахбор-ул-тавол,
саҳ. 146.
29 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1829; “Комил”, Ибни Асир, ҷ. 2, саҳ. 340; “Футуҳ-улбулдон”, Балозурӣ, саҳ. 65-66; “Ахбор-ул-тавол”, Динварӣ, саҳ. 141.
27
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Ҷанге сахт байни сипоҳиёни аъроб ва Ирон дар канори руде, ки ба
сабаби ҳамин ҷанг баъдҳо ба “руди хун” маъруф гардид, дар гирифт.
Дар баробари муқовимат ва пойдории сарсахтонаи ирониён, Холид
назр кард, ки агар бар ирониён пирӯз гардад “чунон аз онҳо
бикушам, ки хунашонро дар рудҳояшон равон кунам” ва чун
порсиён мағлуб шуданд, ба дастури Холид “гурӯҳ гурӯҳ аз онҳоеро,
ки ба асорат гирифта буданд, меоварданд ва дар руд гардан
мезаданд.”
Муҳайра гӯяд, ки: “бар руд осиёбҳо буд ва се рӯз паёпай бо оби
хунолуд, қуввати (қуту хӯроки) сипоҳро , ки ҳаждаҳ ҳазор кас ё
бештар буданд, орд карданд... куштагони душман (порсиён) дар
Элис ҳафтод ҳазор тан буд.30
Дар ҷанги Наҳованд (22 ҳ, 642 м) низ ирониён муқовимати бисёр
ва аъроб хушунати бисёр аз худ нишон доданд. Ба тавре, ки Урва
ибни Зайд (шоири араб) аз ҷанги Наҳованд низ ба унвони “пайкори
ҳавлнок” ном мебарад.31 Муқаддасӣ дар бораи ҷанги Наҳованд ва
муқовимати ирониён менависад: “... ва дастаҳои ироние, ки гӯянд
чаҳорсад ҳазор нафар буданд... дар он ҷо ва ба шикебоӣ ва пойдорӣ
савганд ёд карда буданд... ва аъроб аз эшон (ирониён) чандон
куштанд, ки Худо донад... ва аз амволу ғаниматҳо, чунон насиби
аъроби мусалмон гардид, ки дар ҳеҷ китобе андозаи он зикр нашуда
аст”.32
Дар Шуштар (Тастар) мардум вақте, ки аз таҳоҷуми
қарибалвуқуи аъроб бохабар шуданд хорҳои сепаҳлуи оҳанини бисёр
сохтанд ва дар саҳро пошиданд. Чун қушуни ислом, холиулзеҳн, ба
он ҳаволӣ расиданд, хорҳо ба дасту пойи эшон бинишаст,
мутаҳаййир гардиданд ва муддате дар он таваққуф карданд... пас аз
тасарруфи Шуштар лашкари ислом дар шаҳр ба қатлу ғорат
пардохтанд ва ононеро, ки аз пазируфтани ислом худдорӣ карда
буданд, гардан заданд.33

Таърихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 1491-1494; Муқоиса кунед бо амали Язид ибни Муҳаллаб
ва Абдуллоҳ ибни Ос дар саркуби мардуми Гургон ва Истахр, саҳ. 76 ва 78-и китоби
ҳозир.
31 “Ахбор-ут-тивол”, саҳ.151-15...
32 “Офариниш ва таърих”, ҷ. 5, саҳ. 192.
33 “Ал-Футуҳ”, саҳ. 223; “Тазкирати Шуштар”, Сайид Абдуллоҳи Шуштарӣ, саҳ. 16.
30
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Дар фатҳи Истахр (28 ҳ, 648 м) мардуми шаҳр қатли ом шуданд
ва ба қавли Табарӣ: аъроби мусалмон “куштори бузург карданд”. Бо
ин ҳол мардум аз пазируфтани ислом худдорӣ карданд, балки бо
ҳифзи оини худ ба пардохти ҷизя (молиёти сарона) гардан
ниҳоданд.34
Ромҳурмуз низ пас аз ҷанги сахт ба тасарруфи сипоҳиёни ислом
даромад ва фотеҳони араб бисёре аз мардуми шаҳрро куштанд ва
занону кӯдакони фаровонеро барда ва ғулом сохтанд ва молу матои
ҳангуфте ба чанг оварданд.35
Дар ҳамла ба Сиистон, мардум муқовимати бисёр ва аъроби
мусалмон хушунати бисёр карданд. Ба тавре, ки Рабеъ ибни Зиёд
(сардори араб) барои аръоби мардум ва костан аз шӯри муқовимати
онон, дастур дод: “то садре бисохтанд аз он куштагон (яъне аҷсоди
кушташудагони ҷангро руи ҳам анбоштанд) ва ҳам аз он куштагон
такягоҳҳо сохтанд ва Рабеъ ибни Зиёд бар шуд ва бар он нишаст”
(бадин тартиб) “ислом дар Сиистон мутамаккин шуд ва қарор шуд,
ки ҳар сол аз Сиистон ҳазор ҳазор (як миллион) дирҳам ба
Амиралмуъминин диҳанд бо ҳазор васиф (ғуломбача)...”36
Дар ҳамлаи аъроб ба Рай (наздики Теҳрони кунунӣ)мардуми ин
шаҳр пойдориву муқавимати бисёр карданд, ба тавре, ки Муғийра
(сардори араб) дар ин ҷанг чашмашро аз даст дод. Ба қавли Табарӣ:
“Мардум ҷангиданду пойдорӣ карданд... ва чандон аз онҳо кушта
шуд, ки куштагонро бо най шумора карданд ва ғанимате, ки худо аз
Рай насиби мусалмонон кард ҳамонанди ғаноими Мадоин буд...”37 Ба
қавли Ибни Фақеҳ: “Дар ахбори оли Муҳаммад омадааст, ки Рай
нафриншуда аст, зеро аҳли Рай аз пазириши ҳақ (дини ислом) сар
боз заданд”.38
Дар ҳамлаи аъроб ба Озарбойҷон Хуросону Ҳамадон низ мардум
ба сахтӣ ҷангиданд ва дар баробари аъроби мусалмон муқовимат
карданд, ончунон ки ба қавли Табарӣ: “Ҷангу муқовимати мардуми

Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2009.
“Ал-Футуҳ”, саҳ. 215.
36 “Таърихи Сиистон”, саҳ. 80-82; “Комил”, Ибни Асир, ҷ. 3, саҳ. 217.
37 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1975.
38 “Мухтасар-ул-булдон, саҳ. 111.
34
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Ҳамадон дар азамат ҳамонанди ҷанги Наҳованд буд... ва аз порсиён
чунон кушта шуд, ки башумор набуд.”39
Дар ҳамла ба Шопур низ мардум пойдориву муқовимати бисёр
карданд, ба тавре ки Убайда (сардори араб) ба сахтӣ маҷруҳ шуд,
ончунон ки ба ҳангоми марг, васият кард, то ба хунхоҳии ӯ мардуми
Шопурро қатли ом кунанд, сипоҳиёни араб низ “чунон карданду
бисёре аз мардуми шаҳрро бикуштанд”.40
Дар ҳамла ба Сарахс аъроби мусалмон “ҳамаи мардум, магар сад
танро куштанд”.41
Дар ҳамла ба Нишопур мардум амон хостанд, ки мувофиқат
шуд, аммо мусалмонон чун аз аҳли шаҳр кина доштанд, ба қатлу
ғорати мардум пардохтанд, ба тавре ки “он рӯз аз вақти субҳ то
намози шом мекуштанду ғорат мекарданд”.42
Мардуми Кирмон низ солҳо дар баробари аъроб муқовимат
карданд, то саранҷом, дар замони Усмон ҳокими Кирмон бо
пардохти ду миллион дирҳам ва ду ҳазор ғулому каниз, ба унвони
хироҷи солона, бо аъроби муҳоҷим сулҳ карданд43
Мардуми Қумис (Доғон) низ бо пардохти понсад ҳазор дирҳам
аз аъроби мусалмон хостанд, “то касеро накушанду ба асирӣ
набаранд ва оташкадаҳоро вайрон накунанд”.44
Мардуми Исфаҳон низ пас аз ҷанги сахт сулҳ карданд ва
пазируфтанд, ки бо ҳифзи оини худ ҷизя бипардозанд.45
Ноҳияи Қум низ бо ҷанг фатҳ гардид (23 ҳ, 643 м) ва ба қавли
Табарӣ: “Абдуллоҳ ибни Утбон (сардори араб) дар Қум ҳар
чаҳорпоеро, ки ёфт, аз шутур ва гусфанд, ки адади онро худо
медонист, ҳамаро ҷамъ кард ва онро ғанимат кард”.46

Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1973. Ҳамҷунин нигоҳ кунед ба: “Футуҳ-ул-булдон”, саҳ.
286-291, 292, 295-297, 299, 303-304, 307-309.
40 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2011; Ҳамчунин нигоҳ кунед ба: “Форснома”, Инби Балхӣ,
саҳ. 116.
41 “Комил”, Ибни асир, ҷ. 3, саҳ. 208.
42 “Ал-Футуҳ”, саҳ. 282.
43 “Ал-булдон”, Яъқубӣ, саҳ. 62; Торихи Табарӣ, ҷ. 4, саҳ. 2014.
44 “Футуҳ-ул-булдон”, саҳ. 148 ва 265-267.
45 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1963-1965.
46 Танҷумаи Таърихи Табарӣ, Балъамӣ, саҳ. 353, ҳамчунин нигоҳ кунед ба: Таърихи
Қум, Ҳасан бини Муҳаммади Қумӣ, саҳ. 25.
39
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Дар ҳамлаи аъроб ба Гургон (30 ҳ, 650 м) мардум бо сипоҳиёни
ислом ба сахтӣ ҷангиданд, ба тавре ки сардори араб (Саъд ибни Ос)
аз ваҳшат намози хуфия хонд.47 Пас аз муддатҳо пойдориву
муқовимат, саранҷом, мардуми Гургон амон хостанд ва Саъд ибни
Ос ба онон “амон” дод ва савганд хурд, ки “як тан аз мардуми
шаҳрро нахоҳад кушт...” Мардуми Гургон таслим шуданд, аммо
Саъд ибни Ос ҳамаи мардумро ба қатл расонд, ба ҷуз як тан, ва дар
тавҷеҳи нақзи аҳди худ гуфт: “Ман қасам хурда будам, ки як тан аз
мардумро накушам!”... Теъдоди сипоҳиёни араб дар ҳамла ба Гургон
ҳаштод ҳазор тан буд.48
Вақте асирони ҷанги Наҳовандро ба Мадина оварданд, яке аз
асирон ба номи Абулулу (Фирӯзи Иронӣ) ҳар асири кучак ё
бузургро, ки медид, бар сараш дасти навозиш мекашид ва мегиристу
мегуфт: “Умар ҷигарамро бихурд”.49 Ҳамин Фирӯзи Иронӣ баъдҳо
бо куштани Умар (сардори ҳамла ба Ирон) саранҷом интиқом
гирифт. Ҷашни “Умарсӯзон” дар бисёре шаҳрҳову вилоёти Ирон,
имрӯз шояд ёдоварии кинаи ирониён нисбат ба Умару ҳамлаи аъроб
бошад.50
Тақрибан дар ҳамаи шаҳрҳо ва навоҳии Ирон, муқовиматҳои
дарозмуддат ё кутоҳмуддате дар баробари сипоҳиёни ислом ба вуқуъ
пайваст ва аъроби мусалмон, ончунон ки баъзеҳо тасаввур мекунанд,
ба осонӣ муваффақ ба фатҳи Ирон нашуданд.
Ишғоли низомии Ирон тавассути аъроб, ба маънои фатҳи рӯҳии
ирониён ва ба манзалаи поёни муқовиматҳову мухолифатҳои онон
алайҳи дину давлати исломӣ набуд, балки дар тули солҳои султаи
аъроб, ирониён ҳамчунон алайҳи ҳокимияти аъробу ислом мубориза
мекарданд:
Пас аз фатҳи Истахр (дар соли 28 ҳ, 648 м) мардуми онҷо сар ба
шӯриш бардоштанд ва ҳокими араби шаҳрро куштанд... Аъроби
мусалмон маҷбур шуданд, то барои бори дувум, Истахрро муҳосира
ва тасарруф кунанд. Муқовимату пойдории мардуми шаҳр ончунон
буд, ки фотеҳи Истахр (Абдуллоҳ ибни Ос)-ро сахт ҳаросону
хашмгин сохт, ба тавре ки : “савганд хурд, ки чандон бикушад аз
Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2016.
Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2016-2018; “Комил”, Ибни Асир, ҷ. 3, саҳ. 178-179.
49 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 1958; “Ду қарни сукут”, саҳ. 77.
50 “Исломшиносӣ”, саҳ. 86-88.
47
48
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мардуми Истахр, ки хун биронад... Пас ба Истахр омаду (онҷоро) ба
ҷанг бастуд... ва чун ҳамагон мубоҳ гардонид ва чандон ки куштанд,
хун намерафт, то оби гарм ба хун рехтанд, пас бирафт... ва шумораи
куштагон, ки номбардор буданд, чиҳил ҳазор кушта буд, берун аз
маҷҳулон (гумномҳо)...”51
Пас аз фатҳи Рай низ мардуми онҷо, борҳо, алайҳи волиёни араб
шӯриш карданд, ба тавре ки Умару Усмон маҷбур шуданд ба Рай
лашкаркашӣ карда ва шӯриши мардумро саркуб намоянд.52
Мардуми Озарбоёҷон низ дар замони Умар шӯриш карданд ва бо
сипоҳиёни араб ба сахтӣ ҷангиданд. Дар замони Усмон низ
шӯришҳои мутааддиде дар Озарбойҷон руй дод, ба тавре ки “Валид
ибни Ақаба ба ҷанги эшон рафт ва ғанимату асирони фаровон ба
даст овард”.53
Мардуми Хуросон низ, борҳо, туғён карданд ва “раддат
оварданд”, ба тавре ки Усмон фармон дод, ононро саркуб кунанд.54
Мардуми Форс низ ба соли 28 ҳиҷрӣ (648 м), бори дигар, шӯриш
карданд ва Абдуллоҳ ибни Маъмур (ҳокими араб)-ро куштанд...
мардуми Доробгирд низ туғён карданд.55
Мардуми Гийлону Табаристон ва Дайламистон ҳудуди 250 сол
дар баробари сипоҳиёни ислом пойдорӣ карданд. Дар замони Усмон
барои фатҳи Табаристон талоши бисёр гардид ва Саъд ибни Ос ба
дастури Усмон ба суи Табаристон равона шуд... Дар ин ҳуҷум, Имом
Ҳасан ва Имом Ҳусейн (фарзандони ҳазрати Алӣ) низ бо Саъд ибни
Ос ҳамроҳ буданд, аммо аъроб ҳеҷ гоҳ натавонистанд ҳокимияти
худро бар навоҳии Гийлону Табаристон барқарор намоянд, ба тавре
ки аъроб ин навоҳиро “сағар” мехонданд ва “сағар” дар назди
мусалмонони араб марзе буд, ки шаҳрҳои ононро аз вилоёти “аҳли
куфр” ҷудо месохт. Дар зарбулмасалҳои араб низ аз мардуми гийлу
дилам ба унвони “душманони ислом” ёд шудааст.56

“Форснома”, Ибни Балхӣ, саҳ. 116 ва низ нигоҳ кунед ба: “Комил”, Ибни асир, ҷ. 3,
саҳ. 163-164; Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2009.
52 “Футуҳ-ул-булдон”, саҳ. 149; “Комил”, Ибни асир, ҷ. 3, саҳ. 30 ва 33-34.
53 “Футуҳ-ул-булдон”, саҳ. 165-166 ва 326.
54 “Муҷмал-ул-таворих ва ал-қасас”, саҳ. 283; Торихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2003.
55 Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2118.
56 Нигоҳ кунед ба: “Мухтасар-ул-булдон”, Ибни Фақия, саҳ. 152; “Футуҳ-ул-булдон”,
саҳ. 183; Таърихи Табарӣ, ҷ. 5, саҳ. 2116; “Исломшиносӣ”, Алии Мирфатрус, саҳ. 92-94.
51
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Мардуми Гургон дар замони Усмон, бори дигар, шӯриш карданд
ва аз додани хироҷу ҷизя худдорӣ карданд.57
Дар замони Сулаймон ибни Абдулмалик Уммавӣ низ мардуми
Гургон шӯриш карданд ва омили халифаро куштанд ва чунонки
гуфтем: Язид бини Муҳаллаб (сардори араб) дар соли 98 ҳиҷрӣ (716
м) бо лашкари фаровон ба суи Гургон шитофт ва ба қавли
муаррихин: “40 ҳазор тан аз мардуми Гургонро ба қатл расонд.
Муқовимати Гургониён чунон буд, ки сардори араб савганд хурд, то
бо хуни гургониён осиёб бигардонад... пас ба Гургон омад ва 40
ҳазор тан аз мардуми Гургонро гардан зад ва чун хун равон намешуд
(барои он ки сардори арабро аз кафораи савганд наҷот диҳад) об дар
ҷуй ниҳоданд ва хун бо он ба осиёб бурданд ва гандум орд карданду
Язид ибни Муҳаллаб аз он нон бихӯрд, то савганди хеш вафо карда
бошад... пас шаш ҳазор кӯдаку зану марди ҷавонро асир кард ва
ҳамаро ба бардагӣ фурӯхт... ва фармуд то дар масофати ду фарсах
(12 км) дорҳо заданд ва пайкари куштагонро бар ду ҷониби тариқ
(ҷода) биёвехтанд.58 Солҳо баъд (130 ҳ, 747 м) Қаҳтаба ибни Шубайб
(омили халифаи аббосӣ) низ қариб 30 ҳазор тан аз мардуми Гургонро
кушт.59
Мардуми Сиистон низ, борҳо, қиём карданд ва ҳуккоми
(ҳокимони) аъроби онҷоро аз шаҳр берун карданд.60
Дар муддати кутоҳи хилофати ҳазрати Алӣ низ, шӯришҳои
мутааддиде дар Ирон руй дод. Дар ин замон, мардуми Истахр, бори
дигар, қиём карданд ва ҳазрати Алӣ Зиёд ибни Убайяро ба саркубии
онон фиристод.61
Мардуми Форсу Кирмон низ, шӯриш карданд ва ҳуккому
намояндагони Алиро аз шаҳр берун ронданд ва аз додани хироҷу
ҷизя худдорӣ карданд ва ба қавли Табарӣ: “Алӣ Зиёдро бо ҷамъе

Таърихи Табарӣ, ҷ. 3, саҳ. 163.
Таърихи Гардезӣ, саҳ. 251; Ҳамчунин нигоҳ кунед ба: Таърихи Табаристон, Ибни
Исфандиёр, ҷ. 1, саҳ. 164; “Футуҳ-ул-булдон”, саҳ. 184-189; Таърихи Табарӣ, ҷ. 9, саҳ.
3940; Зайн ал ахбор, Гардезӣ, саҳ. 112; Равзат-ул-сафо, ҷ. 3, саҳ. 311; “Ҳабиб-ус-сияр”,
ҷ. 2, саҳ. 169.
59 Таърихи Табарӣ, ҷ. 10, саҳ. 4577.
60 Нигоҳ кунед ба: Футуҳ-ул-булдон, саҳ. 272; Муҷмал Ал-таворих ва ал-қасас, саҳ. 283.
61 Таърихи Табарӣ, ҷ. 7, саҳ. 2722. Дар бораи ин сардори маъруфи ислом нигоҳ кунед
ба: Муруҷ-уз-заҳаб, ҷ. 2, саҳ. 29; “Офариниш ва торих”, ҷ.6, саҳ. 4; “Инқилобҳои
исломӣ”, Хурбуталӣ, саҳ. 59.
57
58

243

Илм ва Љомеа

бисёр ба суи Форс фиристод, ки мардуми Форсро саркуб кард ва
хироҷ доданд”.62
Мардуми Рай низ дар замони Алӣ, бори дигар, туғён карданд ва
аз пардохти хироҷу ҷизя худдорӣ карданд, ба тавре ки “дар хироҷи
он диёр касре (камбуде) падид омад”. Ҳазрати Алӣ Абумусоро бо
лашкари фаровон ба суи Рай фиристод. Ба қавли Балозурӣ: “Пеш аз
ин низ Абумусо бо дастури Алӣ ба ҷанг бо мардуми Рай шитофта
буд ва умури онҷоро ба ҳоли нахустин бозоварда буд”.63
Мардуми Хуросон низ, дар замони Алӣ, бори дигар, сар ба
шӯриш бардоштанд ва “кофар шуданду муқовимат карданд”.
Ҳазрати Алӣ Ҷаъда ибни Ҳубайраро ба суи Хуросон фиристод ва ӯ
мардуми Нишобурро муддатҳо муҳосира кард, то маҷбур ба сулҳ
шуданд. Мардуми Марв низ, бори дигар, туғён намудаву сипас бо
вай сулҳ карданд.64
Мардуми Истахр низ, дар замони ҳазрати Алӣ, бори дигар, сар
ба шӯриш бардоштанд ва ин бор Абдуллоҳ ибни Аббос шӯриши
мардуми Истахрро саркуб кард “ва халоиқе беандоза бикушт”.65
Идома дорад...
Таҳияи Меҳр Собириён

Таърихи Табарӣ, ҷ. 6, саҳ. 2657.
Футуҳ-ул-булдон, саҳ. 150.
64 Таърихи Табарӣ, ҷ. 6, саҳ. 2582; Футуҳ-ул-булдон, саҳ. 292.
65 “Форснома”, Ибни Балхӣ, саҳ. 117. Бо ин ҳама, муҳаққиқони шиа (хусусан, доктор
Шариатӣ), дар тавзеҳи мусалмон шудану шиагароии ирониён муътақиданд: “Алӣ,
барои тӯдаи мардуми Ирон, ҳам марҷае буд, ки исломи Муҳаммадро бо итминони
мутлақ аз ӯ фаро мегирифтанд ва ҳам имоме буд, ки ба руи онон шамшер назада буд ва
ҳам имоме, ки сарашонро ба банди ҳукумати ҷабборона накашида буд ва ҳам
муҷасамаан он ҳақхоҳеву адолатталабе буд, ки аз қарнҳо пеш дар талошу орзуи ӯ
буданд... Барои ҳамин , (ирониён) мазҳаби хешро вел (тарк) карданд, миллияти хешро
вел карданд, суннатҳои хешро вел карданд ва ба тарафи ислом рафтанд...”
Бозшиносии ҳувияти иронӣ-исломӣ, саҳ. 194; “Алӣ ва ҳаёти борвараш пас аз марг”,
саҳ. 434-435 ва 442.
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ОБУНА БА МАҶАЛЛАИ «ИЛМ ВА ҶОМЕА»
Хонандагони муҳтарам!
Соли 2016 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Раёсати Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон як
маҷаллаи дигари илмию оммавӣ бо номи “Илм ва Ҷомеа” арзи
ҳастӣ кард. Ҳадаф аз он нашри мақолаю маводҳои илмии
олимону донишмандони тоҷик, бозтоби дастовардҳои илмии
ҷаҳониён, ошкор кардани мушкилоти ҷаҳони муосир ва аз ин
роҳ, ба донишомӯзӣ ҷалб намудани ҷавонон ва мусоидат кардан
ба ҳалли мушкилоти мубрами Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон ба
шумор меравад.
Бо ин мақсад, ҳайати таҳририяи маҷаллаи “Илм ва Ҷомеа”
Шумо – хонандагони гиромии ин маҷалларо даъват мекунад, ки
ба он обуна шавед. Шумо метавонед ба маҷалла фардӣ, гурӯҳӣ ва
ё аз ҳисоби ташкилоту муассисаи худ обуна шавед. Нархи
солонаи маҷалла бидуни хизматрасонии почтавӣ 109 сомонию 68
дирам мебошад.
Индекси обуна: 77759
Нишонӣ: 734025, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33
Сомонаи мо: www.ravshanfikr.tj
Телефон: 221-53-97, 935 -26-62-95
E-mail: ilm-jomea@ravshanfikr.tj
Суратҳисоби Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
РМА (ИНН): 010009529
Суратҳисоб (р\сч): 20204972712010100002
БИК (МФО): 350101800
Ҳисоби бонкӣ (к\сч) 22402972000002
Сарраёсати хазинадории марказии
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
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