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ИСТИЌЛОЛИЯТ ИН ХУДШИНОСИСТ
(Оид ба наќши асари Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
“Тољикон дар оинаи таърих” дар худшиносии таърихию фарњангии миллати тољик)
Имрўз мо дар пешорўи љашни бузурги таърихиамон -- 25 - солагии
Истиќлолияти миллии Тољикистон ќарор дорем. Соњибистиќлолї падидаи
барљастаи таърихию фарњангї, рамзи асолату њувият, нишонаи њастию баќои
миллати тољик мебошад.
Истиќлолияти давлатии тољикон дар шароите таљлил мегардад, ки миллати
тољик 25 соли вазнину сангин, нишебу фароз, шодию нишотро паси сар намуда,
њанўз њам роњу усулњои боз њам мукаммалтари расидан ба зиндагии орому осуда,
тантанаи суњу вањдат, амнияти пойдор, камолоти аќлонию имкоиятњои бењтари
моддию маънавї, фарњанги волою фазилатњои наљиби ахлоќиро љустуљў
менамояд. Имрўз мо дар марњилаи хеле њассос ва таърихї ќарор дорем. Бо
назардошти вазъи ноороми љањони муосир, миллати тољик аз њарваќта дида
бештар ба сулњу вањдат, њамдилию њамкорї, ахлоќи њамида, худшиносии
таъихию фарњангї ниёз дорад. Дар њалли ин масъалањо, яъне эњёи суннатњои
таърихию фарњангї ва дар ин рўњия ташаккул ва такомул ёфтани худшиносии
миллат асари бунёдии арбоби намоёни давлатию сиёсї, Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
«Тољикон дар оинаи таърих», наќши муассир дорад. Чунки мањз шуури таърихї
ва худшиносии фарњангї миллатро устувор нигоњ дошта, ба вай рўњу ќувваи тоза
бахшида, ба тамаддуни муосири љањонї ворид месозад. Бинобар ин, мо имрўз,
дар арафаи љашни соњибистиќлолї, яке аз сифатњои волои маънавии миллати
тољикро дар рўй овардани он ба арзишњои таърихї ва фарњангї мебинем. Чунки
ин арзишњо миллатро муттањид намуда, ба сўи сулњу вањдат, шукуфої ва
осоиштагї мебаранд.
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Китоби «Тољикон дар оинаи таърих», мањсули андешаронињои амиќи
муаллиф доир ба таъриху фарњанги
бисёрасраи халќи тољик мебошад.
Сањифањои дурахшони даврањои гузаштаи таърихиро вараќ зада, тањлил намуда,
муаллиф дар хусуси муборизањои халќи тољик барои њифз ва тањкими давлатдорї
ва истиќлолияти давлатї мулоњиза ронда, бо далелњои шайъї собит менамояд, ки
фаромўш кардани њофизаи таърихї ва муносибати сањлангарона ба таърих ва
муќаддасоти миллат оќибат ба таназзули рукнњои давлатдорї ва истиќлолияти
миллї оварда мерасонад. Таљрибаи талхи воќеањои солњои охир ба ин мисол
шуда метавонанд. Ваќте ки таърихи миллат ва давлат аз хотирњо зудуда шуда,
њисси ифтихори миллї ва ватандўстї коњиш ёфт, душманони халќи тољик
тавассути тарѓиботи таълимотњои беарзиш, фитнаангез, људоиандозонандаи
мазњабию динї мардуми аз лињози сиёсї камтаљрибаро ба кашмакашњои хавфнок
ва муноќишањои њарбї кашонданд, ки он мављудияти миллати тољик ва давлати
тозабунёди соњибистиќлолро дар зери хатар гузошт.
Муаллиф доираи васеи масъалањои муњими њоло ноомўхтаи таърихи
тољиконро пеши назар оварда, дар сарсухан таъкид менамояд, ки вай дар назди
худ маќсад нагузоштааст, ки ба њамаи саволњо ва масъалањои таърихи гузаштагон
љавоби мушаххас дињад. Диќќати муаллифро, пеш аз њама, љанбањои асосии
пайдоиш ва инкишофи давлатдории миллии тољикон дар ањди Сомониён љалб
намуда, таваљљуњи хосса ба мероси пурѓановати фарњангии халќи тољик ва
марњилањои асосии таќдирсози таърихи гузашта, ки дар ташаккули худшиносии
миллї наќши боризе доранд, зоњир намудааст.
Муаллиф, пеш аз њама, проблемањои таърихи миллат ва давлатро тањлил
намуда, роњњои халосї аз бегонапарастї ва таќлиди кўркўронаи маданият ва
расму ойинеро, ки ба миллати тољик ягон иртиботе надоранд ва њамзамон монеаи
љиддие дар раванди бунёди давлати соњибистиќлол мебошанд, мавриди омўзиш
ќарор дода менависад: «Мо мехоњем, ки дар зери парчами гузаштагони бузурги
хеш гирд омада, истиќлолияту якпорчагии ватани азиз, иттињоду вањдати
њамагониро пеша намоем ва давлати воќеан њуќуќбунёд, демократї ва дунявиро
бунёд созем».
Чунин суханони Эмомалї Рањмон ќобили таваљљуњ мебошанд, ки
истиќлолият ин шаъну шарафи њар фарди ватанпарвар, ифтихор аз давлату
миллат, кўшиши њар як шањрванд бањри худогоњию худшиносї мебошад, зеро
танњо миллате ифтихори миллї дошта метавонад, ки худшиносу худогоњ бошад.
Миллате, ки ќадри таърих, фарњанг, забон ва адабиёти худро намедонад, ба
анъана ва арзишњои фарњангии худ арљгузорї намекунад, гумон аст, ки
истиќлолияташро њифз карда тавонад. Ин проблема, бахусус баъди пош хўрдани
Иттињоди Шўравї ва дар арсаи љањонї пайдо шудани давлатњои мустаќил ва
соњибистиќлол ба яке аз мавзўъњои мубрами рўз табдил ёфт.
Мо равшан дида истодаем, ки дар замони соњибистиќлолї таваљљуњи одамон
ба таъриху махсусиятњои миллї ва фарњанги ниёгони худ босуръат афзуда
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истодааст. Бесабаб нест, ки имрўз таърих ва мероси фарњангии гузаштагонамон,
махсусиятњои миллии халќ аз иќтидори иќтисодию низомї муќаддамтар дониста
мешавад. Акнун њар шахс мекўшад, ки дар сарнавишти таърихии аљдоди худ на
танњо лашкаркашони шуњратманд, ки дар набардњо ѓалаба ба даст меоварданд,
инчунин шахсиятњоеро љустуљў намояд, ки њаёти худро ба санъату адабиёт ва
илму њунар бахшидаанд. Мутаассифона, дар ин раванд баъзан дар асарњои
зиёиёни давлатњои њамсоя баёни бардурўѓ, бофта баровардан ва њатто ѓорат ва
зўран аз худ кардани мероси таърихї ва фарњангии дигарон роњ дода мешавад.
Бидуни чунин зуњуроти номатлуб дар айни њол таърихи ватан њамаљониба омўхта
шуда, ба яке аз шохањои бонуфуз ва ояндадори илми тољик табдил ёфта
истодааст.
Ба аќидаи муллиф, гузаштаи халќ, мероси бои таърихї, решањои таърихию
фарњангї, анъана, маросимњо ва расму ойин дар Ватани мо њам боиси таваљљуњи
њамагон гардидааст. Ва, албатта, саволе ба миён меояд, ки дар ин таваљљуњ чї
бештар аст: бедоршавии худшиносии миллї, эњсоси надомат нисбати поймол
кардани хотираи таърих, тарс, њарос аз воќеияти имрўз ва ё нобоварї ба фардо?
Маълум аст, ки њамаи ин саволњо заминаи воќеї доранд. Аммо, аз њама муњимаш,
дарки алоќаи ногусаста доштани таќдири шахс бо таъриху маданияти ў
мебошад. Халќ то ваќте зинда аст, ки хотироти таърихию фарњангиаш зинда
бошад, то ваќте ки забон ва расму ойинашро гум накарда бошад. Имрўза
эътиќоди одамон ба таърихи гузашта ва фарњанги оламшумули тољик, арљ
гузоштан ба офарандагони арзишњои ин фарњанг аз рў овардан ва умед бастан
нисбат ба њама гуна таълимотњои ањзоби сиёсї, таълимотњои бегонаи динї (чи
тавре ки мо дар гузаштаи начандон дур ба чунин равияњо ва таълимотњо боварии
комил доштем) волотар ва арзишмандтар мебошад.
Мансубияти инсонро ба таърих ва фарњангаш аз лињози биологї ва
генетикї шарњу эзоњ додан имконнопазир аст. Инсон худро наметавонад танњо
дар асоси баромади биологию антропологї ба фарњангу таърихи худ пайваст
намояд. Аз ин лињоз, тољик будан бо хун ва тољик будан бо фарњанг бакуллї
фарќ мекунад. Таљрибаи таърихии начандон дур тасдиќи фикрњои боло
мебошад. Магар он «ѓалату хатоњо»-и фољиаангез кори дасти тољикони ҳамхун
набуд, ки дар мавриди таќсимбандии њудудию миллии Љумњурии Худмухтори
Тољикистон соли 1924 рух доданд? Ва саволе ба миён меояд, ки ин космополитњо
кињо буданд? Тољикони ҳамхун ё тољикони бофарњанг?
Табиист, ки њар як инсон бояд забон, таърих ва фарњанги хешро хуб донад
ва њамчун дастур сармашќи зиндагї ва кору пайкори худ гардонад. Ин њукми ќотеест, ки њар як фарди зиёї, олим ва ё арбоби давлатиро барои донистан ва
барќарор намудани њаќиќати таърихї водор месозад. Вале саволе ба миён меояд,
ки оё танњо дониш моро бањри ин амал такон медињад? Худ ќазоват кунед!
Масалан, ман таърих, таълимот, анъана ва эътиќодоти насрониёнро меомўзам ва
дар натиља, моњияти дини насрониро хуб медонам. Оё ин маънои онро дорад, ки
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ман насронї шудам? Албатта, не. Донистани дин маънои диндор шуданро
надорад. Њамин тавр, дониши таърихї инсонро олим ва донишманд мегардонад,
вале он њоло маънои маданиятнокї ва фарњангсолориро надорад. Яъне
донистани таъриху фарњанг ва тибќи арзишњои таърихию фарњангии миллат
зиндагї ва амал кардан аз њам фарќ мекунад. Њамчунон мо бояд дар байни
донишњои таърихию фарњангї, ки аз тадќиќотњою кашфиётњои илмї бармеоянд
ва эътиќод, дўст доштан, њиссу эњсоси мансубияти шахсї ба ин таъриху фарњанг
фарќият гузорем. Мо худ шоњиди кашфиётњои пурарзиши таърихию фарњангие
мебошем, ки дар асарњо ва маќолањои муњаќќиќон ба табъу нашр мерасанд.
Аммо, мутаассифона, бо сабабњои гуногун на њамаи онњо бо омили муњими
худшиносии миллї табдил меёбанд. На њамаи онњо барои инсон воситаи муњими
њаммонандии (идентификатсияи) худ ба таъриху фарњанги хеш мегарданд. Њол
он ки ниёз ба чунин худшиносї барои инсони имрўза, ки оиди мансубияти
таърихии худ фаъолона андеша меронад, бенињоят зиёд аст.
Халќ дар сурате ба худшиносии таърихї мерасад, ки таърихи худро эљод
намояд, пеш барад ва бо дастовардњои бузурги иќтисодї, сиёсї ва маънавї онро
ғанї гардонад. Худшиносии таърихии инсон аз рафтор, тарзи њаёт, кору пайкору
ў зич вобаста аст. «Шубњае нест, ки, - ќайд мекунад Эмомалї Рањмон, - яке аз
сарчашмањои асосии худшиносии миллї мањз дўст доштан ва рў овардан ба
гузаштаи пурифтихору ќањрамононаи халќи худ, њифз ва инкишофи мероси
маънавии ниёгон ба шумор меравад».
Дар ин замина, муаллиф таъкид менамояд, ки мо бояд аз омўзиш ва эњёи
нусхабардоронаи таъриху фарњанги ќадима ва асримиёнагии тољикон даст
кашем. Ва таърихро, чи тавре ки буд ва эљод шуд, њамон тавр омўзем ва аз вай
сабаќ гирем, то ки хатоињо ва иштибоњњои гузаштагонамонро дар даврањои
гуногуни таърихї такрор накунем. Дар таърих њама њодисањо як бор ба вуќўъ
мепайванданд. Таърихи инсоният бебозгашт ва такрорнашаванда аст. Масалан,
таљрибаи давлатдории Сосониён дорои хусусиятњои хоси худ буда, ба таври худ
нодир ва арзишманд аст. Муаллиф мехоњад бори дигар хонандаро гўшрас
намояд, ки мо бояд мероси пурѓановати фарњангию таърихиеро, ки аљдодони мо
дар тўли њазорсолањо офаридаанд, њифз ва нигоњ дорем. Аммо онро айнан такрор
ва нусхабардорї накунем. Чунки таљрибаи таърихї ва фарњангии
гузаштагонамон минбаъд, яъне баъди чандин дањсолањо ва њазорсолањо, дар
шакли тамоман дигар, дар намуди дигар зоњир шуда идома меёбад. Ва агар мо
хоњем, ки фардои боэътимод дошта бошем, бояд пайвастагии имрўзу гузаштаро
хирадмандона ва боэњтиромона ба роњ монем ва ба гузаштаи худ њамчун ба
мактаби њикмат, ахлоќ, давлатдорию донишомўзї нигоњ кунем.
Дар ин љо муаллиф ба чанд масъалаи сирф назариявию методологї рў ба рў
мешавад. Чї тавр метавон имрўзро бо гузашта пайваст намуд, дар сурате, ки
њаёти имрўза љињатњои тамоман навро дорост? Чї тавр аз он ғояњо, аќидањо ва
таълимотњои ифротие, ки дар таърихи миллати мо рух дода буданд ва њоло барои
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миллати мо хатарнок мебошанд, рањої љўем? Эмомалї Рањмон ба ин савол
љавоби эътимодбахш дода ќайд менамояд: «Мо ба гузашта ба хотири парастиши
содалавҳонаи ниёгон не, балки барои таќвияти рўњи созандагї, бузургдошти
хотираи нахустаљдоди роњкушои мо, ки дар дарозои таърих бо иќдомњои нав
камар баста, бо дастовардњои бузургу ғайриодӣ ноил гаштаанд, рўй меоварем.
Охир, як сарчашмаи воќеии худшиносии миллї, ќабл аз њама, бунёди давлати
соњибистиќлол, вањдати миллї, рў овардан ба гузаштаи пурифтихор, њифзи
тамаддуну мероси фарњангии ниёгон ва поси хотири шахсиятњои тавонову
фарзандони бузурги миллат мебошад. Воќеан, мактаби худшиносї, истиќлолият
ва давлату давлатдории миллї баробари чандин омилњои объективию субъективї
боз як омўзгори хеле сахтгиру нуктасанље дорад, ки онро таърих меноманд.
Сабаќњои ибратомўзи таърих роњи гузаштаву имрўзу ояндаро пешорўи мо ќарор
дода, чун њакими одил гирењи бурду бохтњои силсилаи давлату давлатдорињои
тољиконро бароямон мекушояд”. Мо,-давом медињад фикрашро муаллиф,-ба
таърих њамчун ба мактаби таљрибаи њаёт, худшиносии миллї, дарси давлату
давлатдорї, соњибистиќлолї ва бањри амиќ фањмидани имрўзу оянда рў меорем
ва онро меомўзем.
Барои асоснок намудани хулосањояш муаллиф ба манбаъ ва сарчашмањои
гуногуни эътимодбахши таърихї рў оварда, бањси илмї ороста, ба мисли
«хиради кулл»-и Гегел сайри дарки таърихи љањонї карда, даврањои асосии
камолот ва ташаккулёбии халќи тољик ва фарњанги онро дар зиминаи равандњои
љањонї борикбинона ва мўшикофона нишон додааст.
Муаллиф бо таассуф таъкид мекунад, ки таърихи халќи тољик пур аз
њодисањои фољиабор ва дањшатангез аст. Мисоли равшани ин гуфтањо аз тарафи
кўчиёну ғоратгарон вайрону валангор шудани њазорњо масољиду хонаќоњњо,
шањрчањою ќалъањо, ќасрњои муњташами шоњон ва сарзаминњои њосилхезу
шукуфон шуда метавонанд. Халќ аз љониби ѓосибони бегона борњо таъќибу
тањќир дидааст, вале њељ гоњ аз асолати миллии худ даст накашидааст. Дар њељ
гуна вазъият ў шараф, номус ва ифтихори миллии худро аз даст надод. Забону
фарњанги худро гум накард. Ба љисму рўњи ў гарду чангу ѓубори таърих њам
сироят карда натавонистааст.
Дар давоми њазорасолањо халќи тољик на як бору ду бор ба тохтутози
бегонагон муќобилият нишон дода, њуљуми ѓосибонро баргардонидааст. Дар
баробари ин тамаддуни бегонагонро бо дастовардњои беназири фарњангии худ
ғанї намуд. Мисоли равшани ин гуфтањо бархўрди фарњанги ориёї ва юнонї
шуда метавонад. Манбаъњои таърихї гувоњї медињанд, ки фарњанги рахнагару
фарогири юнонї дар Аврупо, Ховари Миёна ва Миср чунон фарогир шуд, ки
давронеро бо номи Эллинизм ба вуљуд овард ва дар натиља, дар забону фарњангу
мазњаби яњудиёну масењиён наќши устуворе бар љо гузошта, ќонуни динњои онњо
ба забони юнонї ва дар фарњанги юнонї гирдоварї шуданд. Аммо вай
натавонист дар муќобилият ба фарњанги ориёї пойдорї кунад, вайро коњиш
9

дињад ва андешаи ориёиро махлут созад. Ба назар чунон мерасад, ки ойину
андешаи ориёї њељ гоњ ба пазириши фармонњои юнонї тан надод ва фикру
афкори ориёї юнонимаоб нашуд. Аммо то андозае Юнон ба ориёмаобї сар
фуровард ва дар натиља, ориёњо вижагоњ ва сохтори њокимияти ахлоќии худро
дар баробари истиќлоли сиёсї эњё карданд.
Бо чунин назардошт, ба ифтихори хосса Эмомалї Рањмон дар хусуси он
ишора мекунад, ки њамеша фарњанги волои маѓлубшудагон бар ѓолибони дорои
маданияти пасттар дастболо мегардид ва тантана мекард. Шамшери рахнагар
дар назди ќалами эљодгар сари таъзим фурў меоварад.
Муаллиф њамчун тадќиќотгари комилан касбї бо далелњои раднашаванда
алоќамандии омилњои табиию иќлимї, иљтимоию иќтисодї ва рўњиву маънавиро,
ки дар натиља ба ташаккул ва инкишофи тамаддуни халќи тољик мусоидат намуданд ва мероси маънавии ўро ѓанї гардонидаанд, мавриди тањќиќ ќарор медињад.
Дар ќатори дигар омилњо муаллиф диќќати махсус ба бунёди роњњо медињад. Оид
ба ањамият ва зарурати роњњо дар инкишофи тамаддун ва давлат Эмомалї
Рањмон менигорад: “Тавассути Шоњроњи бузурги абрешим ба сарзамини аљдодии
мо на танњо молу матоъ ва маводи рўзгор интиќолу мубодила мегардид, балки
осори тамаддуну фарњанг ва арзишњои маънавї роњ меёфт. Роњи бузурги абрешим
бо роњу пайрањањои сершумораш дар љисми сарзамини ниёгони мо Бохтару
Суғди ќадим мисли рагњои хунгарде буд, ки њаёти маданиву иќтисодии шањрњоро
ба гардиш меовард, бунёди бозору корвонсаройњоро таќозо мекард, ба рушду
нумўи соњањои мухталифи њунармандї мусоидат менамуд” (Китоби якум. Сањ.17).
Њамин тавр, ба ифодаи муаллиф, роњњо минтаќањоро бо њам алоќамандї
мебахшиданд, ба ривољи савдо мусоидат мекарданд, ба рафтуомади халќњо ва
мамлакатњо тавсеа мебахшиданд ва ба ин восита ба ѓанї гардидани маънавиёти
табаќањои иљтимоию маданї шароит фароњам меоварданд. Роњи Бузурги
абрешим чун дигар роњњои бешумори алоќа дар тўли асрњо ба инкишофи
мамлакатњо, пешгирии буњронњои иќтисодї, тањкими шаъну шукўњи давлат,
афзудани арзишњои мадании халќи тољик ёрї расонд. Дар китоб ба таври рўшан
сарзамини ќадимаи Бохтар, њамсоли оѓозёбии таърихнависї, макони устурањои
ќадима ва афсонањо, музеи абадии таърих тасвир меёбад. Барои намуна, муаллиф
Хазинаи Амударёро мисол меорад, ки дар он ашёи ќадимаи таърихнигорон ва
археологњои љањонро бањайратоварда нигањдорї мегарданд. Кашф кардан ва
дастраси хонандагону муњаќќиќон гардонидани ин хазина боиси боз њам равшан
сохтани яке аз сањифањои торики таърихи миллати мо мегардад. Боиси тазаккур
аст, ки муаллиф дар њар нишонаи ќадимаи таърихї ва дар њар бозёфти археологї
на танњо иртиботи наслњои имрўзаро бо таърихи гузашта, балки пайвастагиеро
бо санъату анъанањои ниёгони халќи тољик дармеёбад. Њатто
мулкњои
ањолинишини вайроншуда ва ба харобазорњо табдилёфта таваљљуњро ба гузашта
бедор менамояд ва бори дигар инсонро водор месозанд, ки аз таърих сабаќ
гирад ва роњ надињад, ки чунин фољиањо бори дигар такрор шаванд.
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Инсон њамеша ба гузаштаи худ назар мекунад ва аз он оид ба саволњои
имрўза: чї тавр бояд зист, ба кадом самт бояд њаракат кард, бањри чї бояд
кўшид, љавоб мељўяд. Дар њаќиќат, таърих њамеша аз мавќеъ ва талаботи замони
њозира тањќиќ мешавад. Фишанги огоњии таърихї њамеша дар њама замонњо
воќеияти таърихї - њолати феълї мањсуб мегардад. Таърих пули маънавиест, ки аз
вартаи замонњо мегузарад, вай пулест, ки инсонро аз гузашта ба имрўз бурда ба
оянда равона месозад.
Бо мурури замон дар њаёти халќ бисёр чизњо таѓйир меёбанд. Насли нав дар
шароити нав зиндагї карда, дорои андешаву тафаккури нав мегардад. Вале дар
фарњанги миллат як падидае вуљуд дорад, ки новобаста аз дигаргунињо ва пасту
баландињои замон устувор мемонад. Ва ин падидаи устувор ва таѓйирнопазир
анъана ва расму ойини миллї мебошад.
Мо, насли имрўза бењтарин чизњоеро, ки ба аљдодамон мутааллиќ буд, мерос
гирифтем. Анъана њар ќадар дар ќаъри асрњо решаи амиќ дошта бошад, њамон
ќадар ягонагї ва вањдати милллатро мустањкамтар менамояд. Аз ин рў, рўњи
Бохтару Суѓд, шуњрати љангии Спитамен, Исмоили Сомонї ва Темурмалик
барои мо њамеша азиз ва наздик аст. Онњо арзишњое мебошанд, ки дар рафъи њар
гуна душворї ба мо ёрї мерасонанд. Онњоро ба ёд оварда, мо ба оянда
умедворона нигоњ мекунем ва устуворона ќадам мегузорем.
Дар асар омадааст, ки њар як инсон бояд муќаддасоти хешро дошта бошад.
Бе муќаддасот инсон наметавонад кору зиндагї карда, ба маќсади нињоии худ
расад. Њар як миллати мутамаддин арзишњои худро дорад. Дар илми фалсафа
муќаддасотро арзиш меноманд. Мо бештар дар бораи онњо аз минбарњои
баланди давлатї ва дар мубоњисањои илмї сухан меронем. Яке аз чунин
муќаддасоти миллат шиносномаи аљдоди ориёњо «Авасто» мебошад. Ба ин
рисолаи таърихї дар асари худ Эмомалї Рањмон диќќати махсус медињад. Дар
асоси тањќиќи амиќи сарчашмањои нодири таърихї ва тањлили матнњои худи
«Авасто», муаллиф ањамияти ин ёдгории таърихиро дар омўзиши пањлуњои
гуногуни таърих, адабиёт,
санъат, устурашиносї, фалсафа, диншиносї,
кайњоншиносї, ситорашиносї, љуѓрофия ва илмњои дигар
махсус ќайд
намудааст. Матнњои «Авасто» оиди илм ва тарзи зиндагию маишии халќњои
ориёї, анъанаву суннатњои онњо маълумоти зиёде медињанд. Дар ин матнњо
тасаввуроти нахустини аљдоди мо оиди Хайру Шар, усулњои тарбияи фарзандон,
муносибати муҳтаромона ба замин, об, оташ ва ѓайра инъикос ёфтаанд. Мањз дар
њамин асос Эмомалї Рањмон китоби «Авасто»-ро донишномаи нахустини
аљдодамон, гањвораи тифлии онњо, ганљинаи нахустини фарњанги ориёї,
гузаштањои тољикон ва бисёр халќњои дигар номидааст. Ин китоб аз таќдири
бобову падарони мо дар давраи ибтидои ташаккули миллату тамаддуни тољик
паём медињад. Он таљрибаи дастљамъонаи халќ аст, ки шароити њаёташро
мунъакис кардааст. Ањамияти таърихии «Авасто»-ро њамчун эљоди бебањои
афкори умумибашарї ва яке аз китобњои бузургтарини њама давру замонњо, ки
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дар инкишофи тамаддуни дунё наќши бузург бозидааст, ќайд намуда, Эмомалї
Рањмон зикр мекунад, ки таълимотњои «Авасто» дар зиндагї ва кору рўзгори
халќи тољик реша давонда, то њанўз моро рўњу љони тоза бахшида истодаанд.
Муаллиф ба замоне, ки «Авасто» эљод шуда буд, ањамияти хос дода, яке аз
сањифањои норавшани таърихамон - давраи њукмронии Пешдодиён ва Каёниёнро,
ки таърихи беш аз 7 њазорсола доранд, рўшан намудааст. Тањлили амиќи илмї ва
фалсафии «Авасто», ба ифодаи муаллиф, дар тањќиќи минбаъдаи ташаккул ва
инкишофи илму фарњанги халќи тољик ва тамаддуни он сањми босазо мегузорад.
Дар асари мазкур бори аввал дар таърихи муосири тољик Эмомалї Рањмон
ба санъати њарбии тољикон диќќати хос додааст.
Тасвир ва тафсири муфассали аспњои љангї, ки болу пари љанговарону
варзишгарон буданд ва рамзи устувории давлат, оромию осудањолии мамлакат
њисоб меёфтанд, дар китоби Эмомалї Рањмон љои хеле муњимро ишѓол мекунад.
Мувофиќи навиштаи муаллиф, човандозони бохтарї дар таърихи
давлатдории Бохтари ќадим наќши бузург бозида, ба тањкими сарњадњои он,
фатњи давлатњои њамсоя, ќатъи њуљуми истилогарони аљнабї мусоидат
намудаанд. Аспсаворон чун воситаи хубу пурсамари набард ва ќатъи њуљуми
душман дар љангњои он замон наќши бузург доштанд. Мањз бо шарофати аспњои
бохтарї стратегияи њарбии њуљуми барќосо ба миён омада буд, ки сањифњаи нави
китоби санъати њарбии халќи тољикро ташкил медињад.
Бояд ќайд кард, ки мавзўи аспњои љангї дар таърихшиносии мо нав нест. Рисолаи њарбии Шариф Муњаммад Мансур Муборакшоњ (асрњои XII-XIII) «Одобул њарб ва шуљоат» (Душанбе, 1997)-ро, ки ба тавсифи љангї, норасоии самандњо
ва ањамияти онњо диќќати зиёд додааст, ба ёд овардан кофист. Њарчанд ки дар
рисолаи мазкур Муборакшоњ дастаи савораро ќувваи асосии зарба мењисобад ва
ба ќоидањои интихоб, ромкунї, муайян намудани зоти асп ањамияти муњим
медињад, аммо наќши онњоро дар њаёти халќу давлат аён намекунад. Ва ин
вазифаи ў низ набудааст. Дар асоси омўзиши сарчашмањои мављуда муаллифи
китоби мавриди тањлил ќароргирифта ба ин љињати проблема ањамияти махсус
додааст. «Аспњои бохтарї, -менависад муаллиф, -ба инкишофи санъати њарбї ва
муташаккилии ќўшунњо, ободии њаёти шањр, бунёди ќалъањо ва иншооти дигар,
ривољи тиљорату савдо, кушодани роњњои нави корвонњо ва садњо корњои муфиди
дигар мусоидат намуданд. Ба шарофати аспњои бохтарї дастањои савора ва
пиёдаи њарбї ташкил шуданд, ќўшунњо аз рўи намудњо ба ќисмњо таќсим
гардиданд, воситањои тактикї ва стратегияи амалиёти њарбї ба миён омаданд.
Љињати њифзи сарњадњо чорањои пурсамар андешида мешуд, бунёди иншооти
њарбї ва мудофиавї сурат мегирифт». Њамаи ин, -хулоса мекунад муаллиф, -ба
бунёди дастгоњи пурзўри маъмурию идоравї мусоидат намуда, њамзамон
нишонаи тањќими давлатдорї буд.
Бохтару Суѓдро гањвораи нахустдавлати тољикон шумурда, муаллиф ќайд мекунад, ки бори аввал мањз дар ин љо тасаввуроти парокандаи тољикон оиди
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бунёди олам, гузашта ва њозира сарљамъ шуда, раванди ташаккули худшиносї ва
маърифати илмии љањон оѓоз ёфт, тасаввурот оиди вазифаи таърихии давлат ба
миён омада, ба бунёди идораи давлат асос гузошта шуд. Ташаккул ва инкишофи
забон, пайдоиши хат ва такмили тиљорати фарњанги шањриёна аз вуруди
аљдодони тољикон ба арсаи тамаддуни љањонї шањодат медињад. Моњиятан, ин
давраи инкишофи шањрњои ќадима буд. Њамзамон бо Бохтари ќадим шањрњои
Суѓд, ки асосиашон Афросиёб буд, инкишоф меёфтанд. Њамчунин Самарќанд ба
яке аз марказњои муњими фарњангию тиљоратї табдил меёбад. Дар ин шањрњо
бемайлон њаёти фарњангию илмї, иљтимоию иќтисодї, њунармандї ва шањрсозї
рушд меамуд.
Муаллиф ќадам ба ќадам, аз як сулола то сулолаи дигар раванди ташаккул ва
инкишофи моддию маънавї, гузаштани халќи тољикро ба тамаддуни нав ва
њамзамон боло рафтани сатњи худшиносии фарњангию таърихии вайро зери
назари тањќиќ ќарор додааст. Муаллиф бо њусни таваљљуњи хосса шоирони
Шарќ, пеш аз њама, њаким Фирдавсиро ба ёд меоварад, ки бинобар талоши эњёи
тамаддуну фарњанги ориёиён ва бо њамин боло рафтани худшиносї ва ифтихори
миллї, ба Искандари Маќдуни пўшондани пероњани Каёниёнро ба ќалам меорад.
Њамзамон инкишофи фарњангу њунар, бунёди шањрњо ва ќалъањо, таќсимоти
фаъолонаи љомеа аз рўи аломатњои иљтимоию синфї равшан ба назар мерасад.
Дар боби «Тахти Љамшед ва кашфи асрори се давра» муаллиф аз ин ёдгории
таърихї ёдовар мешавад. Ў дар харобањои Тахти Љамшед дастоварди беназири
санъати меъмории даврони ќадимро мебинад, ки њосили зањмати бисёрсолаи
њазорон шањрсозону њунармандон буд.
Дар харобањои Балхи кўњан, ќасри шоњ Кайќубод ва Тахти Сангин, дар
вайронањои Афросиёб ва Варахша, дигар шањрњои сўхтаву вайроншуда, ба
ифодаи муаллиф, таърихи зиндаи њазорсола нињон аст. Онњо њамчун нишона аз
рўзњои гузашта, њаёти пурмашаќќату пурзањмат, кору пайкори гзаштагонамон
чун панде ба наслњои имрўзавау оянда боќї мондаанд. Ба хонанда мурољиат намуда, муаллиф хотиррасон карда њушдор медињад, ки оќибатњои љангу хунрезињо,
тохтутозњо ва муборизањо барои тољу тахт ба чї гуна оќибатњои фољиабор
оварда мерасонад.
Љоми сењрноки Љамшед ва Оинаи Искандар, ки дунёро инъикос мекарданд,
дар тасаввуроти аљдодони мо ихтирои бузурги хиради инсонї буд. Сифатњои
бузургтарини Љому Оина он буд, ки онњо њаводиси гузашта, имрўза ва ояндаи
оламро дар худ инъикос мекарданд.
Муаллиф баъди сайри таърихи њазорсола ба тањлили таърихи имрўз
мепардозад ва аз ќуллаи асри нав ба роњи тайкарда нигариста, мекўшад
дурнамои миллатамонро муайян кунад, зеро мо, яъне насли имрўза, њалќаи
навбатие дар занљири таърихи миллатем, ки се давра ва се замонро ба њам
мепайванданд. Муаллиф дар асоси омўзиши гузашта имрўзро мавриди омўзиш
ќарор медињад ва оиди оянда пешгўињо мекунад. Ба фикри ў, дар замони
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љањонишавї ва таќдирсоз, ки бисёр халќу миллатњо роњи ояндаи худро интихоб
мекунанд, ба мо тољикон зарур аст, ки дар баробари ба даст овардани
истиќлолияти сиёсї, гузаштаи дуру наздики худро тањлил намоем, аз таърих
сабаќ бардорем, мавќеъ ва наќши худро дар љомеаи љањонї муайян созем. Чунки
таърих ба мо имконият медињад, ки дар њар як давру замони инкишофи миллат,
ба пастию нишебї, бархостану афтоданњои он нигоњ накарда, сањми наслњоро
дар ганљинаи моддию маънавии инсоният равшан муайян намоем. «Танњо тавассути ба даст овардани худшиносии миллї имконият ва тамоюли ояндаро муайян кардан, асосњои мустањкамеро, ки наслњои нав рўи онњо зиндагии худро
хоњанд сохт, бунёд намудан инкомпазир аст»- менависад Эмомалї Рањмон.
Њаќ ба љониби муаллиф аст, ки мегўяд: «бе донистани таърих худшиносии
миллї нест, ватандўстї нест, ворисияти наслњо имкон надорад. Бе гузаштаи
таърихї ифтихори миллї ба худпарастии миллї ва ватанпарастии дурўѓин
табдил меёбад».
Маънои амиќ ва моњияти илмии асари мазкур дар он аст, ки муаллиф нигоњашро ба замонњои ќадим дўхта, мекўшад дар оинаи таърих гузаштаи бузурги
миллати тољик, дирўзу имрўзи ўро мавриди омўзиш ва бањрабардорї ќарор
дињад. Андешањои муаллиф оиди њифз ва густариши фарњанги оламгири тољикон
барои мо ањамияти хосса доранд. Бахусус, ин мутааллиќ ба забон аст, зеро забон
баёнкунандаи асосии рўњу тафаккури халќ, асоси адабиёту саводи миллї,
шањодати ќудрату тавоноии миллат аст. Забони модарї дар рушду нумўи
худшиносии миллї ва истиќлолияти комили љумњурї њамчун љузъи
људонашавандаи фарњанги миллї нињоят бузург аст. Чунки забон садо ва симои
миллат аст. Сухан шакли моддии тафаккур, андеша ва худшиносї мебошад.
Тавассути сухан таљрибаи бои маънавии гузаштагон ба наслњои нав ирсол
мешавад. Сухан инсон, олам, кайњон ва њатто Офаридгорро ба љунбиш меоварад.
Биёед, ду калимаи кўтоњ ва пурмазмуни «Барои якпорчагии Ватан» ва «Вањдати
миллї»-ро, ки дар лањзањои ќисматсоз дар нутќи Раиси Шўрои Олии Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар
Хуљанд садо дода буданд, ба ёд оварем, ки дар дилу дидаи мардум љой гирифта,
онњоро ба сўи љасорат, мардонагї, ќањрамонї, ватану ватандорї њидоят
намуданд. Ин калимањо худшиносии миллиро бедор карданд, шуури миллии
миллионњо њамватанонамонро ба шуури ягонаи мењанпарастї ба Вањдати миллї
пайваст намуданд.
Дар натиљаи тањлили маводи таърихї муаллиф ба хулосае меояд, ки дар
таърихи халќи тољик на њама соњањои њаёти љамиятї баробар инкишоф ёфтаанд.
Ин, пеш аз њама, ба фарњангу њунар дахл дорад, ки дар нигањдошт ва эњёи
миллати тољик наќши њалкунанда бозидаанд. Маълум аст, ки даврањои муайяни
гулгулшукуфии онњо на њамеша ба инкишофи умумии моддиёт, иќтисодиёт ва
соњањои дигари њаёти иљтимої вобаста будааст. Муаллиф дар асоси тањлили
илмї-фалсафии мавод ва санадњои таърихї ба хулосаи илмї – назариявї ва
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методологие меояд, ки дар таърихи инсоният самти ягонаи инкишофи соњањои
гуногунљабњаи њаёти љамъиятї вуљуд надорад. Раванди таърих, ба андешаи
муаллиф, иборат аз тасодуф, печутоб, гуногунрангию гуногуншаклї мебошад.
Дар натиља, риштањои алоњидаи он (дар айни њол сухан дар бораи фарњанг ва
тамаддуни халќи тољик меравад) метавонанд нисбат ба дигар соњањо, алалхусус
соњањои иљтимої, иќтисодї ва сиёсї фаъолонатар тараќќї кунанд. Њамчунин,
бояд ќайд кард, ки дар китоб проблемаву идеяњое муњокима мешаванд, ки
бахусус, имрўз хеле рўзмарраанд ва оидашон аќида ва назари ягонаву устувори
илмї вуљуд надорад. Онњо бояд њалли худро дар асри XXI аз љониби олимони
љомеашиноси тољик ёбанд.
Оид ба ањамияти китоби мазкур дар њаёти маънавии халќамон сухан ронда,
бояд ќайд намуд, ки муаллиф вазифаи худро на дар он дидааст, ки хонанда дар
бораи њаёти фарњангию таърихии тољикони замонњои гузашта донишњои касбїтаърихї гирад, гарчанде дар ин љода низ арзиши китоб бебањо аст, балки вазифаи
асосиашро дар он дарёфтааст, ки манзараи мураккаби ташаккул ва инкишофи
худшиносии фарњангию таърихии халќи тољикро пешкаши њаводорони илму
маърифат намуда, вазифањои мушаххаси давлати мутамарказ, соњибистиќлол ва
миллиро чун кафили сулњу оромї дар љомеа тасвир кунад. Барои њалли илмии ин
вазифањо њар як муњақќиќи соњибназар бояд дорои дониши махсус, тафаккури
эљодии доманадор, ќобилият ва истеъдоди махсус бошад.
Хизмати шоистаи Эмомалї Рањмон дар илми љомеашиносии тољик, агар
мухтасар номбар кунем, пеш аз њама, иборат аз љўстуљўи њаќиќату адолати
таърихї, нишон додани сањми халќи тољик дар тамаддуни љањонї, муайян
намудани решањои таърихии он, дар эњёи рўњияи миллї, ифтихор аз миллату
аљдоди хеш, ташаккули худшиносии миллї мебошад.
Китоби Эмомалї Рањмон, на танњо ќадами љиддї дар пешравии илми
таърихи муосири мамлакат, балки тадќиќоти љолибтарини иљтимоию фалсафие
мебошад, ки дар ташаккули шуури таърихї, мустаќилияти мафкуравии миллат,
тарбияи насли наврас дар рўњияи ватандўстї, хештаншиносї сањми босазое
мегузорад. Аз ин рў, асари мазкур бояд китоби рўимизии њар як шахси худогоњу
худшинос, ватанхоњу ватандўст бошад.
Дар охир таъкид менамоям, ки бо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат” марњилаи нав
дар таърихи давлатдории тољикон оғоз ёфт. Миллати тољик аз таърихи
пурғановати худ, аз рўзњои сахту сангину фољиабори худ сабаќ гирифта,
имрўзаро амиќ дарк намуда, ба ояндаи дурахшон устуворона ќадам мегузорад.
Акнун шањрвандони Тољикистон дар тамоми гўшаю канори мамлакат ба хубї
дарк ва эњсос менамоянд, ки миллати тољик Пешвои ягонаи худро дорад.
Миллати кўњантаъриху кўњанфарњанги тољик боварии ќатъї дорад, ки он њама
санљишњои таърих, ќурбонињою бесарусомонињо баръабас нарафта, боиси боз
њам муттањид гардидани шањрвандони Тољикистон дар атрофи Сарвари давлат
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ва Пешвои худ мегардад. Њамзамон Пешвои миллат њамчун кафили Сулњу
Вахдат ва якпорчагии
мамлакат бо назардошти таљрибаи таърихи
гузаштагонамон, тањлили амиќи илмии равандњои љањони имрўза, миллати
тољикро ба корњои созандагию бунёдкорї њидоят намуда, Тољикистонро ба
зинањои нав ба нави икишофи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї бурда мерасонад.
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Комил БЕКЗОДА
файласуф

МАФЊУМЊОИ «ИСТИЌЛОЛИЯТ» ВА «ДУНЯВИЯТ»
АЗ ДИДГОЊИ КИТОБИ «ЉАЊОНБИНИИ ОЯНДА»
(Ба љойи муќаддима)
Нависандагони маќолањои ин китоб бар ин назаранд, ки:
1. Истиќлолият ва дунявият аз нигоҳи фарҳангї ба ин маъност, ки мардуми тоҷик
дар оянда бояд ба фарҳанги Ҷамшедӣ рўй оваранд. Чуноне ки урупоиён дар
давраи Ренессанс ба фарҳанги Юнони қадиму Рими қадим рўй оварда буданд.
Ренессанси халќи мо аз андешањои Љамшедї оѓоз мегардад, на аз низоми исломӣ
ва на аз низоми коммунистӣ.
2. Ҷаҳонбинӣ ва идеологияи Љамшедї аз нигоҳи устуравӣ ва мифологӣ 8.000 (ҳашт
ҳазор) соли таърихи халқи моро ташкил медиҳад. Мо баъди 8 ҳазор сол ҳам
фарзандони худро Ҷамшед ном мегузорем ва Иди Наврӯзро ҷашн мегирем. Иди
Наврӯзе, ки аз ҷониби Ҷамшед ба таври расмӣ иди давлатӣ эълон карда шуда,
њамзамон фаъолияти рўњониён (котузиён)-ро аз сиёсати дунявии давлати хеш
људо карда буд. Идеологияи давлати дунявии Љамшед ба фалсафаи воќеъбинона
ва реалистии Зарвония такя мекард. Њуљљат ва далелњои таърихии мо дар ин
мавзўъ сарчашмањои муътабаре чун “Авесто”, “Ведњо”, “Динкард”, “Яштњо”,
“Бундањишн” ва “Шоњнома”-и Фирдавсї мебошанд.
Миф ё устура, аз нигоҳи муҳаққиқони муосир, ҷавҳари орзу ва омоли ҳар қавму
миллатро таҷассум мекунад. Миф кӯҳна шуданӣ нест. Миф амалӣ шуданӣ аст.
Чун реша дар ҳаёти моддӣ ва маънавии инсонҳо дорад.
3. Истиқлолият ва дунявият аз нигоҳи диншиносӣ ба ин маъност, ки бозгашт ба
дини Зардушт, Монӣ ва Маздак барои мардуми мо марҳилаи тайшудаи таърих
мебошад. Бозгашти дубора ба ин динҳои миллӣ моро ба бунбаст мебарад.
Динҳои бегона низ барои мо зарурате надоранд. Масъалаи динро мо бояд озод
бигзорем, то ҳар шаҳрванд ба кадом дину мазҳабе, ки майл дорад, маросимњои
динии худро амалӣ намояд. Дин дар давлати дунявӣ кори шахсӣ ва хусусии ҳар
як шаҳрванд аст. Ҳар инсоне дар интихоби дин озод аст. Касе ҳақ надорад, ки ин
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ё он ақида ва динро ба таври маҷбурӣ ба гардани дигаре бор кунад. Дахолат
кардан ба корҳои динии шаҳрвандон ҷавобгарии ҷиноиро дар пай дорад. Зеро
дин аз давлат ҷудост. Ва шаҳрвандон масъулиятњои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва
давлатиро бар уҳда доранд. Дар сурате, ки дин кори шахсӣ ва фардии ин ё он
шаҳрванд мебошад. Дахолати фарди диндор низ ба қонуну қоидаҳои давлати
дунявӣ, ки аз тарафи аксари кулли ҷомеа қабул карда шудаанд ва дар
Конститутсия сабт гардидаанд, қобили қабул нестанд. Ин як навъ
муқобилгузории андеша ва эътиқоди шахсии як фард дар баробари ќонунњои
кулли ҷомеа мебошад. Қонунҳои давлатро аксарияти ањли ҷомеаи имрўза тасдиқ
намудаанд, дар сурате, ки аҳкоми динӣ мероси ҷомеаҳои гузашта мебошанд. Ин
аҳком дар замони худ қобили қабул буданд. Акнун қобили қабул нестанд.Ҷомеаи
имрӯза онҳоро қабул надорад. Таҳмили онҳо бар гардани шањрвандони имрўза,
қонунан манъ аст. Чунин аст талаботи қонунҳои давлати дунявӣ. Давлатҳои динӣ
њам дар гузашта ва њозир қонунҳои хоси худро доштанд ва ҳоло ҳам доранд.
Барои намуна ва мисол ба қонунҳои давлатҳои диние чун Арабистони Саудӣ ва
Эрон таваҷҷуҳ кунед.
4. Истиқлол ва дунявият аз назари сиёсӣ чунин маънӣ дорад, ки мардуми тоҷик дар
таърихи тўлонии худ аввалин бор давлати миллӣ ва мустақили худро соҳиб
гардидааст. Аз байни сохтҳои гуногуни сиёсӣ иродаи ин мардум ба сӯйи давлати
дунявӣ ҷалб гардид. Чаро ки асрҳои тӯлонӣ чандин сохтҳои сиёсиро таҷриба
карда буд. Охирин сохти сиёсии таҷрибашуда аморати Бухорои исломӣ ва
низоми коммунистии Шӯравӣ буд. Ин ду сохт чизи ҷолибе аз худ боқӣ нагузошт.
Ин буд, ки мардуми мо сохти давлати миллии дунявиро интихоб намуд. Дар ин 25
соли истиқлол мушкилоте доштем ва ҳоло ҳам дорем. Бо вуҷуди ин, мардуми мо
хешро дар низоми демократї нисбат ба сохтҳои сиёсии мавҷудаи исломии имрӯза
роҳаттар ва озодатар эҳсос мекунанд. Мо бар ин боварем, ки маҳз ҳамин сохти
имрӯзаи давлати миллӣ ва дунявии мо барои амалӣ шудани ормонҳои таърихӣ ва
имрӯзаи мардуми мо созгортар аст. Давлати дунявие, ки 8.000 сол пеш Ҷамшеди
пешдодӣ асос гузошт, мо имрӯз онро аз нав эҳё намудаем. Сулолаи шоњони
пешдодї, ки Љамшед њам яке аз онњост, дар таърихи башарият аввалин шуда,
адолат, дод, њуќуќ ва сохти давлати њуќуќбунёдро таъсис дода буданд. Яке аз
рукнњои асосии сохти сиёсии давлати имрўзаи мо низ њуќуќбунёдї аст. Мо ин
хушбахтиро дорем, ки дар замони њозир устураи миллии мо доир ба адолати
иҷтимоӣ (Адолати Љамшедї) бо адолати давлати соҳибистиқлоли миллӣ ва
дунявӣ ба ҳам пайвастаанд. Мо устураро ба воқеият табдил додем. Консепсияи
фалсафаи сиёсии истиќлолият ва дунявияти Тољикистони демократї дар
маќолањои ин маљмўа фароњам оварда шудаанд. Ин консепсияи сиёсї ба
метафизикаи китоби “Љањонбинии оянда” такя мекунад. Метафизикаи ин китоб
(Љовидонагии љисмонии инсон) ба муќобили њама гуна аќидањои хурофотї,
динї, идеалистї, материалистї ва атеистии гузашта ва њозираи љањон равона
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карда шудааст. Мењвари ин метафизикаро маќоми Инсони озод, дунявї ва
љовидон дар ин љањон ва кайњон ташкил медињад.
5. Мо аъзои “Ҷаҳони андеша” бар ин назарем, ки ояндаи Тоҷикистон иборат аз
сохти демократӣ ва дунявӣ мебошад. Бозгашт ба сохти исломӣ ва коммунистӣ
хилофи ҷараёни таърих аст. Таърих ба қафо барнамегардад. Тоҷикистон ин ду
сохти иҷтимоиро дар гузаштаи худ таҷриба кард ва ба натиҷаи дилхоҳе нарасид.
Дар бисту чанд соли охир, ки аз низоми демократӣ ва дунявӣ пайгирӣ мекунад,
уфуқҳои наверо дар ҳаёти иҷтимоии худ кашф кардааст.
Бо як калима: Истиқлолият ва дунявият маънои низоми демократӣ ва
дунявии Тоҷикистонро ифода мекунад. Ҳамин низом кафили пешрафти љомеаи
тољик барои оянда мебошад.
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Нозим НУРЗОДА
фарҳангшинос

Дунявият: мушкилот ва дурнамои давлатсозии миллї
Таърихи зиндагии инсонї гувоњи он аст, ки дар њамаи давру замон ќишри
пешрави љомеа – равшанфикрону зиёиён барои сохтани давлат ва љомеаи
адолатпарвар, озодихоњ, инсонгаро, мардумсолор ва њувиятсоз бо неруњои
муњофизакор, истибдодї ва аќибмонда шадидан мубориза бурда, дар ин роњи
муќаддас ва ифтихорманд љонбозињо кардаанд. Албатта, масири муборизот дар
њавзањои сиёсию мадании башарї якранг ва муштарак нест ва тарзу шеваи
ибтикороти сиёсї, фарњангї, фикрї ва иљтимоии равшангарон тайи таърихи
инсонї, бо назардошти шароиту вазъ мутафовит аст.
Тамаддуни ѓарбї дар заминаи давлатсозии дунявї ва сохтмони њукумати
фарњангї њанўз аз садаи њаждањум ибтикороти љиддї рўйи даст гирифт ва
сохтани давлатсозии миллї ва, муњимтар аз њама, дунявиятгаройї дар низоми
сиёсї дар фарњанги урупої љойгоњи вижа касб кард. Раванди дунявият дар Урупо
аз асри њаждањ шурўъ шуда, барои ба вуљуд овардани муњит ва фазои солими
эљодї дар заминаи шинохти инсон тибќи илмњои дунявї донишмандони
муќтадир Дидро, Руссо, Волтер, Монтескиё ва дигарон саъю талоши фаровон
намуданд. Нињодњои равшанфикри ѓарбї дар симои маорифпарварони франсавї
рисолати худро бар мабнои хиради пешрав анљом дода, дар бедории иљтимої ва
фикрии љомеа сањми асосї гирифтанд. Онњо аслњою арзишњои муњтараме мисли
њувият, шарофат, наљобат ва асолати инсониятро дар маърази таваљљуњи мардумї
ќарор доданд ва дар ин росто, бо мутаассибини давр, ки аз кудрати азими сиёсї
ва динї бархўрдор буданд, бо силоњи аќлу мантиќ ва маърифату хирад сахт
мубориза карданд. Мубориза бо ин тоифа, ки он замон дар институт ё нињоди
муътабари калисо ва низоми сиёсии католитсизм мунсаљим шуда, нуфузи зиёд дар
байни элитаи сиёсї дошт, сањлу осон набуд. Калисоиюн ва мењробиён, ки дар
паноњи давлат ва калисо аз имтиёзоти фаровоне бархўрдор буданд, њаргиз
намехостанд, мардум ба таљаддуд ва навгаройї бипардозанд ва ин шеваи кору
фаъолиятро, чи дар ќаламрави нуфузи диёнати исломї ва чи дар сарзаминњои
урупої ањли калисо ва таќво, ба њељ ваљњ, ќабул надоштанд.
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Мусалламан, навандешї, таљаддудписандї, рўшангарї ва дигарандешї дар
асрњои миёна тањти мафњумоти «бидъатгарї» (дар байни мутаассибини исломї)
ва «еретик» (дар байни ањли калисои католик) сахт накўњиш шуда, соњибони
андешањои наву дунявї мавриди таъќибу фишор ва ќатлу куштор ќарор
мегирифтанд. Таърих аз ин ќабил куштору дањшате, ки шариатмадорону
пайравонашон дар имтидоди ќарнњои мутааддид сари ањли ба истилоњ, бидъат ва
дигарандеш оварда буданд, мисолњои зиёд рўйи даст дорад, аммо ин љо фурсати
таъйиди ин масъала нест. Дар шароити имрўзї хатару фаљоеъе, ки рўйи мардуми
мамолики Шарќи мусулмонї сарозер шудааст, ќабл аз њама, ба нашнохтани
маќоми дунявият, ташхиси нодурусти он ва бар мабнои љањлу залолат
напазируфтани ин низоми сиёсию иљтимоии муътадил ва дар айни замон
хирадмаоб дар арсаи вуљуд марбут аст. Ин аст, ки шинохт ва ташхиси дурусту
илмии ин навъи давлат, њукумат ва низоми сиёсї, иљтимої ва фарњангї дар
ќаламрави љумњурї имкон медињад, ки мардум ё њадди аќал ќисмати зиёди
табаќоти иљтимої ба арзишњои илмї ва мантиќї такя намуда, дар сохтмони
давлат ва љомеаи дунявї сањм бигиранд ва наслњои оянда дар партави арзишу
идеалњои миллию башарї дар рўњияи инсонсолорї, андешапарварї, њувиятсозї,
донишписандї ва нексириштї тарбия ёбанд.
Мо, њадди аќал таљрибаи зиёда аз њазорсолаи давлат, сиёсат, њукумат ва
идеологияи диниро дорем ва таърих гувоњ аст, ки ин гуна давлату сиёсат, ки
боиси нуфузи саросарии мазњабу диёнат дар умури иљтимоию сиёсї ва фарњангию
маънавии љомеа гардидааст, ниёзњои мардумро на танњо бароварда насохта,
балки мушкил андар мушкил эљод кардааст. Дар аксар маворид, аз тариќи
матбуоти даврї шоњиди ќаламфарсоии иддаи тањсилдида ва аксаран, обрўманде
мегардем, ки аз даврони сиёсати динї-мазњабии асримиёнагї бо ифтихор ёду
њимоят мекунанд, мисол мезананд, хурофоти сиёсї, динї-мазњабї ва иљтимоии
гузаштаро ба сифати таљрибањои бузург муаррифї месозанд ва билохира
хатарноктарин мабодии динї-мазњабиро таблиѓу ташвиќ менамоянд, ки ин кор ё
аз надонистани матлаб ва ё аз дидаю дониста, амдан ташвиќу тарѓиб намудани
сиёсату идеологияи бебунёди аљнабї сурат мегирад. Нуктаи дигар ин аст, ки
солмандони њамин тоифае, ки имрўз аз ифтихороти динии гузашта босароњат ёд
мекунанд, дар замони шўравї мулњид ва атеисти сурх буданд ва дар шароити
истиќлолияти давлатї, ки тамоюли динї-мазњабии иљтимоъ афзун гардид, аз
назари мафкуравї таѓйири њол намуда, дар либоси мазњаб ва таќво бадар
омаданд. Фаразан, агар давлати Шўравї ё ба он монанд сиёсате рўйи кор биёяд,
ин тоифа њатман худро ба оњангу навои он љур месозанд ва боз чун атеист ба
сањнаи сиёсат ва хидмати идеологияи мулњидї-атеистї камари њиммат
мебанданд. Айнан њамин вазъро ба мушоњида гирифта, Хайём гуфта буд:
Як даст ба Мусњафему як даст ба љом,
Гањ назди њалолему гање назди њаром.
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Моем дар ин гунбади фирўзарухом,
Не кофири мутлаќ, на мусулмони тамом.
Бад-ин манзур равонковии муосир инсонро, бо назардошти фазо, муњит ва
шароити сиёсию идеологї дар ниќобњои гуногун тасвир мекунад, яъне инсони
муосир симои аслї надорад, ў дар ниќоби диндор, шариатпеша, сиёсатмадор,
мењрубон, муњаббатсоз, самимї, дилсўз, ѓамшарик, њолдон, хоксор ва амсоли
инњо рўйи сањнаи зиндагї меояд ва монанди актёр дар сањнаи зиндагї наќш
меофарад. Ба њар сурат, имрўз дин ва мазњаб дар Шарќи мусулмонї дар шакли
ифротї бо суръати кайњонї рушду тавсеа ёфта, мушкилоти бе ин њам печидаю
мураккаби љомеањоро печидатар сохта истодааст. Ин мушкилот бар асари
бетафовутї бар давлатсозии миллї дар асоси принсип ва мабонии дунявї,
мувољењи љомеањои аќибмондаи шарќї гардид ва дар ин радиф рўз аз рўз вазъи
сиёсию иљтимоии мамолики исломии Сурия ва Ироќ буњронитар шуда истодааст.
Дунявият ё ба истилоњ секуляризм (аз калимаи лотинии saecularis ба маънои
дунявї, инљањонї) дар чанд маъно истифода мешавад: аввалан, ба маънои
бадалшавии моликияти ибодатгоњњою масољиди динї ба дунявї, сониян,
мусодираи амволи муассисоти динї ва интиќоли он ба њукумати дунявї ва
љомеаи шањрвандї ва солисан, аз фаъолиятњои љамъиятї ва зењнї озод намудани
таъсири дин (Словарь иностранных слов. –Москва: Русский язык, 1990. –С.457).
Ба сухани дигар, секуляризм ё дунявият чизеро аз таъсири калисо баровардан ва
ба муассисоти шањрвандї супурдан ва дар маънои маљозї, аз таъсири калисо
рањо карданро ифода мекунад. Он дар муќобили клерикализм (аз вожаи лотинии
klericalism ба маънои калисої истифода шуда, љараёни сиёсии иртиљоиро дар
назар дорад, ки њадафаш дар њаёти сиёсї ва фарњангї афзудани таъсири дин
мебошад - Словарь иностранных слов. –Москва: Русский язык, 1990. –С.235)
ќарор дорад. Аз ин љост, ки сохти демократї ва дунявї динро њамчун унсури
давлатсозї намепазирад ва нуфузи онро дар умури сиёсї ва давлатдорї коњиш
медињад, чун аз таљриботи ќаблї дар имтидоди асрњои тўлонї хуб медонад, ки
дину мазњаб дар ќолаби калисо ва сардамдоронаш: поп, кардинал, архиепископ,
епископ, кашиш, роњиб ва ѓайраву ѓайруњу чї корњои зишту шанеъеро анљом
дода, зулму истибдодро ба унвони меъёри сиёсї ва иљтимоию фарњангї густариш
дода буд. Аксари кулли мардуми мамолики ѓарбї аз низоми сиёсии дунявї
пайравї карда, тайи солњои тўлонї дар ин сохтори сиёсї –дунявият умр ба сар
бурдаанд ва љомеаи урупої дунявиятро ба унвони бењтарин сохт ва намунаи
зиндагї пазируфтаанд.
Маълум аст, ки давлати мо њам, мутобиќи санади олии ќонунгузорї –
Конститутсия (Сарќонун) дар пайи сохтани давлати дунявї гом бардошта,
њамзамон тавассути самтњои сиёсї, маърифатї, фарњангї, иќтисодї ва иљтимої аз
ин тариќа васеъ истифода бурда истодааст. Барои сохтани давлати миллї бар
мабнои низоми сиёсии дунявї мо замина, таљриба ва собиќаи тўлонии таърихї
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дорем. Њанўз дар ќадимтарин бовару эътиќодоти форсї-тољикї, ки дар ќолаби
афсонаю асотири миллї-мардумї бофта ва пардохта шудаанд, сохтмони давлат
ва љомеаи дунявї таљассум ёфтаанд.
Фарњанги сиёсии миллї рўйи аслу арзишњои ахлоќию фалсафї устувор аст.
Он њамеша бар се арзиши ахлоќї: мењр, дод ва ростї ќоим будааст. Дар тафсири
фалсафї ва сиёсї, мењр њамбастагии иљтимої, ростї шукуфоии гавњари фардист,
ки танњо дар озодї мумкин мешавад. Ин аст, ки ростию озодї њамеша њамоњангу
вобастаи њаманд. Пайвастагии озодї ва ростї буд, ки љавонмардони мо озода ва
ањли мадоро бо њама мафкура ва аќоид буданд. Дар фазои зўроварию истибдод
наметавон рост буд ва гавњари њељ кас шукуфо намешавад. Бо такя бар ин, танњо
дар озодї љањон назм пайдо мекунад. Дод бошад, бунёди ободии дунё ва
оромиши иљтимої аст.
Дар ќолаби асотири форсї-тољикї, ки дар баробари тавзењи андешаи фалсафї,
тафаккури сиёсии миллиро низ тављењ мекунанд, мусобиќа (на раќобат!) сари
табаќоти гуногуни иљтимої барои доштани се гавњари инсонї (мењр, ростї ва дод)
сурат мегирифт, на барои сари ќудрат омадан (барои иттилои муфассалтар ниг.:
Љамолї Манучењр. Сиёњмашќњои рўзонаи як файласуф. Бахши дувум. Ландан:
Курмали, 1995. –С. 14). Дод падидаи ахлоќї ва сиёсиест, ки дар андешаи устуравии
миллї њар кї хоњад, бад-он даст меёбад ва саодати иљтимоиро таъмин месозад. Доду
дењиш арзише нест, ки танњо махсуси як гурўњи баргузидаи иљтимої бошад, балки ба
мардумї мутааллиќ буда, њар кас, бидуни нуфузи табаќавї ва дараљоти иљтимоию
сиёсї ва фикрию иќтисодї метавонад ба он мутамоил бошад ва тавассути касб
кардани он боиси рифоњ ва амнияти иљтимоии инсонњо гардад. Ин аст, ки Њаким
Фирдавсї ба он асл ва арзиш махсус таъкид варзидааст:
Фаридуни фаррух фаришта набуд,
Ба мушку ба анбар сиришта набуд.
Зи доду дењиш ёфт ин некуйї,
Ту доду дењиш кун, Фаридун туї.
Љамшед ба сифати шањриёри дунявї дар майдони таърихи сиёсї ва
фарњангии мо љилва кардааст. Њикмати сиёсии љамшедї, ки бар пояи мењр, дод ва
хирад бунёд ёфта буд, људоии динро аз давлат њукми зарурат талаќќї намудааст.
Љамшед тибќи њунару истеъдод ба мардум мансабу вазифањоро таќсимбандї
намуд. Њикмати табаќотии ў бар ин маънї устувор буд, ки бояд њар каси сазовору
боистеъдод ба мансаб расад ва њукумат, бо назардошти замон ва шароит бояд
таѓйир пазирад ва таљдид шавад. Рўњониён ва динсолорон барои ибодат ба кўњ
фиристода мешаванд, то бар умури сиёсї ва давлатї дахолат накунанд:
Гурўње, ки котузиён хониаш,
Ба расми парастандагон дониаш.
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Људо кардашон аз миёни гурўњ,
Парастандаро љойгањ кард кўњ.
Бад-он то парастиш бувад корашон,
Навон пешравшан љањондорашон.
Дар устурасозї (мифологизатсия)-и идеология ва фарњанги сиёсии љамшедї,
пешиниёни мо инсонро дар користони хирад бо мушкилоти гуногун ва фаљоеъи
рўзафзуни рўзгор даргир сохта, бо њунари офаринандагї, мењрофарї ва
њувиятсозї наљот додани насли инсониро аз бадию палидї ва сахтию мусибат ба
намоиш гузоштаанд. Дар ин росто, меъёри њукумат дар љањон хиради офаринанда
ва бињиштсоз аст. Наќши аслии хирад сохтани бињишт дар ин љањон аст. Вазифа
ва рисолати хирадмандон дар ширкати фаъол варзидан дар умури сиёсї ва фикрї
барои расидан ба њадафи нињойї -- сохтани бињишт дар рўйи замин зоњир
мегардад. Ва агар наќш ва зарфияти хирад дар сохтмони давлатсозї ва
дунявиятталабї заиф шуд, љањолати иљтимої њамчун рўйкарди дањшатбор
механизмњои рушди љомеаро хароб сохта, боиси ташаннуљи вазъ дар њамаи
соњањои њаёт мегардад. Ба таъбири дигар, рўзе, ки хирад аз сохтани бињишт дар
рўйи замин боздошта шавад, ба ќавли љомеашиноси олмонї Макс Вебер, «ба
фикри сохтану густурдани адёне меафтад, ки инсонро бояд аз гетї наљот бидињад»
(ниг.:Љамолї Манучењр. Шоњнома ва мо. Дафтари нахуст. Ландан, бидуни соли
нашр. -С.23) ва ин љост, ки тањдиди хатар дар самти идеология ва сиёсати миллї
вусъат пайдо мекунад.
Дар асотири куњани миллї масъалаи давлатсозї ва наќши мардум дар
сохтмони давлати мардумї хотирнишон шуда, бад-ин тариќ низоми сиёсии
љањони инсонї, ки дар асоси мењр, хирад, ростї, дод ва озодї бунёд ёфтааст,
матрањ гардидааст. Дар он њар дине, њар миллате, њар роњбаре, ки ба мардуми
љањон мењр меварзад ва мардуми љањон ин мењрварзиро бо таљриботи мустаќими
худ дармеёбанд, ўро бармегузинанд ва њар гоњ, ки даст аз мењр баркашад, тўмори
баргузидагиаш барчида мешавад (Љамолї Манучењр. Густохї дар гусастан. Аз
гусастагони густох. Ландан: Курмали Пресс, 1996. –С.50). Ин аст, ки
шиоргунањои манзуми ахлоќї-фалсафии «Агар мењр бо мењр пайванд шуд, Њама
тухмаи мо хирадманд шуд», «Агар мењр бо мењр бонї будї, Њама базмгоњи каёнї
будї» аз боварњои ќадимаи форсї-тољикї маншаъ гирифта, дар низоми
эътиќодоти сиёсї љойгоњи вижа касб кардаанд. Бовару асотири пешин тазаккур
медињанд, ки чун давлат ва њукумат роњи дунявии пешрафтро интихоб мекунад,
дар партави дунявият (secularization) аз тобеияти дину идеологияи хирадситез
наљот меёбад.
Мардуме, ки дар пайи сохтани давлати демократї ва дунявї гом мебардорад,
аслан ба хирад, дар мадди аввал арљ мегузорад ва онро меъёри асосї медонад.
Ваќте ки дар атрофи мафњум ва вожаи демократия суњбат мекунем, нахуст бояд
ба ташхиси дурусти маќула ё категория даст ёбем. Дар ин замина, бояд афзуд, ки
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«демос» маънои мардуми муфаккир ва маърифатнокро ифода намуда, дар
муќобили «этнос», ки ба маънои умумии мардумї далолат мекунад, ќарор дорад.
Дар маљмўъ, демократия њокимияти мардуми бомаърифат ва муфаккир аст, ки бо
андешаи созанда, биниши воќеї, дониши мантиќї ва дар нињоят, бо мафкураи
солим давлат месозад ва ба давлатмардон бо фаъолиятњои мунтазаму густурдаи
худ дар љараёни давлатсозї ва њукуматоройї кумак мекунад.
Масъалаи дигаре, ки дар низоми дунявият матрањ аст, масъалаи муносибат
ва робитаи њукумат бо виљдони озод аст (Љамолї Манучењр. Ба сўйи њукумати
фарњангї. Ландан: Курмали Пресс, 1998. –С. 49). Бо ибтикор ва ташаббуси
бевоситаи давлати дунявї њар ќадар дар љомеа майдони густариши дониш ва
хиради инсонї тавсеа ёбад ва роњњои тадовуми он њамвортар гардад, њамон ќадар
раванди озодии виљдону аќида тањкиму таќвият мепазирад. Њадафи нињойї ва
стратегї дар низоми давлатсозии дунявї, ки дар ќолаби асотири бостонии миллї
рехта шудааст, «на ба љињоди идеологию динї рафтан, балки барои њаќќи њар
инсоне ба зиндагї дар гетї пайкор кардан» мебошад (Љамолї Манучењр.
Шоњнома ва мо. Дафтари нахуст. Ландан, бидуни соли нашр. -С.64) ва ин аслу
нуктаи атф (мењрварзї) дар низомњои сиёсии минбаъда авлавият ва тањаќќуќ
пайдо кардааст. Аз ин њадафи роњбурдї(стратегї) дар шароити феълї метавон
механизмњои корбурдї ё ба истилоњ тактикї љустуљўю пайдо кард ва саранљом
дар сиёсати фарњангї роњандозї намуд.
Вожаи дунявї њамчун мафњуми фалсафї ва сиёсї, ќабл аз њама, маънои
эътимод ва эътиќод доштан ба ин дунё аст. Дар зењни дунявиён, ин дунё арсаи
зиндагї ва фаъолиятњои инсон, новобаста аз тааллуќоти аќидатї, идеологї ва
динї-мазњабї мебошад. Низоми сиёсии давлати дунявї бар баробарї ва тавозуни
инсонњо дар фаъолиятњои иљтимої, фикрї, иќтисодї ва дар маљмўъ, моддию
маънавї асос ёфта, дастгоњи олии роњбарикунандаи он аз шахсоне таркиб меёбад,
ки ба ин дунё бовар доранд. Вале ин маънои онро надорад, ки дунёмадорон,
бењудуд ба њама чиз имтиёз доранд. Онњо дар асоси ќонунмандї ва меъёру
принсипњои инсонї, барои пайравони тамоми адёну мазоњиб, иттињодияњои
љамъиятї ва аќидаву мафкура ба таври баробар, бидуни бартарият ва афзалият
додан ба касе, шароити ибодї, фароѓату истироњат ва шуѓлу мутолиот тањия
мекунанд ва ба ин васила муњиту фазои солими њамкорї ва њамзистиро дар байни
созмону њаракатњои иљтимої, аќаллиятњои миллї-этникї, динї-мазњабї, сиёсї ва
амсоли инњо ба вуљуд меоранд.
Бояд таъкид кард, ки дар давлати дунявї барои роњбарият ва мудирият
имтиёз, асосан бар дунявиён дода мешавад, чаро ки онњо ба ин дунё бовар доранд
ва дар партави ин бовари илмї ва бунёдї масири рушду тањаввули давлат ва
љомеаро барномарезї мекунанд. Албатта, давлатњое њастанд, ки сохтори
давлатдории дунявиро пазируфтаанд, аммо истибдодї, ифротї ва радикалианд.
Ин љо айбу нуќси дунявият нест, муќассир дар ин самт роњбарону масъулини
давлату њукуматанд, ки меъёри инсониро дар низоми сиёсї, ки асли фањмиши
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масъала мањсуб меёбад, ба хотири тадовуми ќудрат сарфи назар кардаанд ва бо
худхоњию худкомагї дунявиятро зери суол бурдаанд. Агар жарфтар ба ин
масъала таваљљух кунем, дармеёбем, ки биниши аксари давлатмардони сохторњои
сиёсии дунявии минтаќавї дар доираи дин ва фаротар аз он, тасаввуф ва ирфон
(миститсизм) чарх мезанад ва ин бинишњои тангу мањдуд оќибат дар оинаи
дурўягї, тавањњум, таассуб, бедодгарї, бегонагї ва дар маљмўъ, хурофотпарастї
рў зада, танишу печидагињои иљтимоиро ба вуљуд меоваранд. Љомеа, аслан ба
ќишри фарњангї такя мекунад. Агар ќишрњои фарњангї-маърифатї заиф ва
камзарфият ва дар банди хурофот бошанд, иљтимоъ ногузир ба њалќаи рўњониёни
мутаассиб меафтад ва аз њадиси онњо тариќаи њидояту иршод мељўяд. Онњо, ки
маълуманд ба куљо њидояту иршод мекунанд.
Ростї, вазъи таваљљуњи љомеаи тољикї ба дунявият чандон хуб нест, балки
нигароникунанда ба назар мерасад. Дар саргањи давлатсозии миллї бар мабнои
муњтавиёти дунявї мушкилоти зиёди иљтимої, фикрї, идеологї, сиёсї, фарњангї,
иќтисодї ва ахлоќї дунболагири мост. Аз њама муњим, камбуди бинишмандї ва
фаќри фикрї, набудани љањонбинии илмї бар асари бемасъулиятї, сањлангорї,
бепарвої ба сарнавишти наслњои имрўзї ва баъдї, нотавонии фикрї ва эљодї,
хиёнат ба илму хирад ва аќлу виљдон сол ба сол дар тору пуд ва рагу пайванди
ќишрњои фарњангию маърифатии љомеаи тољикї реша давонда, љомеаро дар
баробари љањолат ва таассуби шадид сироятпазир карда истодааст. Дар ин
замина, наандешидани тадбирњои судманд хатароти љиддие (бурузи бунёдгаройї,
ифротгаройї ва тундгаройии динї)-ро дар пай дорад.
Ба назари муњаќќиќон ва андешамандон, дар манотиќи аќибмондаи шарќї то
тафаккури зиндаи фалсафї ва офаринандагии адабї (шеър ва наср) ва њунарї
(мусиќї, наќќошї, филмофарї) ниёзи зиндагї ба «маъно»-ро дарнаёваранд ва
пиёда накунанд, наметавон њукуматро аз дин људо сохт. Дар Урупо ин корро
адабиёт, њунар ва тафаккури зиндаи фалсафї адо кард ва људоии дин аз њукумат
дар он љо паёмади њамин љунбиш буд. Дар кишварњое, ки тафаккури зиндаи
фалсафї њанўз вуљуд надорад, танњо бо вомгирї ва истифодаи тафаккури
фалсафии ѓарбї зиндагї мекунанд. Ваќте ки сиёсатмадорон ва донишмандони
улуми табиї аз уњдаи маъно бахшидан ба зиндагї намебароянд, дар натиља,
диндорон бо шариати хушку холии худ ин рисолатро дар њазорон соли дигар
иљро нахоњанд кард. Адабиёт, фалсафа, њунар бояд дар роњи маънї бахшидан ба
зиндагї пеш раванд, то сиёсатмадор дар самти људо кардани дин аз давлат ва
натиљатан, гироиши љомеа ба дунявият комёбї ба даст орад (Љамолї Манучењр.
Сиёњмашќњои рўзонаи як файласуф. Бахши дувум. Ландан: Курмали, 1995. -С.23).
Маълум аст, ки давлатсозии миллї, бавижа дар доираи арзишу идеалњои
миллию дунявї кори осон нест, аммо сарфи назар намудани дунявият ва мабодии
он, ки њамагї инсонсозу мардумсолоранд, корро дар ин самт мушкил месозад.
Таърих ба мо таљриботи давлатсозии миллиро дар симои империяњои
ќудратманди Њахоманишї, Сосонї, Тоњирї, Саффорї, Сомонї, Ѓурї, Шўравї
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(дар мисоли Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон) манзур намуда, дар
баробари ин, заволу шикасти ононро, ба сабаби хиёнат, нодонї, љањолат, таассуб,
хурофот, маишати бебандубор, худнамойї, бемасъулиятї ва сањлангории
давлатмардон рўйи авроќи китобаш сабт кардааст. Бинобар ин, авроќи китоби
таърихи миллї, њамчунин таърихи Шарќу Ѓарбро бо чашми ибрат ва аќлу хирад
мебояд љиддї мутолиа ва дар заминаи он марзу њудуди дунявиятро таъйин,
тањким, таќвият ва њимоят кард.
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Ёрмуњаммад НИЁЗЇ
номзади илмҳои фалсафа

Бархўрди фарњанги миллї бо идеологияњои муњољим ва ифротӣ
Баъди пошхўрии идеологияи Шўравӣ (коммунистӣ) дар фазои маънавӣ ва
иттилоотии кишвар як дараҷа рўшанфикрони мо ба се самт фаъолияти идеологии
худро марҷаият дода, дар доираи ин се идеология худро роҳат ҳис карда, то ба
имрӯз бо эйфарияи ин се идеология ба зиндагии худ маъно мебахшанд. Яке,
ориёӣ будан (20%), дигаре, ҳувияти исломии худро болотар аз ҳама ҳувиятҳои
пеш ва пасазисломӣ донистан (шояд 70%) ва севумї, ормони демократӣ будан
(шояд дар оянда 10%). Ва шояд ин тақсимоти ақидатии имрӯзаи ҷомеаи моро
идеология номидан чандон мувофиқ набошад.
Фаҳмиши идеология, гарчанде ҳамчун калимаи истилоҳї бисёр маъмул бошад
њам, аммо баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї бештари мардум аз он ҳарос доранд
ва ҳамзамон аз идеологиябозиҳо хаста гардидаанд. Дар баробари чунин воќеият,
ки мо аз њар гуна идеологияњо њарос дорем ва идеологияњои манфиатхоњ аз дохил
ва хориљ ќудрат ва барномаи сиёсии худро амалї карда истодаанд, зарур аст, ки
барои сохмони идеологияи миллї муҳофизати он аз хатару тањдидҳо чора
андешем. Барои он ки ин њаросро аз байн бурда бошем, таркиби печидаи
идеологияро кушоем ва моњияти аслии онро боз ба тарзи рўшантар фањмонем,
зарур аст, ки аз таърихи луғат, истилоҳ ва марњилањои пайдоиш ва таѓйиру
ташаккули он иттилои кофӣ ва фаҳмо дошта бошем. Грчанде ин бањс аз тарафи
доктори илмњои сиёсатшиносї Ятимов С., докторҳои илмњои фалсафа Султон
Наврўзов, Нуриддин Саид, Рустами Вањњоб, Исфандиёри (Саидмирзо) Назар,
Иршод Сулаймониву дигарон мавриди пажўњиш ва бањс ќарор гирифтааст, лекин
чунин ба назар мерасад, ки ин мавзӯъ ба омўзиш ва тањлили иловагӣ ниёз дошта,
мавриди гуфтугўи њамагонї ќарор нагирифтааст ва то андозае ношинохта боќӣ
мондааст. Аз ин сабаб, зарурати омўзиш ва тањлили ин масъала тақозои замон аст.
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Ба ин маъно, ки моҳият ва арзиши таъсиргузории воќеии он дар љомеа љойгоњ
пайдо кунад, манфиатњои идеологии фарњаги мо аз идеолгияњои муњољим ва
мардумхор фарќият дошта бошад ва њамчун иммунитети маънавии мо дар
баробари дигар идеологияњо муќовимат ва мубориза бурда тавонад.
Бањси мо аз вожаи идеология шурўъ мешавад, ки ба гуфтаи баъзе аз
муҳаққиқон дар забони тоҷикӣ – форсӣ мафҳуме, ки баёнгари ин луғат бошад,
нест. Гарчанде баъзе аз муњаќќиќон онро мафкура мегўянд, лекин он
баёнкунандаи маљмўи идеяњое, ки низоми ќонунмандии таѓйиру тањаввули як
љомеаро ифода созад, нест. Аз ин рў, беҳтар аст, ки мо онро, бо он тарзе ки дар
забони асл мавҷуд аст, яъне њамчун идеология қабул созем. Ин луғат мисли дигар
истилоҳоти калидии илмӣ реша ва таърихе дорад.
Идеология ба як таърифе, аз маҷмӯи идеяҳо дар маънои умумии воқеияти
шинохти љањон ва хусусияту қонунмандии воќеияти иљтимої иборат буда,
робитаи байни шинохти воќеият ва аломатҳое, ки онро баён мекунад, мебошад.
Шахсоне, ки бавуљудоварандаи идеологияҳо мебошанд, идеолог ном
гирифта, гоҳ ба маънои ҳазл ва беэътибор сохтан мебошад, яъне идеяҳои хушк ва
дур аз воқеият. Ё мактабест, ки як ҳукумат ва ё як ҳизбро илҳом медиҳад, ё чунин
ба назар мерасад, ки фикри назарие, ки тасаввур мекунад ба таври муҷаррад бар
асоси додаҳои худаш сохта мешавад ва касе, ки ин фикри назариро месозад,
нисбат ба омилҳои таъйинкунандаи фикри худ огоҳӣ надорад ва ё ҳадди ақал
намедонад, ки чӣ воқеиятҳои иҷтимоие ҳастанд, ки таъйнкунандаи фикри ӯ
мебошанд. Ин шакли бархўрд ба гуфтаи баъзе аз муҳаққиқон бо идеологияи
марксистӣ мансуб аст ва ин маъноҳо бештар дар луғатномаҳо меоянд, ки
бозгўкунандаи идеологияи марксистї мебошанд.
Дар таърифи идеология муҳаққиқон назарҳои гуногунро пешниҳод месозанд, ки
дар байни онҳо таърифи ягона ва ҳамаҷиҳатаро ба даст овардан бисёр мушкил аст.
Макс Вебер идеология сухан ронда, таъкид мекунад, ки идеалҳое дар сатҳи
ҷомеа ташаккул меёбанд ва “барои ба даст овардани идеал метавон ба таври
дилхоҳ як ё чанд нуқтаи назарро, ончунон иғроқомез боло бурд, ки сабаб шавад
чандин намудеро, ки ҷудо аз якдигар ҳастанд, ба ҳам рабт дод. Ин намудҳо ба
таври оддӣ ба сурати пароканда аз ҳам қарор доранд ва теъдодашон кам ё зиёд
аст, аммо дар ин кор набояд ин намудҳоро, ки бар ҳасби равиши дилхоҳ ба ҳам
рабт додаем, чунон муназзам кунем, ки маҷмўаи ҳамоҳанг ба даст оварем ”.
Ин дидгоҳ ҳамчун равиш барои шинохти таърифҳои муҳаққиқон аз
идеология матраҳ мешавад, то назарҳои гуногунро мавриди шинохт қарор диҳем:
“Идеология як фаъолияте аст, ки онро огоҳона ва бовиҷдон анҷом
медиҳанд. Аммо ин виҷдони козиб аст. Неруҳои бањаракатдароварандае, ки он
мутафаккирро ба фикр ва сохтани идеология водор мекунад, бояд ношинохта
боқӣ монад, дар ғайри ин сурат ин як фароянди идеологӣ нахоҳад дошт. Ва
ҳамчунин аст, ки инсон барои ин фаъолияти худ неруҳои муҳаррикаи ғайривоқеӣ
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ва зоҳирро дар тасаввураш ба вуљуд меоварад. Ва аз он ҷо ки ин фаъолият,
фаъолиятест фикрӣ, соҳибаш онро, чи аз лиҳози шакл ва чи аз лиҳози муҳтаво
сирфан аз таљриди фикрї кор мегирад ва рушд медињад, яъне аз ин ки он фикр
моли худи ӯ бошад ё аз они пешкисватону пешгузаштагони ў бошад, метавонад
ин идеяњоро тављењу тафсир кунад. Тасаввур мекунад, ки ӯ сирфан бо маводе
сарукор дорад, ки аз фикр бархостаанд ва ќодир нест, ки наздиктар ба мавзӯъ
нигоҳ кунад, то дарк кунад, ки ин мавод дорои решаи амиқтаре ҳастанд, ки
мустақил аз тафаккуротанд ва ин амр ба назари ў комилан возеҳ ва рўшан
менамояд, зеро тасаввур мекунад, ки ҳар амалеро, ки инсон аз тариқи тафаккур
анҷом медиҳад, дар охирин таҳлил хостгоҳе ба ҷуз аз фикр надорад. (Номаи
Энгелс ба Меҳринг дар таърихи 14 январи 1893 аз китоби К.Маркс ва Ф.Энгелс,
“Мутолиоти фалсафӣ”).
Ин дидгоҳ идеологияро ба он мазмун матраҳ месозад, ки он ҳамеша як чизи
фаҳмо бояд набошад, то инсон дар фаҳмиши он кушиш ба харҷ диҳад, гарчанде
аз асли он огоњ мешавад ё не.
Дар идомаи ин матлаб К. Маркс мегўяд: “Таърихи табиат ва он чи ки ба
исми улуми табиӣ меноманд, дар ин ҷо манзури назари мо нест, балки мо бо
ҳастии таърихи инсонҳо бипардозем(яъне ба идеология). Зеро идеология
тақрибан ба таври комил табдили як дарки ғалат аз ин таърих аст ва ё таҷриде
аст комил аз ин таърих” (К.Маркс. Осори фалсафӣ. Ҷ.6).
Яъне, бештар идеология таърихи муваффақиятҳо ва нокомиҳои инсоният
ҳаст, ки онҳоро наслҳои баъдина барои пешбурди манфиатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангӣ истифода мекунанд ва ҳувиятҳо месозанд. Дар таърифи дигар омадааст:
“Як идеология як системае (ки дорои мантиқи хоси худ аст) тасвир ва тасаввур
аст. Тасвирҳо, устураҳо, идеяҳо ва мафҳумҳое, ки дорои зиндагӣ ва нақши хосе
дар дохили як ҷомеаи муайян аст, идеология ба унвони як системаи тасвиру
тасаввур, аз тасвиру тасаввурњо истифода мекунад ва бо илм ин тафовутро
дорад, ки дар идеология тасвир ва тасаввурњо нақши амали иҷтимоӣ дошта ва аз
нақши назариявӣ (шинохтї) бартарӣ дорад”. (Алтусер. Маркс назарияпардози
бузурги ҳизби коммунист. –С. 16). Ин таъриф бештар фаҳмо буда, ҷойгоҳи улуми
иҷтимоиро дар сохтан ва офаридани рафтори инсонњо ва тағйирпазиру
таъсиргузор будани онњо муайян месозад.
Аз нигоњи дигар, идеология ба гуфтаи Раймон, як системаи куллӣ аз таъбир
ва тафсир аз ҷаҳони таърихӣ ва сиёсӣ аст. Идеология баёни рўшанфикронаи
вазъияти хосе аз манофеъ аст, ки аз лиҳози таърихӣ комилан таъйиншуда
ҳастанд... ва инчунин як фикри саршор аз отифа аст, ки ҳар як аз ин ду унсур
(отифа ва фикр) якдигарро фосид мекунад.
Дар сарчашмаи дигаре, ки нисбат ба идеология назари танқидӣ дорад,
мегўяд: “Идеология иборат аз маҷмўаи буғранҷе (complexe) аз идеяҳо, тасвирҳо
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ва тасаввуроте аст, ки ба назари соҳиби он тағйири ҷаҳон ва мавқеияти хоси худи
ӯ дар ин ҷаҳон аст ва барои шахси ў ин таъбир чизе ҷуз ҳақиқати мутлақ нест.
Аммо, дарвоқеъ, ин маҷмўа чизе ҷуз як таҳлили тавҷеҳкунандаи мавқеияти фарзї
намебошад. Соҳиби идеология дар дохили ин системаи идеологӣ мавқеияти
воқеии худро махфӣ нигоҳ медорад ва медуздад ва ин корро ба шакле анҷом
медиҳад, ки манофеъ ва имтиёзи лаҳзаинаи (онии) худро таъмин кунад”.1
Франсуа Шатлет зикр мекунад, ки: “идеология табдилкунандаи одамӣ аст ба
як шайъ(чиз)”. Идеология гурўҳҳои худиро ба ҳадди аълои арзиш мерасонад ва
гурўҳҳои ғайрихудиро беарҷ ҷилва медиҳад.
Муҳаққиқи дигаре -- Голдман байни ҷаҳонбинӣ ва идеология тафовут қоил
шуда, мегўяд, ки ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳорчўбаи таърихӣ, яъне биниши том ва куллӣ
аст, дар ҳоле, ки идеология биниши ҷузъист. Бо вуҷуди ин, Голдман ҷаҳонбинии
куллиро њамчун идеология барои табақаи дар ҳоли пешрафт қабул мекунад.
Бинобар ин идеология қудрати тафаккури диалектикӣ надорад.
Дар таърифи дигар Макс Вебер мегўяд, ки: “ идеология як системае аз
идеяҳо аст, ки аз назари ҷомеашиносӣ ба як гурўҳи муайян (иқтисодӣ, сиёсӣ,
қавмӣ ё ҳар гурўҳи дигаре) тааллуқ дорад, ки бидуни дар назар гирифтани
равобити мутақобили як гурўҳ бо гурўҳҳои дигар сарфи назар карда, ба таври
огоҳона манофеи хоси гурўҳи худро баён мекунад, ки ин баёни ғайривоќеӣ аст ва
дар муқобили тағйирот муқовимат нишон медиҳад ва худро аз тобеиятҳо ҷудо
мекунад. Бинобар ин идеология иборат аз шаффоф шудани назарияи виҷдони
козиб мебошад. Идеология натиҷаи як худмарказии тангназаронае аст.”
Хулоса, таърихе, ки мафҳуми идеология тай кардааст, онро метавон ба се
давра тақсим кард:
1) Давраи бисёр созандаи идеологҳо, ки имкони расидан ба ҳақиқати мутлақ
дар метафизикаро бекор карданд ва ба шинохти инсон пардохтанд. Ин давроне
аст, ки дар он террори иқилоби Фаронса поён ёфтааст ва марҳилаи созандагии
он, махсусан дар заминаҳои созмондиҳии ҷомеа ва ба кор гирифтани дониши
ҷомеашиносӣ анҷом шудааст. Дар ин давра мактабҳо, институтҳо ва дигар
ниҳодҳои иҷтимоӣ ташаккул ёфта, қасдашон он буд, ки ахлоқ ва сиёсатро ба
мардум ёд диҳанд. Онҳо бештар ба забоншиносӣ ва дастуроти забонӣ аҳамият
медоданд ва љараёни романтизм дар љомеа таъсиргузор буд. Намояндаи он
Антони Дестун Дотрасӣ мебошад.
2) Марњилаи дуюм аз вақте шурўъ мешавад, ки Маркс масъалаи арзиши
маърифатро аз назари ҷомеашиносї матраҳ мекунад ва онро зери танқид қарор
медиҳад. Аз назари ў, ду фикри асосие аст, ки таъйинкунандаи идеология аст: 1)
таъйинкунандаи фикри одамӣ ва 2) мавқеияти иҷтимоии ӯ. Фикр инъикосе аз
1
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табиати хориҷии ӯст ва мавқеияти моддии одамӣ аст, ки фикрашро ба Ў талқин
мекунад ва ин то вақте аст, ки фикри худро аз таассуботи моддӣ озод накардааст
ва танҳо фикр метавонад чунин кунад, ки ба томият бирасад ва дар натиҷа ҳар
фикре, ки аз мавқеияти хос ва на том сарчашма мегирад, баёни идеология аст.
Чун табақоти иҷтимоӣ ҳеҷ як том нестанд, балки ҷузъе аз томияти ҷомеаанд. Дар
натиҷа, биниши табақотӣ бинише аст идеологї. Чун табақаи пролетариат (ќишри
коргару дењќон) рисолат дорад, ки ҷомеаи табақотиро дар томияти худ аз миён
бардорад ва ҷомеаи томи бетабақаро ҷонишини он кунад ва чун табақаи коргар
табақаи рушдёбанда аст, идеологияи ӯ аз ин қоидаи куллӣ истисно аст ва
марксизм, ки дарвоқеъ, баёни идеологияи табақаи пролетариат аст, дигар
идеология нест, балки биниши илмии ҷомеа аст.
3) Марҳилаи сеюм аз вақте шурўъ мешавад, ки В.И. Ленин ҳушмандона бе по
будани рисолате, ки Маркс ба таври дилхоҳ ва бидуни ҳеҷ далел (на ақлӣ ва на
айнӣ) ба уҳдаи пролетарият гузошта буд, пай мебарад ва барои таҳқиқи
пажўҳиши худ, ки ба даст гирифтани қудрат дар сатҳи ҷаҳонӣ аст, ҳизби
пешравро ҷонишини табақаи пролетариат ва таълимоти идеологиро ҷонишини
виҷдони табақаи пролетариат мекунад, аз он пас идеология табдил ба
муҳимтарин таҳаввулоти иҷтимоӣ ва сиёсӣ на фақат дар сатҳи як кишвар, балки
дар сатҳи ҷаҳонӣ мегардад.
Ба гуфтаи муҳақќиқ Ҳусайн Малик, мо авохири ин давронро мегузаронем ва
бояд гуфт, ки даврони ҷадиде дар оғоз аст, ки таҷрибаҳои Шўравӣ ва дигар
аҳзоби коммунистии ҷаҳон ҳамзамон бо худ омадани ҷомеаҳои зери султаи онҳо
бозгашт ба ҳувиятҳои фарҳангии худ буда, тамоми ин бозиҳоро ба тамом хотима
хоҳанд дод.
Аммо идеологияе, ки дар муқобили марксизм воистода муқобилият карда, онро
дар Иттиҳоди Шуравӣ аз байн бурд либерализм ё демократияи либералї буд.
Либерализм низ иборат аст аз боз баргашт ба сохтори ғулому ғуломдор ва
раису муздур, ки наметавонад манфиатҳои инсонро пушибонӣ кунад. Ҷойгузини
идеологияҳо дар љањони муосир фарҳанг шудааст. Фарҳанг маҷмўаи он
дастовардҳои халлоқи инсонӣ аст, ки муҳити дохили рушду нумўи афродро дар
як ҷомеаи муайян фароҳам меоварад ва дар айни ҳол ба унвони қавитарин неруи
ҳамбастагии ҷомеа дар баробари ҷомеаҳои дигар амал мекунад.
Идеология бошад, маҷмўаи он дастовардҳои халлоқи инсонӣ аст, ки аз
хусусиятҳои халлоқи инсонӣ истифода мекунад ва инчунин хусусиятҳои фарҳангӣ
ва иҷтимоиро манзури назар қарор намедиҳад ва аз назари сиёсӣ пойгоҳи фикрӣ
ва ҳамбастагии ҷаҳоншумулро ба манфиати гурўҳҳои маҳдуд қарор медињад.
Ба ин тартиб байни фарҳанг ва идеология набарди оштинопазир вуҷуд
дорад, ки ё ҳукумати ҷаҳонӣ ва муталақгаро тамоми ҳукуматҳои мавҷуди
ҷаҳонро аз байн бурда ва ҷомеаҳои башариро дар як система якҷо мекунад
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(таҳаќқуқи рўҳи Гегел ё мусалмон кардани тамоми башарият), ё ин ки бо яке
шудани сарҳадоти сиёсӣ бо сарҳадоти фарҳангӣ ва ҷомеашиносӣ бо тамоми
иддаоҳои ќудратталабии қавмӣ ба ақвоми дигар хотима дода мешавад.
Дар таърихи фарҳанги мо, то ба ҳол идеологияе ба вуҷуд наомадааст, ки
тавонад ҷабҳаи миллии моро инъикос кунад. Баррасии ин амр ва муқобила бо
тамоми идеологияҳои зиддимиллӣ моро водор месозад, то нигоҳдорандаи касбу
истеҳком ва истиқлоли миллати тоҷик ва тамоми форсизабононро андешем.
Чаро идеологияҳо ба вуҷуд меоянд?
Вақте як гурўҳ мехоҳад созмонёфта шавад, иддае арзишҳоро нисбат ба дигар
арзишҳои мавҷудаи ҷомеа бартар шуморида, ба унвони меҳвари аслии
созмондиҳии худ арзишњои зиндагиро дар манфиатњои гурўње мањдуд мекунад ва
он арзишњоро бар асоси ниёзҳои худ созмон медиҳад. Фарз кунем, ки мазҳабе
мехоҳад эҳсоси мазҳабии ҷомеаҳоро меҳвари созмондиҳии ҷомеа қарор диҳад ва
манфиатњои худро пиёда кунад ё марксизм иқтисодро меҳвари созмондиҳи ҷомеа
қарор медиҳад ва тамоми пружаи сиёсии худро бо истифода аз даромадњои
иќтисодї амалӣ месозад. Бояд гуфт, ки тамоми идеологияҳо намунае, ки
пешниҳод месозанд, қудрати низомиро низ ба унвони намунаи созмондиҳии
кадрҳои худ мепазиранд(барои намуна, љињод меъёри асосии садоќати њар
мусулмон ё љоннисорї дар низоми коммунистї).
Нуктаи дуюм ин аст, ки тамоми идеологияҳо, усулан ҷаҳоншумул ҳастанд ва
аз ин ҷиҳат низ бо фарҳангҳо тафовути аслӣ ва таззоди оштинопазир доранд. Ба
ин маъно, ки тавонистаанд як намунаи ягона барои созмондиҳии ҷомеа пешниҳод
кунанд, ки пеш аз ҳама, боистӣ марзҳои қавмӣ ва фарҳангиро аз миён бардорад
ва тамоми ҷавомеи башариро дар як воҳиди сиёсии ҷаҳонӣ сарҷамъ кунанд. Ва
иддао доранд, ки тамоми масоили иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, фикрӣ ва фаннии
башариятро ҳал кардаанд ва тамоми ҷомеањои башарӣ бояд он мактабро ба
унвони танҳо роҳи ҳалли масоили худ қабул кунанд. Ба ҳамин ҷиҳат мактаби
идеологӣ, кучактарин арзише барои ихтилофи қавмӣ ва фарҳангӣ қоил
намебошад ва меъёрҳоеро, ки сабаби фарќияти ақвом ва фарҳангҳо ҳастанд,
ночиз, паст ва душмани инсоният нишон медињад. Аз ин рў, вобастагии афродро
ба меъёрҳое, ки сабаби ин тафовутгузориҳо аст, бекор мекунанд ва бахусус,
миллигароӣ ва вобастагӣ ба ватан ва фарҳанги қавмиро душман медонад.
Дар баробари идеология, дар консепсияҳои муосири сиёсӣ фарҳангњоро
ҷойгузини идеологияњо қарор додаанд. Фарҳанг ва тамаддун дар забонҳои лотинӣ
ва англисӣ ҳаммаъност, гарчанде дар забони тоҷикӣ - форсӣ маъноҳои ҷудогонаро
ифода мекунанд. Воқеияти фарҳанг ин аст, ки ҳар қавму миллате дорои хусусияте
аст, ки ҷаҳонбинии куллии он қавму миллат ва қолабҳои иҷтимоӣ ва моддӣ ифода
кардааст, ки он ҷаҳонбинӣ дар қолабҳо ҷилва мекунад. Ғайр аз ин, ҳар қавму
миллат дар тўли таърихи худ бо аќвоми њамсоя ва бегона бархўрдҳое дорад, ки ин
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бархўрдҳо сабаби захира шудани таҷрибаҳои зиёде барои он қавм аст. Ин
таҷрибаҳо дар заминаи шинохти табиат ва ниҳодҳои иҷтимоӣ ташаккул ёфта,
зарурат доранд, ки дар бархўрд бо милали дигар, ҳам ҷаҳонбинӣ ва ҳам
қолабҳоеро матрањ созанд, ки ҷаҳонбиниро ташкил медињад, яъне ниҳодҳо,
созмонҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, низомӣ, дороӣ, тарбиятӣ ва ғайра аз ин таљрибањо
истифода карда, барои нигоњдошти худ ба истифода аз ин ќолабњо мубориза
мебарад, лекин дар тамоми тўли ин тағйироте, ки сарчашма аз зиндагии дохилӣ ва
бархўрд бо миллати дигар доштааст , ҳамеша ин таљрибањоро истифода карда,
њувияти худро бисозад, то дар ҷиҳати њувияти хоси худ рушду нумӯ кунад.
Фарҳанг иборат аз маҷмўи донистаҳо ва таҷрибаҳое аст, ки ин ќавмро аз
ақвоми дигар људо мекунад ва монеи дар ҳам шудан ва махлут шудани марзҳои
қавмии ў бо ақвоми дигар мешавад. Ба ин маъно фарҳанг иборат аст аз маҷмўи
фаровардҳои фикрӣ, маънавӣ, ҳунарӣ, ё ки ќавмро аз ақвоми дигар фарқ месозад
ва ё дарвоқеъ, фарҳанг иборат аз марзҳое, ки ақвомро аз ҳам ҷудо нигоҳ медорад ва
ба ин далел, аввалан, ҳарф ва сухан аз фарҳанги ҷаҳонӣ ҳарфест бемаъно, сониян,
фарҳанг ба таври ниҳодӣ ва маърифати вуҷудӣ бо идеология дар таззод аст ва
идеология њам ба таври умумӣ ва ҳам ба таври хос қодир ба таҳқиқи ҳадафҳои
сиёсии худ нест, магар ин ки фарҳангро нобуд кунад. Ба ин далел, ба таври яқин
метавон гуфт, ки идеология душмани фарҳанг ва душмани қавмият аст.
Бармегардем ба суоле, ки чаро наҳзати миллӣ ё ҷабҳаи миллӣ натавонист як
идеология пешкаш кунад, чи дар Эрон ва чи дар Тоҷикистон ва чи дар
Афѓонистон аз асри 19 то ба имрӯз, агар мо асри миёнаро низ сарфи назар кунем?
Агар ба таври умум назар кунем, ду идеология дар Осиёи Миёна,
Афғонистон, Эрон ва қисман Покистон дар ин асрҳо ҳукмрон буд: яке, Ислом ва
дигаре, марксизм. Ин ду идеология ҳамон арзишҳои моддиву маънавиеро аз
фарҳанги бумии ин кишварҳо қабул доштанд, ки бо манфиатҳои моддиву
маънавии онҳо мувофиқат дошта бошанд.
Дар партави ин идеологияҳо, тамоми арзишҳои фарҳангии ин кишварҳо
таҳриф шуда, манфиатҳои миллии мо, то ба имрӯз ба назар гирифта
намешудаанд. Миллионҳо истиқлолталабон дар ин кишварњо қодир набуданд, ки
мактаби фикрии ҷолиберо дошта бошанд. Агар ба корҳои фикрӣ ва таҳқиқии
бештари ин донишмандони ҳавзаи фарњанги форсӣ таваҷҷуҳ кунем, тақрибан ва
шояд бидуни истисно мавзӯи онҳо таҳқиқ ва тафаккур дар бораи гузаштаи
фарҳангї аст ва фарҳанг маҷмўае аст бисёр васеъ, ки қобили ҷамъоварї ва
мувофиқати байни онҳо дар як навъ консепсия имкон надорад. Осори тамоми
бузургони фалсафа ва ирфон ҷузъе аст аз ин фарҳанг ва бахши дигари он
шинохти сохти шањрҳо, созмонҳои иҷтимоӣ, таҳаввулоти таърихӣ, реформаҳо,
қиёмҳо ва чизҳои дигар аз ин фарҳанг аст. Фалсафае, ки омили ќиёми
Сарбадорон, Сурхҷомагон, Сафедҷомеагон шудааст, ҷузъе аз ин фарҳанг аст.
Решаҳои ин фарҳангро бояд аз Занд ва Авесто ҷустуҷӯ намуд. Муборизаи доимии
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фикрӣ ва фалсафӣ бо ҳуҷуми араб, фасли дигаре аз ин фарҳанг аст, ки аз Носири
Хусрав то Суҳравардии Ишроқӣ, ки ҳадди омезиши фарҳангҳоро ба њадди аълои
худ мерасонад, риштаи занҷирие ташкил медиҳад, ки ҳар як ба навбати худ ин
фарҳангро ғино бахшиданд. Аммо аз тарафи идеологияҳои мардумхори вақт
несту нобуд карда шуданд. Ин ҳама халлоқияти фикриро наметавон дар чанд
саҳифаи қоғаз навишт ва монанди китоби шаръиёти марксистӣ ё исломӣ ба
талаботи маънавии ҷавонон дод ва як намунаи содаи зеҳнӣ ва таҷридии, он
чуноне ки аз он ба вуҷуд овардаанд, барои ҷавони бетаҷрибае, ки дар ҷустуҷӯи як
асбоби бозии фикрӣ ҳастанд, иеологияи ҷолиб ва ҷаззоб сохт. Бо унсури як
фарҳанг наметавон як идеология сохт. Зеро идология чизе ҷуз таҳрифи воқеият ва
сода кардани масоил, ончуноне ки дар формулаҳои қолабии идеологии
коммунистӣ ё исломї биғунҷад, нест. “Воқеияти зиндагии иҷтимоӣ – сиёсӣ ва
иқтисодии ҷомеаи мо таҳаввулоте, ки дар осори ҳаводиси дохилӣ ва хориҷӣ дида
аст, нафақат чизе нест, ки дар қолабҳои хушки марксизм ё дигар идеологияњо
бигунҷад, балки тамоми назарияҳо ва фарзиёти ин идеологияро бекор мекунад”.2
Наҳзати миллӣ ва ҷунбиши миллие, ки мехоҳад ояндаи миллатро бар асоси
ин фарҳанг созмон диҳад, даргири идеологияњое аст, ки пушти сари онҳо қарор
дорад ва наметавонад аз ин гирифтории љањонхорон берун биёяд ва як
идеологияи ҷолиберо созад. Наҳзатњои миллии мо ва ҷунбиши миллие, ки ба
ҳамбастагии фарҳангӣ байни тамоми форсизабонон такя кунад ва як намунаи
ҷаҳонии ҷаҳоншумул дошта бошад ва дар натиҷа, барои љавонон назарияи ҷолиб
пешниҳод кунад, мављуд нест ва наметавонад ва намехоҳад, ки як улгуи воҳиде
барои ироаи тамоми ҷомеаҳои башарӣ ироа кунад. Ҳар касе, ки њувияти миллӣ
дорад ва ба фарҳанги миллат ва қавми худ эҳтиром мегузорад, бинобар таърифи
фарҳанг қодир нест ба худ ин рисолатро бидиҳад, ки барои тамоми миллатҳои
рӯи замин дастуроти зиндагӣ содир кунад, зеро агар ин дуруст аст, ки мо
истиқлоли худро барои ин мехоҳем, ки роҳу равиши зиндагии иҷтимоии худро
бар асоси фарҳанг ва суннатҳои таърихии худ созмон диҳем, мусаллам аст, ки
бояд ба тамоюли табии тамоми миллатҳо, ки онҳо низ мехоҳанд бар асоси
фарҳанги худ роҳу риволи зиндагиашонро созмон диҳанд, эҳтиром бигузорем. Ва
вобастагӣ бо чунин асле имкон ба вуҷуд овардани ҳар навъи улгуи воҳид ва
ҷаҳоншумул ва ҳар навъ идеологияро бекор мекунад. Аммо чаро ин идеологияҳо
ислом, коммунизм ва сармоядорӣ бо вуҷуди ин таҳрифот ҷавононро ба худ ҷалб
мекунанд? Яъне омили асосии он кадом аст?
Ба гуфтаи муҳаққиқ Ҳусайн Малик, дар сохти ҷамъиятии ин кишварҳо ва аз
ҳадди панљоњ дар сади кулли ҷомеа ба гузашта таваҷҷуҳ кардааст ва аз тарафи
дигар, ҷавонон амалан фаъолтарин қишри сиёсии ин ҷомеаҳоро ташкил медиҳанд
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ва бо қудрати муҳаррикони худ фазои сиёсиро башиддат таҳти таъсир қарор
медиҳанд.3
Агар низоми коммунизм барои султаи худ бар як ҷомеаи муайян қабл аз ҳар
чиз, мустақиман аз аслиҳаи идеологӣ кор гирифтааст ва системаи сармоядорї
барои баст ва тавсеаи султаи худ дар ҷаҳон ба моддитарин абзорҳо, яъне тиҷорат
ва мустақар кардани маркази тиҷоратӣ ва иқтисодӣ даст меёзад. Бадеҳї аст, ки ба
таври ғайримустақим аз абзорҳои идеологӣ низ барои тавсеаи худ, махсусан
барои таҳкими худ баҳра мебаранд. Системаи сармоядорї ё дигар системаҳо
метавонанд дар ҷомеа таъсиргузор бошанд, ки:
1) батадриҷ тамоми паҳлуҳои зиндагии иҷтимоии ҷомеаро таҳти таъсир
қарор дода ва ба суръат таҳаввулоте эҷод ва унсурҳо ва аъзои онро дар худ ҳал
кунанд.
2) ин раванди таҳаввулотро, ки ба дасти гурўњи манфиатхоњ амалї мешавад,
табиї шарњ додаанд (марксизм ҷабри таърих) ва барои ҷомеа муфид донистанд,
то ба рушду густариши ҷомеаҳо мусоидат кунад (дарвинизми иҷтимоиро
сармоядорӣ қабул дорад).
Ворид шудани низоми сармоядорӣ ба дунёи сеюм ё кишварҳои сеюм сабаби
бархўрди арзишҳои ҷомеаи кишоварзӣ ё феодалӣ бо арзишҳои сармоядорӣ аст,
ки омили печидагии ҷомеаҳо шудааст. Сармоядорӣ низ мехоҳад ҳамаи
фарҳангҳоро таҳти низоми ягонаи худ қарор диҳад.
Умумият додани системаи хоси тарбиятии сармоядорӣ дар системаи
таълимоти мадрасаҳо яке аз самтњои ин низом ба њисоб меравад. Дар ин навъ
мадрасаҳо тарбият муҳим нест, балки таълим муҳим аст. Тарбият иборат аз
маҷмӯи асаротест, ки як ҷомеа рӯи навзодон ва навҷавонони худ мегузорад, то ин
ки аз онҳо афродеро бор оварад, то ҷонишини афроди фавтшудаи он ҷомеа
бошанд, бинобар ин яке аз љанбањои муҳими фарҳанги ҷомеа аст. Аммо
сармоядорӣ кушиш мекунад, ҳарчи бештар онҳоро аз фарҳанги худ дуртар созад.
Омили дигари таъсиргузории сармоядорӣ дар кишварҳои сеюм дар системаи
сиёсии ин кишварҳост. Сиёсати ин кишварњо бештар дар муқобили манофеъ ва
фарҳанги ҷомеаи худ қарор гирифтан аст. Махсусан, ҷавонони ин ҷомеаҳо дигар
худро мутаалиқ ба он ҷомеа намедонанд ва аз фарҳанги худ бурида шуда, онро
ғалат мешиносанд ва ормонҳои онҳо на ба таври табиӣ, балки ба таври маснуъї
дар ҳавои сармоядорист. Ва ҷавонон ислоҳоту калимоти ғайрибумии худро
фаҳмида ё нафаҳмида ба кор мегиранд. Ин лаҷомгусехтагӣ ба он оварда
мерасонад, ки қутби мухолифи низоми сармоядорӣ хоҳанд гашт.
Тафовути системаи сармоядорӣ аз коммунистӣ дар он аст, ки агар
коммунизм барои султаи худ, пеш аз ҳама, аз аслиҳаи идеологӣ истифода
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мекунад, низоми сармоядорӣ барои басту тавсеаи худ дар ҷаҳон ба моддитарин
обзорҳо, яъне тиҷорат ва мустақар кардани марказҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ даст
мезанад ва ба таври ғайримустақим аз обзорҳои идеологӣ низ барои тавсеаи худ
ва махсусан, барои таҳкими худ баҳра мебарад.
Ҳар вақт системае мехоҳад дар ҷомеа нуфуз пайдо кунад: 1) Батадриҷ тамоми
љанбањои зиндагии иҷтимоиро таҳти таъсири худ мегузорад ва басуръат дар он
таҳаввулот эҷод мекунад, ки битавонад унсурҳо ва афроди он ҷомеаро табдил
карда ва ба унвони моддаи хом дар худ ҳал кунад. 2. Дар раванди ин таҳаввулот
сохту созмони иҷтимоӣ ва фарҳангии он ҷомеаро аз масири оддии таҳаввулоти
худ дур карда, ба манфиати худ истифода мекунад.
Ҷавонон осонҷўянд
Рушди ақлонӣ – мантиқї ва дониши одамӣ дар ҳудуди синни 20 ба камоли
авҷи худ мерасад ва аз ин ҷост, ки ҷавонон пуршўранд ва хостори фаҳмидан
њастанд. Ин фаҳмиш дар заминаи мантиқӣ ташаккул меёбад, ки ҳар фаҳмиши
ғайримантиқӣ ва ғайривоқеиро бо шакку шубҳа рад мекунанд. Аммо ин маънои
онро надорад, ки таҷрибаҳои зиёд доранд, балки бояд таҷриба касб кунанд. Яъне
мисли қолабеанд, ки дар он гаҷ, хок, тилло, сурб ё чизи дигаре резед, ҳамон тавр
муҳтаво касб мекунанд.
Фарҳанг гуногуннавътарин ва ғанитарин маърифат ҳаст, ки боиси заминаҳои
бисёр васее аз зиндагии иҷтимоӣ ва таърихиро дар худ фаро мегирад ва бо
таҷрибаҳои зиёде парварида мешавад ва чунин аст, ки уламои қавм ва хирадмандон
танҳо аз синни 40 ба боло метавонанд дар ин унвон ва мақом қарор гиранд.
Аммо дар ҷомеаи сармоядорӣ бештари ҷавонон мисли атом озод буда, таҳти
таъсири ҷомеа қарор намегиранд ва бештари урфу одатҳои худро сарфи назар
мекунанд. Неруи дофеъа (такондиҳанд) ва ҷозиба, ки дар қонунмандии физика
мавҷуд аст, дар ҷомеа низ ба кор гирифта мешавад. Дар ҷомеаҳои дастнишондод,
иддае аз ҷавонон ба дастгоҳи сиёсии онҳо ҷазб шуда, шуғл ва мақом пайдо
мекунанд ва аз фарҳанги бумии худ бурида мешаванд.
Се идеология дар муқобили як фарҳанг
Ваљҳҳо (пањлуњо)-и муштараки се идеология
Ин се идеология инњоянд:
1. Идеологияи либарилизм дар худмати бузургтарин қудрати сармоядории
ҷаҳон, яъне Америка аст.
2. Идеологияи коммунистӣ, ки дар хидмати Шўравӣ буд ва аз байн рафт,
лекин Русия боз мехоҳад ин султаро ба тарзи дигар барқарор кунад.
3. Идеологияи ислом дар хидмати империализми заифшудаи Англис .
Хусусиятҳои идеологияҳо
а) пушти сари ҳар идеология як пуружаи сиёсӣ нуҳуфтааст, аммо вобаста ба
мавқеиятҳои ҷуғрофӣ ва таърихӣ шаклан фарқият дорад. Ҳар касе мехоҳад таҳти
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таъсири ҳар идеология қарор гирад, бояд аз худ суол кунад, ки он пружаи сиёсие,
ки мехоҳад аз ин идеология баҳра гирад, кадом аст, пас дар он вақт метавонад
ҳадафи худро муайян кунад;
б) ҳар идеология ҳадафи асосии худро, ки иҷрои пружаи сиёсии муҳоҷим аст
(њуљумкунанда), пушти сари як таваҷеҳи баҳақбарории фалсафӣ махфӣ мекунад;
в) идеологияҳо таҳаққуқ ёфтани пружаи сиёсии худро ба таври мутлақ қабул
доранд ва онро ногузир медонанд. Масалан, дар ислом тақдир ва дар коммунизм
ҷабри таърих;
г) њар идеология худро танҳо роҳи наҷоти башарият медонад ва тамоми
идеологияҳои дигарро бекор ё рад мекунад. Масалан, ҳар касе дар бораи ислом
сухани зидде гӯяд, онро мулҳид , кофир, мунофиқ, аҳмақ, бешуур, кўр ва ғайраҳо
медонад ва онњоро мањкум ба оташи ҷаҳанам мекунад. Ва ё зидди марксизм касе
дигарандешї мекунад, ба бевиҷдон, буржуаз, истисморгар мањкум мешавад;
ѓ) тамоми идеологияҳо душмани оштинопазири фарҳанг ва миллат ҳастанд. Онҳо
хоњони ҷаҳонватанӣ буда, тамоми арзишҳои миллиро сарфи назар мекунанд:
д) идеологияҳо авомфиребанд ва ба ду асл дар созмондиҳии худ такя мекунанд,
яке, баробарии табиӣ ва сулҳҷӯӣ ва дигаре, барандохтани ҷанг. Ин ду ормони
инсон буда, дар назди тамоми башарият арзишманд мебошанд.
Баробарӣ дар ду мафҳум аст:
1) хилқати инсонӣ ва ҳуқуқи бархўрдорӣ аз имконияти зиндагии баробар;
2) ё ҳамаи одамиёнеро, ки дар ҳар навъи шароите қарор доранд водор
мекунанд, ки дорои вазъи баробар ва мушобеҳе бошанд, (Њусайн Малик.
Идеология ва фарњанг. - С.52).
Дар ислом њуќуќи баробар касе дорад, ки мусулмон бошад ва агар мунофиқ
ё кофир ва мардуд (радшуда) бошад, воҷибулқатл мешавад. Баробарӣ танҳо дар
доираи нафарест, ки абдуллоҳ (бандаи худ) бошад ва дар дохили ин низом
фаъолият кунад.
Ҷомеаи коммунистї ҷомеае аст, ки дар он ҳар фарде таҳти назорат ва
контроли шадиди тамоми афроди гурўҳ (коммуна) қарор мегирад ва дар натиҷа
ҳақ надорад, на дар лаёқат ва на дар фаъолияте беш аз ҳадди мутавассит, ки ин
коммуна таъйн мекунад, нишон диҳад ё як ҷомеаи созмонёфта бар асоси намунаи
низомӣ ва бо хушунати ғайриинсонӣ гирифтор мешавад ва ғайриқобили васф аст,
ки дар он силсила маротиби бисёр шадидтар аз ҳар навъ ҷомеаи дигар рушд ва
нумў мекунад.
Дар системаи сармоядорӣ ва либералӣ аз ин ишораи бародарӣ ва баробарӣ
истифода шуда, иқтисод поя ва асоси кор буда, рақобати иқтисодӣ ва баробарии
ҳуқуқ њамчун шиор озод аст.
Сулҳталабӣ даъвии дигари идеологияҳо мебошад, то тамоми ҷаҳонро ба
сулҳ оваранд. Ҷанги байни гурўҳҳо, ақвом ва милал, яке аз додаҳои доимии
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зиндагии ҷомеаҳои башарӣ аст. Ба ҳамон мизон сулҳ низ яке аз хостаҳои доимии
тамоми инсондўстон ва махсусан, табақаҳои заиф будааст.
Бештари ин идеологияҳо хостори он ҳастанд, ки агар тамоми ҷомеаҳои
башарӣ таҳти султаи як қудрати ҷаҳонии воҳид қарор гиранд, худ ба худ
масъалаи ҷанг, лоақал аз лиҳоз назарї ҳалшуда ба назар мерасад.
Масалан, барои идеологияи ислом вақте сулҳи ҷаҳонӣ барқарор хоҳад шуд,
ки тамоми башарият табдил ба уммати исломӣ шаванд ва императорияи ислом
сартосарии ҷаҳонро бипўшонад ва мунофиқинро тамоман аз байн барад.
Инчунин барои коммунистон вақте сулҳи ҷаҳонӣ барқарор хоҳад шуд, ки тамоми
ҷомеаҳои башар коммунизмро бипазиранд ва мухолифини коммунизмро, ки
ҷангталаб ҳастанд, аз байн баранд.
Тамоми идеологияҳо ғайриахлоқӣ ва зиддиахлоқӣ ҳастанд
Ахлоқ як асли муҳим дорад, ки ҳар инсон мақоми шоиста дошта, аз тарафи
нафари ҳамҷинси худ мавриди таҷовуз ва хушунат қарор нагирад. Хеҷ инсоне
инсони дигареро ба унвони мавҷуди пастар аз худ тасаввур накунад ва ба унвони
моддаи хоме барои иҷрои нақшаҳояш нанигарад, балки ҳар инсони дигареро аз
лиҳози арзиши куллӣ бо худ баробар гирад ва тамоми ҳуқуқеро, ки барои худ
қоил аст, барои ў низ қоил бошад, гарчанде ки бидонад аз лиҳоз истеъдодҳое аз ӯ
заифтар аст.
Масалан, як нафар мусулмон ба дигарон, на ба унвони инсон, балки ба
унвони абдуллоҳ (банда ва ғуломи Худо) менигарад, барои ӯ агар инсон арзише
дорад, танҳо ба ин далел аст, ки ӯ низ монанди худи ў ба аҳкоми илоҳӣ гардан
мениҳад ва агар ғайр аз ин кунад, муфсиди фил-арз (фошкунандаи Замин) аст ва
қатли ў воҷиб мебошад, ҳар арзиши дигаре, ки мехоҳад дошта бошад, бояд аз
дастуроти ҳизб итоат кунад, дар ғайри ин сурат ў хоин аст, ки сазовори ҳар гуна
лаънату нафрин ва заҷру шиканҷа аст.
Идеология ба имони кўр такя мекунад. Ваҷҳи муштараки байни идеологияҳо
ин аст, ки усулан, ҳамаи онҳо бар пояи имонҳо ниҳодина шудаанд, на бар асоси
дарки ақлонӣ. Имон, яъне бовар доштан ба сиҳатии як риштаи аҳком бидуни ин
ки шахс дар чигунагии ба даст омадани ин аҳком ба худ шак ва тардиде роҳ
диҳад. Бояд ҳеҷ пайраве бар ин аҳком шакке надошта бошад. Агар не, пас пояҳои
ин низом аз ҳам мерезад.
Коммунизм, ки идеологияи худро дар пояи илм мехост устувор созад, аммо
илмро на ба хотири тағйири сохторӣ ва рушду густариш, балки барои исботи
асосҳои идеологии худ сўистифода мекард, мисли аҳли калом дар ислом, ки аз
дастгоҳи мантиқии фалсафаи юнонӣ барои исботи усулҳои дини ислом
сўистифода мекарданд.
Хислати идеологияҳо:
1) Худро ҳамчун фарҳанг муаррифӣ мекунанд.
2) Унсурҳои фарҳангиро тарзе матраҳ месозад, ки пружаи сиёсии он дар паси
он пинҳон аст.
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Дар тамоми фарҳангҳо ин чор усули ҷаҳонбинӣ мавҷуд аст:
1.Ҷаҳон аз куҷо ва чи гуна омадааст? - Кайҳоншиносӣ
2.Ҷомеа чи гуна ба вуҷуд омадааст? – Љомеашиносие, ки дар ҷомеаҳои
аввалия ба сурати устура ҷилва мекунад.
3. Инсон кист?
4) Рафтори инсон дар ҷомеа чи гуна бошад?
Ҳар фарҳанг ва идеология ба ин суолҳо ба тарзи худ ҷавоб мегўяд, ки ду ваҷҳ
дорад: яке ин ки донистаниҳо дар асоси воқеиятҳои айнї ва дигаре ба сурати
номуайян ва мубҳам бо фарзиёте дар бораи надонистаҳо таркиб мешаванд, мисли
мазҳаб, ҷодугарӣ.
Донистаҳо бошад, бар асоси воқеияти айнї бо пешрафти замон афзоиш
меёбанд ва ҳолати пўёӣ ба худ мегирад. Аммо ҷанбаи динӣ – мазҳабӣ – идеологӣ
ҷанбаи сарбаста ва норўшан боқӣ мемонад.
Тамоми ин дастгоҳи пўё ва боланда бар асоси воқеиятҳои айнии вуҷуди
ҷомеа ва шароити айнии зиндагии он, ки дар бархўрд бо ҷомеаҳои дигар
вобастагии бевосита дорад, такя мекунад. Идеологияҳо бошад, пружаи сиёсии
худро ҳадафи асосӣ қарор дода, дигар омилҳои тағйирпазирии ҷомеаро нодида
мегирад, ки оқибат сабаби аз байн рафтани худашон хоҳад гашт.
Агар фарҳанг дар созмон додани аносири истидлолии худ дар ҳар як масоили
матраҳшуда дар ҷустуҷӯи беҳтарин тавзеҳ ва шинохти воқеияти зиндагии
иҷтимоӣ буда, ҷанбаҳои гуногун ва фарқкунандаи он аст ва мехоҳад таркиби
омилҳоро ба беҳтарин ваҷҳ чунон муназзам кунад, ки ҳувияти хоси ҷомеаро
маҳфуз дорад ва муќовимату томияти онро низ таъмин кунад.
Идеология бошад ин таркибро чунон ба вуҷуд меоварад, ки неруи иҷтимоии
лозимро аз ин маҷмўаи том ҷудо карда, онро дар хидмати ҳадафи сиёсии худ ба
кор мегирад. Масалан, идеологияи коммунистї, чун мехоҳад марзҳои қавмӣ ва
фарҳангиро нобуд кунад, мафҳуми пролетариат (коргару деҳқон) – ро ба вуҷуд
овард. Ислом низ мехоҳад арзишҳои фарҳангиро аз байн барад, мафҳуми
уммати исломӣ ё мусулмонро сохт ва дар низоми либералӣ, демократӣ,
сотсиалистӣ – натсионалистӣ кадрҳои худро олим ё уламо ном карда, танҳо ба
онҳо марҷаият медиҳад. Рафтори инсонҳоро низ дар асоси ин идеологияҳо ба
танзим оварда, дар доираи ин рафтор муҷозоти сангин ба онҳо таъйин мекунад.
Бояд ва набоядҳо дар фарҳанг ва идеология
Бояд ва набоядҳо ҳангоме шурўъ мешавад, ки рафтори озоди одамӣ дар
табиат ба рафтори озоди одамиёни дигар бархурд мекунад. Яъне додани ҳаққи
баробар ба ҳамаи одамиён дар истифода аз ҳадди аксари фазои озодӣ ба он чизе
таъйин ва таъриф мешавад, ки мо онро танҳо асли ахлоқ меномем. Ҳеҷ кас ҳақ
надорад ба инсони дигаре таҷовуз кунад. Барои татбиқи амалии ин асосҳо се
қоидаи куллӣ мавҷуд аст:
1) одам накуш
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2) дурўғ нагӯ
3) ба ҳуқуқе, ки иҷтимоъ барои ҳама қоил шудааст, таҷовуз накун.
Аслан, аввали ба ҳаёти биологӣ, дуюмї ба ҳаққи хоси одамӣ дар заминаи
огоҳӣ ва тафаккур аст ва сеюмї, тобеъи шароити хоси иҷтимоиёти башарист.
Афроди ҷомеа қоидаҳои иҷтимоӣ - ахлоқиро чун табиати дуюм фаро мегиранд ва
агар зиддият ва ихтилофе сурат гирад, ҷомеа бидуни он, ки узви худро чун
душман нишон дињад, ӯро ба роҳи рост бозмегардонад.
Боястиҳо ва набоястиҳо дар фарҳанг, танҳо бар асоси риояти усули ахлоқӣ
таъйин мешавад, далел ва ҳадафе ҷуз таъолии инсон ва афзоиши майдони озодӣ
ва тақвияти рўҳи озодагӣ надорад. Аммо дар ҷомеаҳои идеологӣ қоидаҳои
рафторӣ, на бар ин меъёрҳо, балки ба меъёрҳои баръакси он такя мекунанд ва
боядҳову набоядҳо чунон таъйин мешаванд, ки аз афрод на инсони мутаъолии
озод ва озода, балки сарбозоне дар хидмати ҳадафи сиёсӣ ба бор меоваранд ва
љавонони идеологизадаро чунон ба ин бовар овардаанд, ки ба ҳеҷ ваҷҳ ҳозир
нестанд тахайюлоти зебоишиносии худро, ки нисбат ба он чи дар ин кишварҳо
мегузарад, шиносанд ва ҳақиқатњои бисёр зиёдеро сарфи назар мекунанд.
Хулоса, идеологияҳо аз сохти фарҳангҳо тақлид мекунанд. Агар ҳадафи
фарҳанг бар суботу рушди ҷомеа нигаронида бошад, идеологияҳо дунболи
ҳадафи сиёсии тағйирот ва таҳаввулоти хосе дар ҷомеаҳо мекунанд.
Агар фарҳанг бар асоси озодии фикр ва андеша бунёд шавад ва такя ба шак
ва тардиди имконияти лозимро барои рушди фикр ва халлоқияти фалсафӣ ба
вуҷуд оварад, идеология бо такя бар имон ва яқин шакро мекушад ва бар фикру
андеша занҷир мезанад.
Агар фарҳанг усули ахлоқро меъёри рафторҳои иҷтимоии инсон қарор
медиҳад ва аз ин тариқ озодагиро дар бистари зиндагии иҷтимої рушд медиҳад,
идеология қоидаҳои рафтории инсониро бар асоси ниёзҳои сиёсї танзим мекунад
ва бар асоси ин асл ҳадаф ва василаро тавзеҳ мекунад ва анвои дурўғу фиребро
дар хидмати қаҳру қудрат қарор медиҳад.
Ҷавонон ва идеология
Имрӯз дар ҷаҳон идеологияҳое мавҷуданд, ки дар паси ин идеологияҳо
пружаи сиёсии қудратҳои бузурги ҷаҳонї истодаанд. Ин идеологияҳо дастгоњҳои
фикрие дуруст кардаанд, ки на бар асоси як фикри ҳандасӣ ва мантиқӣ сохта
шудаанд, то ба зеҳнҳои холӣ ва омодаи ҷавонон хўроки тез ва осонҳазм тайёр
кунанд ва ташнагии ононро барои фаҳмидан рафъ кунанд, балки маљмўае аз
шиорњову овезањое омода кардаанд, ки манфиатњои онњо пинњон аст. Ҷавоне, ки
бо зеҳни холӣ ба ин навъ навиштаҳои шиоргуна ё гуфтаҳои њаросафканона
бархўрд мекунад ва якбора тасаввур мекунад, ки аз тамоми буғранҷҳои (уқдаҳои)
ҷомеаҳои башарӣ ин идеологияњо ўро наљот медињад ва хушбахтиро ба даст
меовардааст. Ин мисли кўдаке аст, ки арўсаке ё бозичаеро дар даст дорад ва онро
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ба касе намедиҳад, ин арўсакҳои фикрӣ идеологияҳо мебошанд, ки дигар ҳозир
нестанд роҳи дуру дарози дониши имрӯзаро, ки танҳо роҳи расидан ба дарки
масоили иҷтимоӣ аст, тай кунанд. Аз он ки ин идеологияҳо ғаризањои онҳоро
бар аъмоли қаҳр ва энергияи ҷавонӣ тавзеҳ мекунанд ва қаҳрамонбозии онҳоро
сероб менамоянд, дигар ҳозир нестанд ҳеҷ ҳарфу суханеро бар хилофи
ёдгирифтаҳояшон гўш кунанд ва аз ҳамин ҷост, ки ба тарафи он пружаҳои сиёсӣ
меафтанд, ки доми таблиғоти худро дар сар то сари ҷаҳон, ки барои шикори онҳо
аст, паҳн кардаанд.
Ин идеологияҳо талоши худро ба кор мебаранд, то наҳзатҳои миллиро
шикаст диҳанд. Ин ҷавонони мисли атомҳои саргардонро дар зери султаи
идеологияњои либералї (озодихоњї)- сармоядорӣ, исломї нигоҳ дошта, онҳоро
бо унсурҳои фарҳангӣ - идеологии худ аз манфиатҳои миллиашон дур месозанд.
Аз ин сабаб бояд талош, сабр ва тадбири сиёсӣ ба кор барем ва ҷунбиши
миллиро дар ин марҳилаи ҳассос ќувват диҳем, то аввалан, аз ин роҳ ҷазабаи
ҳақиқии муборизоти сиёсиро дар маркази воқеиятҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии
тоҷикон падид оварем, то тавассути он қисмате аз ҷавонони мо наҷот ёбанд,
сониян, муҳитеро фароҳам оварем, ки дар он мантиқ, ақл, хирад ва андеша
ҷонишини шиорҳои дурўғини идеологияҳо бошад.
Дар муқобили идеологияҳои бегона, як идеологияи ҷадид ва худӣ бояд
пешниҳод шавад. Ҳеҷ наҳзати миллӣ ва истиқлолталабона наметавонад ҷунбиши
миллии он қавмро аввалан, аз сурати мардумӣ берун ва ба як дастгоҳи
террористии байналмилалӣ табдил диҳад ва баъдан, омили аз байн рафтани як
қавм ва миллат гардад.
Фарҳанг дар муқобили идеология
Фарҳанг маҷмўаи таҷрибаҳои фикрии як ҷомеа аст, ки дар тайи зиндагии
иҷтимоӣ дар сохту созмони ҷомеа ташаккул ёфтааст ва дар айни ҳол ба он сохту
созмон шакл медиҳад ва ба ин ҷиҳат марзҳои иҷтимоии он ҷомеаро бо ҷомеаи
дигар маълум мекунад ва ҳамзамон дар зимни бархўрдҳои дохилӣ ва берунӣ
таҷриба ҳосил карда, як наслро ба насли дигар дар асоси ин таҷрибаҳо ба ҳам
пайваст мекунад.
Хусусиятҳои фарҳанг дар муқобили идеология. Агар дар паси ҳар идеология
як пружаи сиёсии муҳоҷим (ҷангҷӯ) нуҳуфта аст, фарҳанг бошад, абзор ва кафиле
аст дар хидмати њадафҳои ҳар ҷомеа, ки барои давомбахшӣ ва рушду густариши
он ҷомеа мусоидат мекунад.
Фарњанг барои нигоҳдошти худ бо даҳҳо пружаҳои сиёсии муҳоҷим, ки аз
берун ва дохил бар ӯ таҳмил мешаванд, мубориза ва муқобила мекунад. Яъне
фарҳанг захираи поённопазирест, ки дар марҳилаҳои таърихӣ барои муборизони
роҳи истиқлол ва озодӣ ҳамчун ғизои маънавӣ хидмат мекунад.
Фарҳанг барои тавзеҳи худ ба як фалсафа паноҳ намебарад, балки фарҳанг
худ зояндаи ҳамаи арзишҳо буда, аз ҷумла фалсафа низ мебошад. Танҳо як
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фалсафа нест, ки тавзеҳкунанда (шарҳдиҳанда)- и як фарҳанг аст, балки тамоми
фалсафаҳое, ки ҷомеа дар худ мепарварад, ба ин фарҳанг тааллуқ дорад. Фарҳанг,
ҳамзамон омили андешидан ва фалсафидан аст, яъне шак кардан ва ба баҳс
кашидани ҳар гуна ақида мебошад.
Агар идеология ба як фалсафа такя кунад, фарҳанг бошад, воқеияти зеҳние
аст, ки сарчашма аз огоҳии мо ба зиндагии таърихии як ҷомеа ва тамоми
паҳлуҳои онро дар бар мегирад ва ваҳдати фикриест, ки ҷаҳонбинии онро аз
ибтидо то ба ҳамаи марҳилаҳои тағйирёфтаи он дар муборизаҳо ва шикастҳо
фаро мегирад.
Ҳадаф аз омӯзиши ин ҳама муваффақиятҳову нокомиҳои фарњанг дар он аст,
ки мо барои ҷалби неруњои иҷтимоӣ фактҳоеро собит кунем, ки мардумро ба
ҳамкорӣ дар муборизоти миллӣ бихонем, то динамизми табиии ҷомеаро ба вуҷуд
оварем.
Муқовимати зиндагии фарҳанги як қавм ва миллат чизе нест, ки бихоҳем
онро бо истидлол ва мантиқ собит кунем. Ў неруи худро аз имконоти дохилии худ
пайдо мекунад. Агар ҳар идеология худро ба унвони танҳо роҳи наҷоти башарият
муаррифӣ кунад ва тамоми идеологияҳои дигарро бекор кунад, ҳеҷ фарҳанге
чунин биниши мутлақро надорад ва худро ба њељ ваљњ воқеияти зиндагии башарӣ
нишон намедиҳад. Наҳзатҳои миллӣ, ки дар заминаи фарҳанги бумӣ шакл
мегирад, ҳар гуна идеологияҳои муҳоҷим ва маҳдудро, ки аз тарафи мустаъмирин
матраҳ мешавад, саркўб ва нобуд месозад.
Идеология мисли занҷирест, ки ба дасту пойи фарҳанги худӣ ва ғайрихудӣ баста
мешавад ва озодиҳои дигар миллатҳоро мањдуд мекунад. Ҳар идеология як китобе
дорад, ки тамоми дигар китобҳоро мунсух ва бекор карда месузонад. Ин китобест,
ки мехоҳад ҷойи илм ва донишу маърифати тамоми башариятро дар тамоми давраҳо
бигирад. Аммо ҳар як фарҳанг, нафақат як китоб надорад, балки ҳар як донишманди
он чашмаи зояндае аст, ки аз он тавлиди фалсафаҳо, китобҳо, китобхонаҳо, ҳунарҳо
ва ормонҳои олии зиндагӣ ва озодӣ ҷорист ва ҷорӣ хоҳад буд.
Бештари идеологияҳо, бинобар таърифи онҳо, душмани ҳар навъ
гуногунандешӣ ва гуногунфарҳангиянд ва мехоҳанд марзҳои миллӣ ва қавмиро
барандозанд ва ба роҳе даъват мекунанд, ки наҷоти тамоми башарият њал мешавад.
Башарият вобаста ба мавқеиятҳои ҷуғросиёсии худ андешаҳову
тасмимгириҳои хоси худро дошта, вобаста ба мавқеиятҳо тасмимҳои гуногун
мегирад. Идеология ва фарҳанг яке нестанд ва чизе бо номи ҷомеаи башарӣ вуҷуд
надорад. Истеъдодҳои инсонӣ дар ҳар фарҳанге ба гунаи гуногунанд, ҳама гуна
идеологияҳое, ки дар пушти худ пружаи сиёсӣ доранд, ҳатман аз ҷазб шудани
неруҳои иҷтимоӣ ба ҷунбиши миллӣ ҷилавгирӣ мекунанд ва ба таври дониста ва
ё надониста ба он идеологияҳои аслӣ кумак мекунанд, ки аз дигар омилҳои
ҷунбиши миллигароиро ба хостори сиёсии идеологияҳо наздиктар кунанд ва
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кӯшиш мекунанд худро шабаҳи он (монанди фиреб) қарор диҳанд. Мисли модели
сотсиализими исломие, ки Сайидҷамолиддини Афғонӣ (Астарободӣ) ва Алии
Шариатӣ пешниҳод карда буданд, ки барои исломӣ шудани Афғонистон, Эрон
кумак кард, то идеологияи исломї дар мантақа ғолиб шавад. Ин як доми фиреб
барои рўшанфикрон ва ҷавонони бедор, аммо на ҳушёри ин минтақа буд. Зеро
дар паси ин модел пружаи сиёсии исломӣ – англисӣ вуљуд дошт ва имрўз амеркої
вуҷуд дорад.
Ҳар гуна идеологияҳои муҳоҷим дар кишварҳои манфиатдор мехоҳанд аз як
идда ҷавонон созмонҳои қаҳромез ба вуҷуд оваранд, то дар мавридҳои зарурӣ аз
он истифода кунанд. Барои чунин манфиатҳо буҷаи бисёр ҳангуфте дар ихтиёри
созмонҳои ҷосусӣ ва урудгоҳҳои террористӣ мустақим ва ғайримустақим
мегузоранд, то дар мавридњои зарурї аз ин нињодњо истифода карда, њадафњои
худро пиёда созанд.
Хулоса, идеология як љањонбинии мањдуд буда, дар паси худ пружањои
сиёсиро пинҳон медорад. Аммо фарњанг бошад, дар доираи донишњои илмї ва
таљрибањои башарї барои рушди имконоти башарї мусоидат карда, омили њама
гуна пешрафту густариши рифоњи зиндагии башарї хоњад гашт.
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Ҳафиз ХОЛИҚЗОДА
файласуф

Содиқ Ҳидоят – файласуфи ношинохта
Муқаддима
Донишмандон ва хонандагони одӣ Содиқ Ҳидоят (1903-1951)-ро, асосан чун
нависандаи асарҳои бадеӣ, аз он ҷумла ҳикоя мешиносанд. Дар мавриди андешаи
фалсафӣ ва таъсири он ба шахсияти ӯ бисёр кам гуфта шудааст. Дар асл андешаи ӯ
ҷанбаҳои фалсафӣ дорад, ки дар ин мақола баррасӣ мегарданд. Ин ҷанбаҳои афкори
нависанда ҳам дар шахсият ва ҳам дар осори бадеияш таҷассум гардидаанд.
Гарчанде Ҳидоят файласуфи касбӣ набуд, аллакай дар замони таҳсили худ дар айёми
мактабхониаш дар литсеи фаронсавии Сан Луии Теҳрон ба адабиёти ҷаҳонӣ ва
илмҳои фалсафӣ, аз қабили метафизика алоқамандӣ пайдо карда буд.
Ба таври куллӣ, Содиқ Ҳидоят ҷаҳонбинии нигилистӣ (ҳеҷангорӣ) дар мавриди
ҳастӣ дорад. Дар фарҳанги эронӣ чунин биниш нав нест. Ҳанӯз дар рубоиёти Умари
Хайём чунин тамоюл дида мешуд. Барои ҳамин ҳам, Содиқ аз гузаштагон аз ҳама
бештар ба ин андешаманд алоқаманд буд. Ба назари Хайём, чун инсон миранда
мебошад ва зиндагии пас аз марг вуҷуд надорад, аз ин рӯ, ҳастии ӯ беҳуда ва пуч аст.
Ӯ ҷуброни ин вазъиятро дар хушгузаронии вақт бо “маю маъшуқа” меҳисобад. Аммо
Содиқ Ҳидоят аз Хайём ҳам радикалитар аст: ӯ аз баҳри ҳар ду дунё гузаштааст. Ҳам
дунёи моддӣ ва ҳам охиратро инкор мекунад. Ин нукта дар шахсият ва афкори худи
нависанда равшан мушоҳида мешавад.
Яке аз муҳаққиқони асосии Содиқ Ҳидоят – Винсон Мунте чеҳраи аслии ӯро
тасвир мекунад, ки ба ҳамин биниши нигилистӣ ва безорӣ аз зиндагӣ асос
ёфтааст. Аз як тараф ӯ шахси беозор ва аз тарафи дигар зиндагибезор буд. Ӯ ба
чунин назар буд, ки набояд ҳайвонотро озор дод, аз ин рӯ, гиёҳхур шуд. Ба саг, ки
дар диёнат наҷас аст, нону мост медод. Гурбаро дӯст медошт ва рӯи мизи кориаш
доим гурба буд (Мунте 2003: саҳ. 20). Дар мавриди гиёҳхорӣ ва робитаи инсон бо
ҳайвонот низ китобҳое бо номи “Фавоиди гиёҳхорӣ” ва “Инсон ва ҳайвон”
навишта буд.
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Содиқ Ҳидоят забонҳои фаронсавӣ ва англисиро медонист ва ба ин забонҳо
адабиёти бадеӣ ва фалсафӣ мутолиа мекард. Дар охири умр ба омӯзиши забони
русӣ шурӯъ кард. Забони фаронсавиро дар сатҳи баланд медонист ва ду асараш
(Lunatique ва Sampingue)-ро ҳам ба ин забон таълиф карда буд. Инчунин, новеллаи
“Девор”-и Сартрро аз забони фаронсавӣ ба форсӣ тарҷума кардааст. Зимни
мутолиаи осори Чехов ба забони русӣ ва осори Кафка ба забони олмонӣ тарҷумаи
фаронсавии онҳоро муқоиса мекард. Ба ҷаҳонбинии ӯ Антон Чехов, Фёдор
Достоевский, Эдгар Аллан По, Мопассан, Свейг, Франсис Кафка ва Жан-Пол
Сартр таъсири ҷиддӣ гузоштаанд. Соли 1948 (1327 ҳ.ш.) мақолаи “Паёми Кафка”ро навишт, ки таҷасумгари афкори худи нависанда буд (Мунте 2003: саҳ. 20-21).
Аз гузаштагони адаби форсӣ ба Хайём ва аз муосирон бошад, ба Муҳаммад
Алӣ Ҷамолзода таваҷҷӯҳ дошт. Дар айни замон, қисмати зиёди адабиёти
классикии форсиро интиқод мекард ва мегуфт, ки “Девони Ҳофиз, Куллиёти
Саъдӣ... сарҳади дониши мардуми мутавассит (миёна) ба шумор меравад”
(“Бунбаст”. 2003: саҳ. 298). Дар “Меҳанпараст” ин матлабро возеҳтар баён
мекунад. Бо вуҷуди чунин назари интиқодӣ ба фарҳанги асримиёнагии форсӣ,
чанд ҷиҳати фаъолияти эҷодии Содиқ Ҳидоят баёнгари он аст, ки ӯ ба фарҳанги
Эрони Бостон таваҷҷӯҳ дошт.
Якум, Содиқ Ҳидоят шефтаи забони модариаш буд ва пешниҳод дошт, ки
барои полуда ва тоза кардани забони форсӣ на аз вожаҳо ва таркибҳои арабию
туркӣ, на аз “луғатҳои сохтагӣ, ки на забони Хишоёршо аст ва на забони Машттӣ
Ҳасан”, балки аз забонҳо ва шеваҳои эронӣ истифода кунем. Ин матлабро ӯ дар
чандин таълифот, аз он ҷумла дар ҳикояи “Меҳанпараст” ошкоро баён мекунад
(Содиқ Ҳидоят 1372 (1993): саҳ. 385-386).
Дуюм, Содиқ Ҳидоят мухолифи ҳама гуна идеологияҳои бегона дар
муқобили тамаддуни Эрони Бостон буд. Чуноне ки Оҷудонӣ мегӯяд, “Ҳидоят дар
даврае аз замон ки идиюлужии мазҳаб ва сусиёлисм ҳоким буд, пой дар масири
мухолифи ин идиюлужиҳо ниҳод. Бегонаситезӣ ва бавижа арабситезӣ, парастиши
нажоди эронӣ, зиддият бо ислом ба унвони як дини ғайриэронӣ ва ҳамчунин
парастиши Эрони бостон ва давраи бостонӣ... Он чӣ дар навиштаҳои Ҳидоят беш
аз ҳама ба чашм менамоянд, ишқи дардолуди ӯ нисбат ба Эрон аст ва таъсири
амиқи ӯ нисбат ба вазъи Эрон аст, ки вай дар рисолаи танзомези “Корвони
ислом” ба он ишора мекунад” (Мошоллоҳ Оҷудонӣ, Ҳидоят ва носиюнолисм,
Теҳрон: Ироннома. 1371. – саҳ. 474-475, 500-501). Инро Дориюши Ошӯрӣ низ
тасдиқ мекунад: Ҳидоят “нафрати аҷибе нисбат ба арабу ислом доштааст”
(Фирӯза Хатибӣ, “Мафҳуми “кинтӯзӣ” ва буҳрони зеҳнии равшанфикрии эронӣ”.
2012.
Сомона:
www.bbc.co.uk/persian/arts/2012/
06/120603_l44_ashuri_darush_iranian_intellectual.shtml).
Сеюм, ӯ ба Ҳиндустон махсус барои омӯхтани забони паҳлавӣ дар назди
донишманди порситабори Ҳинд – Баҳроми Гӯр Анкласорё рафт ва “Корномаи
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Ардашери Бобакон”-ро аз паҳлавӣ ба форсӣ тарҷума кард. Минбаъд низ баъзе
осори паҳлавиро ба форсӣ тарҷума ва нашр кард.
Чорум, Ҳидоят мусиқии классикии эрониро дӯст медошт.
Панҷум, наққошӣ мекард ва дар тарҷумаи аз паҳлавӣ ба форсии “Корномаи
Ардашери Бобакон” дар муқоваи он сурати Аҳуромаздоро бо болҳои пажмурда
ва фурӯғи ростиро бо ранги тира кашида буд. Унвон ва наққошии муқоваи
китоби “Буфи кӯр” (1315 ҳ.ш., баробар бо соли 1936 м.) низ кори дасти худи
муаллиф аст.
Шашум, дар девори назди мизи кории Содиқ Ҳидоят донаҳои испанд дар
ришта ба шакли тасбеҳ – рамзи садоқат ба Эрони Бостон овезон буд. Вақте ки
Винсон Мунте баъди марги Содиқ пеши падари ӯ рафт, инро дар утоқаш дида буд
(Мунте 2003. саҳ. 21-22).
Содиқ Ҳидоят нуқтаи назари худро дар бораи таърихи Эрон ва сабабҳои
бегонашавии мардумони эронӣ ва махсусан равшанфикрон аз фарҳанги
бостониашон дар асарҳои марказиаш – “Бӯфи кӯр”, “Саги велгард”, “Шабҳои
Варомин” ва ғайра баён мекунад. Яке аз образҳои марказии асарҳои бадеии
Содиқ Ҳидоят Варомин аст. Дар ҳикояҳои “Шабҳои Варомин” ва “Саги велгард”
(саҳ. 273) Варомин номи деҳаест, ки офтоби қаҳҳораш одамону табиати онро
нимсӯхта кардааст. Деҳаи Варомин образи Эрон ва “бозори Варомин” образи
додуситадҳои нобаробар дар байни сиёсатмадорону рӯҳониён ва равшанфикрон
мебошад. Мушаххасан, равшанфикрони эронӣ дар тӯли таърих ҳамеша дар
хизмати сиёсатмадорону рӯҳониён будаанд. Чун режимҳои сиёсӣ тез-тез иваз
мешуданд, равшанфикрон мавқеи мустақил ва устувори сиёсию фарҳангӣ
надоштанд. Бетарафӣ тактикаи онҳо буд: интизор меистоданд, то гурӯҳе пирӯз
ояд ва пасон дар итоат ва хизмати онҳо дароянд.
Чуноне ки дар боло таъкид кардем, ҷаҳонбинии фалсафии Содиқ Ҳидоят
бунбастӣ аст. Ба назари ӯ, ҷаҳони охират вуҷуд надорад, дар ҳоле ки ин ҷаҳон
бемаъно ва абсурд аст. Барои ҳамин, ӯ дар тӯли ҳаёти худ чандин дафъа кӯшиши
худкушӣ кард ва оқибат ба ин ҳадафаш расид. Соли 1927 худро ба дарёи Марне
ғарқ кард ва тасодуфан аз тарафи моҳигирон наҷот дода шуд. Дар “Зиндабагӯр”,
ки бо гумони ғолиб достони тарҷумаиҳолии нависанда мебошад, ишораҳое аз
тасмими худкушӣ дида мешавад. Ӯ мехост бо тарёк худкушӣ кунад, вале тарсаш
аз он буд, ки мабодо фикраш дигар ҷо раваду таъсири тарёк гум шавад ва ӯ зинда
монад. Метарсид, ки мабодо аз дард фарёд занад ва касе ба кӯмакаш ояду
наҷоташ диҳад. Содиқ Ҳидоят мехост, ки мурданро дуруст эҳсос кунад. Эҳсос
кунад, ки чӣ хел «ҳамаи ҳастии ман аз танам ба тарзи хушу гуворое берун
мерафт...» (саҳ. 59). Дар дигар ҷой мегӯяд: «...мехостам хуб мурданро ҳис
бикунам, ҳавосамро ҷамъ карда будам, вале гӯшам ба берун буд» ва «...дар ҳамон
ҳол медонистам, ки мехоҳам худро бикушам...» (саҳ. 58).
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Содиқ чандин борҳо қасд кардааст, ки зери чархи автомобил худро партояд,
«аммо ин мурдани сахте буд. … Ин фикр аст, ки маро девона мекунад», – чуноне
ки дар “Зиндабагӯр” тасдиқ мекунад (саҳ. 48). Дар ҷои дигари ин асар мегӯяд, ки
ман мехоҳам бимирам, аммо чора надорам. Агар бимирам, маро бурда ба дасти
арабҳо медиҳанд, яъне маро ба тарзи исломӣ ҷаноза ва гӯр мекунанд. Аз онҳо
безорам, аз ин рӯ, илоҷе надорам ба ҷуз зистан (саҳ. 55).
Ба ҳамин хотир, Содиқ Ҳидоят пеш аз худкушӣ ба Париж рафт. 9 апрели соли
1951 ҳангоми худкушӣ ӯ 48-сола буд ва аз худ ҳеч паёме нагузошт. Ҷасади ӯро
донишҷӯёни эронӣ шинохтанд. Ӯро дар гӯристони Перлошаз (Pere Lachaise
Cemetery)-и Париж ба хок супурданд. (Мунте 2003. с. 15). Жан Камберд мегӯяд,
ки баъди маргаш Содиқ мехост ҷасадаш “дар беному нишонтарин гӯристонҳои
рустоӣ ... бо хоки сарзамини ниёконаш дарҳам биёмезад. Ӯ хоста буд аз ҳама ҳайс
маҳву нобуд шавад...» (Жан Камберд, “Пешгуфтор”, 2003: саҳ. 12 // Мунте 2003).
Тақдири нависанда сарнавишти Жерард де Нервал – нависандаи бузурги
Фаронсаро ба ёд меорад.
Масъалаи равшанфикрон ва бегонапарастӣ
Дар тамаддуни эронӣ масъалаи бегонапарастӣ ва бегонаситезӣ нав нест,
балки дар ҳазорсолаҳои пеш сарчашма мегирад. Ба як ифода метавон гуфт, ки
тӯли асрҳо дар зеҳни мардуми эронӣ, ба истилоҳи равоншиноси олмонӣ Карл
Юнг, архетипи бегона шакл гирифтааст. Бегонапарастӣ ва бегонаситезӣ, пеш аз
ҳама, хоси рӯҳониён ва равшанфикрони эронӣ мебошад. Мо сабаби чунин
хусусият касб кардани ин табақаи аҳолиро дар мақолаи алоҳидае бо номи
“Равшанфикрон синфи миёна ҳастанд ва ё тоифаи миёнарав” шарҳ додаем. Ба
таври мухтасар, сабаб он аст, ки дар таърихи Эрон равшанфикрон ҳеч гоҳ синфи
мустақил ва алоҳида набуда, ҳамеша аз қудратмандони сиёсӣ, динӣ ва ҳарбӣ
вобастагӣ доштанд. Ин воқеиятро Абулқосим Фирдавсӣ дар достони “Заҳҳок”
ифшо кардааст, ки чӣ гуна равшанфикрон ба маҳзари (гувоњиномаи) Заҳҳок имзо
гузошта, ӯро чун шоҳи одил муаррафӣ карданд.
Содиқ Ҳидоят ин матлабро дар ҳикояҳои “Саги велгард”, “Шабҳои
Варомин” ва “Арӯсаки пушти парда” баён мекунад. Ӯ дар ҳикояи «Саги велгард»
равшанфикронро дар образи “саги велгард”, ки Пот ном дорад ва рӯҳониёнро
дар образи савдогарон тасвир кардааст. Оворагии саг аз он сар шуд, ки ӯ аз
пушти саги модина рафта, роҳгум зад ва бесоҳиб монд. «Чӣ тавр Пот метавонист
бе соҳиб, бе худояш зиндагӣ бикунад, чун соҳибаш барои ӯ ҳукми як худоро
дошт» (саҳ. 278).
Зиндагии овораи саг дар ҷустуҷӯи пайвастаи хоҷааш аз байни савдогарони
бозори Варомин мегузарад. Аммо ҳеҷ савдогаре «рӯҳи инсонӣ» ва «нигоҳҳои
дардноки пур аз илтимос»-и ӯро намебинанд (саҳ. 274). Барои онҳо ӯ ҳамагӣ саге аст,
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ки бояд хизмати онҳоро кунад, ӯ ҳамагӣ саге аст, ки мазҳаби онҳо бар ивази
хизматаш ӯро нафрат кардааст. Ӯ тайёр буд барои як навозиш ва як бурида нон ҷони
худро қурбон кунад, аммо хашму ғазаби одамон дар нисбати ӯ бештар мешуд. Озору
шиканҷаи ин саг ба дилхушии савдогарон табдил ёфта буд. «Мисли ин ки ҳамаи
онҳо душмани хунии ӯ буданд ва аз шиканҷаи ӯ кайф мебурданд» (саҳ. 279).
Дар ҳикояи “Арӯсаки пушти парда” (саҳ. 245-257) нависанда дар мисоли
Меҳрдод – як нафар донишҷӯи эронӣ, ки дар Фаронса таҳсил мекунад, прототип
(образи куллӣ)-и эрониро тасвир мекунад. Ӯ на шарқии шарқӣ ва на ғарбии ғарбӣ
мебошад. Пеш аз он ки Меҳрдод ба Фаронса барои таҳсил равад, падару модар
духтари амуяш – Дурахшандаро ба ӯ номзад карда ва номзадияшро ҳам хӯрда
буданд, то ки дар дурӣ аз онҳо бегона нашавад. Падару модари ӯ аз панду
насиҳатҳои ҳазорсола мағзи ӯро анбошта буданд.
Дар ҳоле ки Меҳрдод ба номзади худ алоқа ва дилбастагие надошт, барояш
бисёр мушкил буд, ки вориди ҷомеаи аврупоӣ гардад. Ба ҷуз таҳсил дар
донишгоҳи Париж дигар ягон шуғле надошт. Бисёр хиҷолат мекашид, ҳамеша
ғамгину афсурда ва сахт камҷуръат буд. Худро танҳо, маҳрум ва ҳамчун зиндонӣ
эҳсос мекард. Чун ҳамсабақони фаронсавиаш, ки аз зану рақсу тафреҳ ва варзиш
нақл мекарданд, ӯ барои эҳтиром тасдиқ менамуд, вале таҷрибаи шахсие надошт,
ки ба онҳо гӯяд. «…Ҳанӯз ҳам исми занро, ки мешунид, аз пешонӣ то лолаҳои
гӯшаш сурх мешуд» (саҳ. 245-247).
Билохира, Меҳрдод як Арӯсак (Манекен)-еро аз мағоза харидорӣ кард ва
ҳамроҳи худ ба Теҳрон овард. Ин «духтар», ки гап намезад, аз ин рӯ, Меҳрдодро
аз масъулияти вазнини изҳори ишқ, аз масъулияти аз қафои ӯ давидан ва аз рашку
ҳасодатхӯрӣ озод карда буд. Хомӯшӣ, табассум ва хушҳолӣ, розигӣ ва
бебаҳонагию бекарашмагии доимии муҷассама ӯро мафтун мекард. Илова бар
ин, муҷассама на хӯрок мехост ва на пӯшок, ҳеҷ гуна харҷе надошт. Аз ҳама
муҳимтар он буд, ки ӯ гап намезад ва аз ин рӯ, изҳори ақида намекард ва барои
ҳамин тарс аз он надошт, ки ахлоқашон ҷӯр наояд. «Вале ҳамин сифот буд, ки
Меҳрдодро дилбохтаи он муҷассама кард. Ӯ аз одами зинда, ки ҳарф бизанад, ки
танаш гарм бошад, ки мувофиқ ё мухолифи майли ӯ рафтор бикунад, ки
ҳасодатро таҳрик бикунад, метарсид ва воҳима дошт» (саҳ. 251). Ҳамаи ин
сифатҳои он «зан» мушкилии асосии Меҳрдодро рафъ мекард: аз ӯ шарм
намедошт ва алоқа бо ин зан ӯро афифу пок нигоҳ медошт, чуноне ки падару
модараш интизор буданд. Ин «зан» аз ҳамаи занҳои дидаи ӯ бартар буд, ҳатто аз
Дурахшанда ҳам. «Дурахшанда ҳамеша пажмурда ва ғамнок буд…» (саҳ. 249).
Вақте ки Меҳрдод ба Теҳрон баргашт, Дурахшандаро ба ӯ доданд, гарчанде
ба ӯ таваҷҷӯҳ надошт ва умуман зан гирифтан намехост. Шабҳо дарашро қулф
мекард, шароб менӯшид, грамофон мемонд ва пардаро мебардошт ва соатҳо ба
муҷассама нигоҳ мекард, маст мешуд ва рафта онро навозиш мекард, ки барояш
«…мазҳари ишқ, шаҳват ва орзу буд» (саҳ. 255).
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Модар вайрон шудани «Меҳрдоди маҳбубу фармонбардор»-ро «дар асари
муошират бо куффор ва тазалзул дар фикру ақидаи ӯ донист… Ӯ ҳамон Меҳрдоди
тарсу ва афтодаи қадим буд, танҳо тарзи афкораш иваз шуда буд» (саҳ. 254-255).
Модараш ба ӯ гӯшзад мекард, ки дар муддати шаш сол Дурахшанда дар интизори
ӯ нишаста буд. Вале Меҳрдод занашро дӯст намедошт. «Фақат аз ночорӣ, аз
рӯдарбоистии модараш ба ӯ изҳори алоқа мекард» (саҳ. 250).
Хеле вақт аз тӯйи Меҳрдод ва Дурахшанда гузашта буд, вале Меҳрдод бо ӯ
ҳамхобагӣ намекард. Барояш тамоми зиндагӣ сохта, мавҳум, беҳуда ва масхара
ба назар мерасид. «Барои Меҳрдод танҳо як ҳақиқат вуҷуд дошт ва он
муҷассамаи пушти шишаи мағоза буд» (саҳ. 253). Дурахшанда ба таъна номи
муҷассамаро “Арӯсаки пушти парда” гузошта буд (саҳ. 255). Бо вуҷуди ин,
Дурахшанда барои ба даст овардани дили шавҳараш мӯи сар, либос, муди туфлӣ
ва рафтору завқи худро ба муҷассама монанд кард. Дар набудани Меҳрдод пеши
муҷассама меомад ва ваҷоҳату табассуми ӯро меомӯхт ва тақлид мекард, мехост
комилан ба ӯ монанд шавад ва билохира кам-кам мавриди таваҷҷӯҳи шавҳараш
қарор гирифт (саҳ. 256).
Як шаб Меҳрдод ба хона даромад ва чун одат май нӯшида, муҷассамаро
оғӯш кард. Аммо ин дафъа он гарм буд ва ба ҳаракат омада, ба сӯи ӯ наздик шуд.
Меҳрдод ҳаросон шуда, аз тапонча се тир парронд, аммо ҳадафи тири ҷонсӯз на
муҷассама (манекен), балки Дурахшанда буд (саҳ. 256-257).
Дар ин ҷо Содиқ Ҳидоят чанд масъалаи муҳимеро ба миён гузоштааст, ки
бозгӯкунандаи зеҳният (менталитет) ва низоми иҷтимоии эрониён мебошад, ки ба
таври зеранд:
Якум, бегонаситезӣ: Яъне мо тамоми мушкилиҳои худро аз дигарон медонем,
чуноне ки падару модари Меҳрдод бегона шудани писарашонро аз “Фаранг”
(Ғарб) медонанд. Аз тарси дигарон онҳо писарашонро аз барвақт побанди
қайдҳои авлодӣ, қабилавӣ ва суннатии худ мекунанд. Дар ин маврид, онҳо писари
худро ба амудухтараш номзад мекунанд ва бо ширинӣ хурдан қавл медиҳанд, ки
ба ин қайд вафодор мемонанд. Дар натиҷа, ҳам насли нав ва ҳам таҳсили илм
вақфи банду қайдҳои суннатӣ мегарданд.
Дуюм, бегонапарастӣ: Ҳидоят дар симои Меҳрдод ва муҷассамае, ки аз
Париж харидорӣ мекунад ва онро аз зани воқеиаш бартар мегузорад,
бегонапарастии эрониёнро тасвир мекунад. Нависанда дар ҳикояи
“Меҳанпараст” низ ин матлабро пайгирӣ кардааст. Эрониён чун ба Фаранг
мераванд, вале аз он ҷо “бо унвони дуктурӣ бармегаштанд ва корашон
авомфиребӣ ва ҳамаи хосташон тӯи шикаму зери шикамашон буд. Ҳама ба фикри
хонаи сетабақа ва утумубилу маъмурият ба хориҷа буданд» (саҳ. 378).
Бояд таъкид кард, ки бо бегонапарастӣ мавқеи Содиқ Ҳидоят мавқеи монанд
ба Людвиг Фейербах мебошад. Яъне, инсон аз табиати худ бегона мешавад, аз ин
рӯ, занро ба муҷассама иваз мекунад. Дар ин маврид, дар достони “Арӯсаки
50

пушти парда” Меҳрдод аз ҳама хоҳишҳои нафсонӣ, аз он ҷумла ишқ ва шаҳват
бегона гардидааст. Мавқеи Ҳидоят дар мавриди бегонапарастӣ мавқеи
ориенталистӣ ва ё нажодпарастӣ нест, ки дар симои миллат ва нажоди дигар
бегона бубинад. Барои нависанда чунин таърифи бегона аслан матраҳ нест.
Меҳрдод на фақат аз фарҳанги обоии худ, падару модари худ, зани никоҳии худ –
Дурахшанда, балки аз фарҳанги бегонаи фаронсавӣ низ бегона мебошад. Аз ин
рӯ, дар муҷассамаи беҷон паноҳ мебарад ва аз бархурдаш бо табиати худ ва
воқеияти дигарон пешгирӣ мекунад. Барои ҳамин, ӯ занашро мепаронад.
Масъалаи дин ва ахлоқ
Яке аз мавзӯъҳои марказии асарҳои бадеии Содиқ Ҳидоят хурофоти динӣ ва
таъсири манфии онҳо ба ҳаёти иҷтимоӣ ба шумор меравад. Ба назари ӯ, боварӣ ба
дунёи баъди марг, яъне охират таъсири манфии худро ба зиндагии одамон дар ин
дунё мегузорад. Хоссагон барои нигоҳ доштани зимоми давлату сарвати индунёӣ
афсонаеро бофтаанд, ки тартиботи ҷорикардаи онҳоро муқаддас ҷилва медиҳад.
Содиқ ин мавзӯъро дар ҳикояи «Шабҳои Варомин» баён кардааст. Фарангис
дар Аврупо дар соҳаи кишоварзӣ таҳсил карда, ба деҳаи худ, Варомин, баргашт
ва он ҷо кору зиндагӣ мекард. Бо шавҳараш Фаридун «зиндагии орому хушбахт»
доштанд ва фақат дар як масъала бо ҳам ихтилоф доштанд: Фаридун мегуфт он
дунё вуҷуд надорад ва ҳамин хурофот сабаби ҳамаи бадбахтиҳо ҳаст. Ӯ мегуфт:
«…ҳамаи харобии мо ба гардани ҳамин хурофот аст, ки аз бачагӣ тӯи каламон
ча[с]пондаанд ва ҳамаи мардумро ондунёӣ кардаанд. Ин дунёро мо вел кардаем
ва фикри мавҳумро часбидаем, намедонем кӣ аз он дунё баргашта, ки хабарашро
барои мо оварда! Аз тӯи хишт, ки меафтем, барои охиратамон гиря мекунем, то
бимирем. Ин ҳам зиндагӣ шуд?» (саҳ. 262).
Фарангис бармаҳал дар ҷавонӣ мурд ва пеш аз мурдан ба ҷои васият ба
шавҳараш таҳдид кард, ки «ман мемирам, аммо он дунё ҳаст, ба ту собит
мекунам!» (саҳ. 268). Фаридун баъди як моҳи марги ҳамсараш аз Теҳрон ба
Варомин баргашт. Зани пире, ки дар хонаи онҳо хизматгорӣ мекард, ба ӯ гуфт, ки
ҳар шаб овози навозиши тор меояд. “Ин рӯҳи Фарангис аст, ки дар хонае маскан
гирифтааст ва тор менавозад”, – зани пир бовари ҳамдеҳагонро ба ӯ изҳор кард.
Ҳеҷ кас аз тарс наздики он хона шуда наметавонад. Фаридун ғарқи тарсу ваҳм
хобаш бурд: дар хоб дид, дар як майкада (бар) арабҳои побараҳна ва роҳзан
майнӯшиву занбозӣ доранд. Фарангис ҳам он ҷо бо як араб буд ва тор менавохт.
Бо изтироб аз хоб бедор шуд, ки дарвоқеъ аз дурие овози тор меомад. Ҷониби
хонае, ки аз он ҷо навозиши тор паҳн мешуд, равона шуд. Қарибии расидан як
суроб бо хилъате дар тан монанд ба фариштаҳо, ки дар афсонаҳо тасвир
мешаванд, ба он хона даромад. Оҳиста наздик шуд ва аз сурохии калид як касеро
бо хилъати хокистарӣ дид. Ногаҳон овози ваҳшатноки зане баланд шуд. Дарро
шикаста даромад ва нохоҳари (хоҳарандари) худаш – Гулнозро бо либоси хоб
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дид. Марде дар либоси «фаришта» ба зудӣ аз дар баромада рафт. Фаридун аз
ваҳму тарс девона шуд ва бовар кард, ки фариштае аз дунёи дигар ҳар шаб пеши
хоҳархонди ӯ меояд. Фаридуни солимақл ба он дунё бовар надошт ва акнун
Фаридуни девона буд, ки ба он дунё бовар карда буд.
Боварии Фаридун ё худ эронӣ ба он дунё ба воқеият табдил меёбад: ӯ
тартиботи ҷорикардаи арабҳо, яъне исломро муқаддас мешуморад, ки дар образи
“фаришта” тасвир шудааст. Ин тартибот зиндагии ин дунёро ба ишратхона
табдил додааст. Айёшон асбоби айёшии худро аз ҳисоби хурофоту тасаввурот дар
бораи он дунё фароҳам овардаанд. Ба мардуми деҳа, ё худ ба мардуми нодону
ҷоҳил, вонамуд мекунанд, ки онҳо баргузида ҳастанд ва бо фариштаҳо робита
доранд. Аммо фариштаҳо мисли худи онҳо айёшоне ҳастанд, ки ҳар шаб барои
айёшӣ пеши онҳо меоянд.
Дар ҳикояи «Шабҳои Варомин» Содиқ Ҳидоят нишон медиҳад, ки бединӣ
(даҳригарї) хоси фарҳанги эронӣ аст ва таънаи диндорон, ки он моли Ғарб ҳаст,
асос надорад. Фарангис дар Ғарб таҳсили кишоварзӣ мегирад. Бо ин Ҳидоят
мегӯяд, ки аҳамияти дониши Ғарб маҳдуд ба моддиёт ва манфиатҳои моддӣ аст.
Аммо таҳсил дар Аврупо натавонист андеша ва боварии хурофотии Фарангисро
тағйир диҳад. Далелҳои Фарангис дар бораи мавҷудияти он дунё маҳдуд ба
хоббинии одам ва навиштаҳои фаронсавиҳо дар бораи рӯҳ мебошад. Ӯ ба
шавҳараш – Фаридун доим мегӯяд, ки ту дар зери нуфузи аврупоиҳо бедину
мункири он дунё шудаӣ. Фаридун мегӯяд: бедин шудан маънои фарангӣ шудан
надорад. Баръакс, китобҳое, ки фарангиҳо дар бораи мавҷудияти рӯҳ
навиштаанд, «ақидаи пиразанҳои Фаранг» аст (саҳ. 262).
Дигар масъалае, ки Содиқ Ҳидоят дар ҳикояи «Шабҳои Варомин» баҳс
мекунад, робитаи ахлоқ бо дин мебошад. Агар одамон ба ахлоқи динӣ побанд
мемонданд, кайҳо худашон ва тамаддунашонро аз байн бурда буданд. Аммо онҳо
ба ин ахлоқ маҳдуд намемонанд. Дурӯягӣ ва мунофиқат як гуна эътирози
тарсомез ва муқовимати пинҳонӣ ба ахлоқи динӣ ва умуман образи зиндагии
динӣ мебошад. Ин яке аз мавзӯъҳои марказии баҳси бисёре аз файласуфон ба
шумор меравад.
Дар ҳамин қатор, Содиқ Ҳидоят нишон медиҳад, ки дин маншаи меҳрубониву
хушахлоқӣ нест. Ӯ ин баҳсро дар ҳикояи “Шабҳои Варомин” дар байни Фарангис
ва Фаридун мекушояд. Ба назари Фарангис, диндорӣ маншаи меҳрубониву
хушахлоқӣ аст. Аммо ӯ ҳайрон аст, ки чаро шавҳари ӯ – Фаридун баробари бедин
будан сахт меҳрубону хушахлоқ низ ҳаст. Аммо диндорон чунин нестанд.
Фаридун мегӯяд: «…хубиву бадии одам дахле ба мазҳабу ақида надорад. Ҳамаи
фитнаҳо сари одамҳои мазҳабӣ буда, ҳамаи ҷангҳои мазҳабӣ, ҷангҳои салибӣ
зери сари кашишҳо буда» (саҳ. 262).
Баъзеҳо иддао мекунанд, ки дину диндорӣ зарур аст, вагарна одамон бадахлоқ
мешаванд. Ин даъворо онҳое низ мекунанд, ки худро муҳаққиқи фалсафа
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меноманд. Дар асл, дар байни дин ва ахлоқ робитаи мустақим вуҷуд надорад.
Балки дин танҳо бо роҳи зӯрӣ, маҷбурӣ ва тарсдиҳӣ метавонад меъёрҳои муайяни
ахлоқиро нигоҳ дорад. Дар ин сурат, ахлоқ хосияти схоластикӣ, зоҳирпарастӣ ва
мунофиқию намоишкориро мегирад. Барои ҳамин, ҷомеаҳое, ки бештар дингаро ва
динзада ҳастанд, ҳамон қадар ахлоқи схоластикӣ ва сохтаю намоишкорона доранд.
Махсусан, дар ҷомеаҳои исломӣ мардум дар зоҳир ахлоқӣ, вале дар ботин
бадахлоқ мешаванд. Муносибатҳои инсонӣ ва ҷамъиятии ҷомеаҳои боз ва ақлгаро,
баръакс, асосан қонунмеҳвар ва ҳуқуқбунёд ҳастанд.
Чаро чунин аст? Чунки ахлоқ маҷмӯи арзишҳое мебошад, ки дар рафти
муносибатҳои ҷамъиятӣ зоҳир мегардад. Ин арзишҳо аз таассурот, тасаввурот ва
бинишҳои хоси одамон дар бораи хатарҳои вуҷудӣ (мушкилиҳои иҷтимоӣ,
офатҳои табиӣ, хатарҳо аз бегонагон, беморӣ, марг, номуайяниҳо дар зиндагӣ ва
ғайра) сарчашма мегиранд. Маҳз ҳамин хатарҳо, аз як тараф, дин ва аз тарафи
дигар, ахлоқро ба вуҷуд оварда, дар байни онҳо алоқамандӣ пайдо мекунад. Дин
таълимоти охиратро ба миён мегузорад ва яке аз шартҳои расидан ба ин ҳадаф
ахлоқи динӣ дониста мешавад. Аммо дар бисёр маврид ахлоқи динӣ бо воқеияти
зиндагии дунявӣ дар таззод мешавад ва онро инкор мекунад. Чун нек бингарӣ,
ахлоқи динӣ зиддиахлоқӣ ва зиддиинсонӣ аст. Яъне, аз инсон талаб карда
мешавад, ки барои ба охират расидан бояд аз баҳри дунё гузарад. Аз баҳри дунё
гузаштан бо роҳи парҳез, гуруснанишинӣ, оворагӣ, маломатӣ, дунёбезорӣ,
инсонбадбинӣ ва нафскушӣ ба даст оварда мешавад. Ҳамаи инҳо василаҳои
худкушии тадриҷӣ мебошанд. Аксарияти динҳо, аз он ҷумла Буддоия, Масеҳият
ва Ислом ҳамин гуна ахлоқро тарғиб мекунанд.
Масъалаҳои марг ва абсурд аз нигоҳи Содиқ Ҳидоят
Дар сурате ки бисёре аз ҳикояҳо ва ҳамчунин романи рамзии “Буфи кӯр”
сужаи равшану фаҳмо надоранд, абсурд (пучию беҳудагӣ ва бемаъноӣ) мавзӯи
марказии онҳоро ташкил медиҳанд. Содиқ Ҳидоят абсурдияту бемаъноии
зиндагиро дар моҳияти онтологии ҷаҳон нуҳуфта медонад. Барои тафсири
таърихи фоҷеабори Эрон аз ин дидгоҳ ба устураҳои бомдодии эрониён рӯ меорад.
Дар ҳикояи “Сояи муғул” (саҳ. 99-110) ӯ ҳуҷуми муғулҳоро чун як ҳодисаи
метафизикӣ ва аз пеш тарҳрезишуда арзёбӣ ва аз ин рӯ, бунбастӣ ва абсурд
будани таърих ва ояндаи инсониятро таъкид мекунад. Нависанда ҳуҷуми арабҳо
ва муғулҳоро ба як ривояти зардуштӣ шабоҳат медиҳад, ки дар Баҳман-яшт
омадааст: «Эй Зартушти пок! Ҳамоно нишони ба поён расидани ҳазорумин соли
ту ва оғози бадтарин давраҳо ин хоҳад буд ки: садгуна, ҳазоргуна, даҳҳазоргуна
девҳо бо мӯҳои парешон, аз нажоди хашм, кишвари Эронро аз сӯи ховар фаро
гиранд. Ҳама чизро бисӯзонанд ва нобуд кунанд: меҳан, дороӣ, мардонагӣ,
бузургманишӣ, кеш, ростӣ, хушӣ, осоиш, шодӣ ва ҳамаи корҳои оҳуроиро
53

поймол карда, ойини Маздаяснон ва Оташ (вараҳром) аз байн биравад. Онгоҳ бо
дарандагӣ ва ситамгарӣ фармонравоӣ кунанд» (Баҳман-яшт, 2-24) (саҳ. 99).
Сипас, бо такя ба ин ривояти зардуштӣ ӯ ҳуҷум, қатлу куштор, таҷовуз ва ҳама
гуна ваҳшониятҳои “нажоди деву дад”-ро тасвир мекунад. Онҳо дӯстдоштаи
Шоҳрух – Гулшодаро дар пеши чашмаш ваҳшиёна ба қатл расонданд. Абсурдияти
зиндагиро Ҳидоят инчунин дар мисоли Табиат мебинад, ки инсон дар муқобили
дилрабоӣ ва маккории пур аз дому шиканҷаи он сусту бечора ва кӯчаку нотавон
аст. Табиат ва Тақдир бо ҳам як ҳастанд ва пешакӣ нақшаи зиндагии инсонро, ки
ба сӯи ваҳшоният ва нестӣ мекашад, тарҳрезӣ кардаанд. Бо вуҷуди он ки Содиқ
Ҳидоят ба ояндаи инсоният хушбин нест, вале эрониёнро ба мубориза даъват
мекунад: «Ниёкони мо бо хуни дил барои озодии худашон мекӯшиданд, танҳо
орзуе, ки дорам, ин аст, ки то зинда ҳастед, то ҷон доред, нагузоред замини Эрон ба
дасти бегона бияфтад, хоки Эронро бипарастед…» (саҳ. 106). Бегонагон гуфта,
Содиқ Ҳидоят арабҳо, дини ислом ва муғулу туркҳоро дар назар дорад. Албатта,
ин ҷо бегонагӣ ба маънои қавму нажод набуда, ба маънои дину мазҳаб ва фарҳанге
мебошад, ки тамаддуни эрониро аз байн бурдааст. Таваҷҷӯҳи нависанда ба
фарҳангу тамаддуни бостонии Эрон дар чандин навиштаҳои дигар, аз он ҷумла
“Оташпараст” (саҳ. 69-72) низ баён мегардад. Ӯ аз бостоншиноси фаронсавӣ васф
мекунад, ки дар Персеполис (тахти Љамшед) пажӯҳиш мекард ва ба фарҳанги
Эрони Бостон дил баста, кеши оташпарастиро қабул карда буд. Ин кеши
аҳурамаздоиро ҳатто дини ислом ҳам аз байн бурда натавонистааст ва ҳанӯз ҳам
ҳар як эронӣ майли ботинӣ ба он дорад.
Ифтихор ва тамҷиди Содиқ Ҳидоят аз фарҳангу тамаддуни эронӣ кӯркӯрона,
яктарафа ва ба истилоҳ шовинистӣ нест. Ӯ бештар нақду баррасӣ мекунад, то
васфу таърифи подарҳаво ва беасос. Дар қиссаи “Меҳанпараст” (саҳ. 367-389) бо
сужаи сода ва хеле дилчасп ин масъаларо ба миён мегузорад. Сайид Насруллоҳ
дар идораи Вазорати Маориф одами аз ҳама доно ва ҳамадон буд. Аммо мисли
ҳама дар пайи унвонгириву вазифа набуд. Вазир ӯро як рӯз даъват кард ва ба
сафари хизматӣ ба Ҳиндустон барои муаррафии дастовардҳои фарҳангии Эрон
фиристод. Аз ӯ беҳтар касеро пайдо накард, ки чунин рисолатро иҷро кунад. Ба
Ҳинд аз роҳи баҳр тавассути киштӣ равон шуд. Моҳияти инсон ва фарҳанги
эрониро нависанда дар ҳамин сафари кӯтоҳи баҳрӣ нишон медиҳад. Қаҳрамони
ҳикоя дар киштӣ бо мардумони хориҷӣ вохӯрд ва “Пай бурд, ки сарҳади
маълумоти ӯ чаҳор девори хонааш буда...” (саҳ. 373). Сайид Насруллоҳ инсоне
буд, ки аслан тағйиреро дар зиндагии орому якнавохташ қабул надошт, балки
бештар ба шеъру адаб ва тасаввуфу ирфони асримиёнагӣ побанд монда буд. Ӯ як
инсони беандоза тарсу аст, ки аз хавфи марги ногаҳонӣ аз ғарқшавии
нобаҳангоми киштӣ либоси бехатариро мепӯшад ва дар хоб аз нафастангӣ
мемирад. Вазорат барои ин «меҳанпараст», ки воқеан кори сазоворе ҳам
54

накардааст ва аз тарсу ваҳми ботинӣ худро ба марг маҳкум мекунад, ҳайкал
гузошт, ки гӯё дар роҳи ватан “шаҳид” шудааст.
Мутаассифона, дар таърихи Эрон ин гуна “меҳанпарастон”-и тарсу бисёранд,
ки ба ҷои хатарҳои табиӣ ва иҷтимоиро чора кардан худро аз байн мебаранд.
Содиқ Ҳидоят сӯфиёну шоиронро ба ин гурӯҳ шомил месозад: «…магар
Ҳерудутус нанавишта, ки ирониёни қадим аз обу дарё ҳарос мекардаанд. Ба
изофа Ҳофиз магар Шерозӣ набуд, ӯ ҳам аз дарё тарсида! Ёдаш афтод дар китобе
хонда буд, ки Акбаршоҳи њиндӣ Ҳофизро ба Ҳиндустон даъват кард, вале Ҳофиз
аз манзараи киштӣ ва дарё тарсида ва аз мусофират сарфи назар кард. Чунон ки
ба ҳамин муносибат мегӯяд:
Шаби торику бими мавҷу гирдобе чунин ҳоил
Куҷо донанд ҳоли мо сабукборони соҳилҳо?» (саҳ. 383)
Содиқ Ҳидоят масъалаи шеър ва тасаввуфи эрониро дар бисёре аз
навиштаҳои худ ба миён гузошта, нақд мекунад. Дар ҳикояи “Торикхона” (саҳ.
357-365) қаҳрамони асосӣ бо нақлиёти ҷамъиятӣ ба шаҳри дигар мерафт. Як
мусофири дар ҷома печида савор мешавад, ки тамоми роҳ хомӯшу ба худ
фурӯрафта буд. Ӯ қаҳрамонро ба меҳмонӣ даъват кард. Утоқи соҳибхона ба
мисли батни модар буд... Чун рӯзона меҳмон хост хонаро тарк кунад,
соҳибхонаро мурда дарёфт. Дар ин ҷо соҳибхона рамзи суфии эронӣ ва хонааш
образи чорчӯбаҳои зеҳнӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоӣ аст, ки соҳибхонаро аз дигарон, аз
дунёи берун ва тамос бо ашхос маҳфуз ва ҷудо мекунад. Ӯ шахси танбал ва дар
нисбати мардум бадбин буда, мехоҳад аз ҷомеа фирор кунад. Торикӣ барояш
пурарзиштарин падида мебошад, ки ба ӯ осоиш, сукут ва узлат аз дунёи зоҳирӣ
мебахшад (саҳ. 357, 361-362). Дигар ҷиҳати тафсири нависанда аз қаҳрамони худ
дар ин маврид аз он иборат аст, ки инсон дар муқобили марг чунин мавқеъро
баргузида ва аз воқеият фирор кардааст. «Аммо ҳамеша мардум саъй доран аз ин
торикӣ ва инзиво фирор бикунан, гӯши худшунав дар муқобили садои марг
бигиран...» (саҳ. 362).
Содиқ Ҳидоят мавзӯи марг, ки ҳастии инсон ва моҳияти зиндагии ӯро ба абсурд
(пучу беҳуда) мерасонад, дар аксарияти навиштаҳояш идома медиҳад. Муҳимтарин
осори ӯ дар ин маврид “Буфи кӯр”, “Марг” ва “Зиндабагӯр” мебошанд.
Дар ҳикояи “Марг” (саҳ. 35-37) Содиқ бадбинии иҷтимоӣ ва онтологии худро
дар он нишон медиҳад, ки ба назари ӯ, фақат марг роҳи ҳалли ҳамаи мушкилоти
зиндагӣ мебошад. Зиндагиро сабаби ҳамаи дардҳо меҳисобад. Зиндагӣ инсонро
ба сӯи гумроҳӣ мекашад. Мафҳуми зиндагӣ иборат аз дунпарварӣ, фурӯмоягӣ,
худписандӣ, чашмтангӣ ва ози (њирси) одамизод аст. Аҳриман (Азроил)-ро инсон
образи бадӣ дода, дар ҳоле ки он нек аст. Дар идома нависанда мегӯяд: «…танҳо
дар гӯристон аст, ки хунхорон ва дажхимон (љаллодон) аз бедодгарии худ даст
мекашанд; бегуноҳ шиканҷа намешавад…» (саҳ. 36).
55

Ҳолати маргро Содиқ аз он ҷиҳат идеалӣ медонад, ки инсони мурда «...доду
фарёд ва ошӯбу ғавғои зиндагониро намешунаванд. Беҳтарин паноҳе аст барои
дардҳо, ғамҳо, ранҷҳо ва бедодгариҳои зиндагонӣ. ... Агар марг намебуд ҳама
орзуяшро мекарданд, фарёдҳои ноумедӣ ба осмон баланд мешуд, ба табиат
нафрин мефиристоданд. Агар зиндагонӣ сипарӣ намешуд, чӣ қадар талху тарснок
буд. Ҳангоме ки озмоиши сахту душвори зиндагонӣ чароғҳои фиребандаи
ҷавониро хомӯш карда; сарчашмаи меҳрубонӣ хушк шуда, сардӣ, торикӣ ва
зиштӣ гиребонгир мегардад, ӯст, ки чора мебахшад, ӯст, ки андоми хамида,
симои пурчин, тани ранҷурро дар хобгоҳи осоиш мениҳад. ... Эй Марг! …ту
монанди модари меҳрубоне ҳастӣ, ки бачаи худро пас аз як рӯзи тӯфонӣ дар оғӯш
кашида… ...фариштаи тобнокро Аҳримани хашмнок пиндошта… Ту партави
дурахшонӣ, аммо торикият мепиндоранд…» (саҳ. 36-37).
Дар ҳикояи дигари худ бо номи “Зиндабагӯр (Аз ёддоштҳои як нафар
девона)” (саҳ. 43-64), Содиқ Ҳидоят бештар бадбин аст. Ӯ дар ин ҷо зоҳиран аз
мактаби адабии Достоевский дар тасвири қаҳрамонҳое чун Расколников (“Ҷиноят
ва ҷазо”) ва писари атеисти Карамазов (“Бародарон Карамазовҳо”) истифода
мебарад. Қаҳрамони “Зиндабагӯр” ба мисли Расколников ба ҳадде танбал ва ба
зиндагӣ беиштиёқу беалоқа аст, ки ҳатто намехоҳад аз кати хоб хеста, тирезаи
ҳуҷраашро кушояд. Мехоҳад чизеро дар бораи худаш нависад, вале ҳавсалае
надорад, ки дар бораи тарҷумаи ҳолаш фикр кунад. Ӯ худро “як микроби ҷомеа”
меҳисобад, ки зиёновар ва сарбори дигарон аст. Ӯ ба дунё омадани худро
“иштибоҳӣ” медонад. Дар зиндагии худ ҳеч алоқа ва иштиёқе намебинад ва
ҳастии худро бидуни майлу хоҳиш ва иродаи худ медонад. Ба ҳамин хотир,
қаҳрамони ҳикоя худро “Зиндабагӯр” меномад: «Дигар ба мурдаҳо ҳасодат
намеварзам, ман ҳам аз дунёи онҳо ба шумор меоям. Ман ҳам бо онҳо ҳастам, як
зиндабагӯр ҳастам...» (саҳ. 64).
Зиндабагӯр аз инсонияти худ сахт дар ранҷ аст: «ман сахт, хашин ва безор
дуруст шудаам… ман аслан худхоҳ ва начасб ҳастам.» (саҳ. 54-55). Инсон аслан
арзише надорад, вале дар бораи бузургии худ фалсафа бофтааст. Инсон махлуқе
аст, ки аз дигар одамон ба куллӣ фарқ мекунад. Онҳо якдигарро ҳеч гоҳ
намефаҳманд, эҳсосот ва чизҳое ҳаст, ки ба дигарон онҳоро фаҳмондан
намешавад, балки мавриди масхараи дигарон мешаванд. Забон мисли ҷисми
инсон нотавон аст барои гуфтани ҳақиқати инсонӣ ва ҳеч кас дарди дигар касро
дарк карда наметавонад (саҳ. 56-60). Ҳатто худи Зиндабагӯр ҳам ба чашми худаш
бегона аст, чун ҳастии ӯ ҳеч маъное надорад (саҳ. 61). Дар назари ӯ зиндагӣ
маънои амиқ ва пойдоре надорад, ки инсон ба он пойбанд ва вафодор бимонад.
Балки дунё “бозигархонаи бузург” аст, ки ҳар кас ба ҳар шакле бозӣ мекунад, то
маргаш фаро расад (саҳ. 50).
Бо чунин вазъият инсон мурдан мехоҳад, вале марг ҳам аз ӯ рӯ гардондааст.
«Аммо вақте ки марг ҳам одамро намехоҳад, вақте ки марг ҳам пушташро ба
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одам мекунад, марге, ки намеояд ва намехоҳад биёяд…! ... Чӣ қадар ҳавлнок аст,
вақте ки марг одамро намехоҳад ва пас мезанад! Танҳо як чиз ба ман дилдорӣ
медиҳад, ду ҳафта пеш буд, дар рӯзнома хондам, ки дар Утриш (Австрия) касе
сездаҳ бор ба анвои гуногун қасди худкушӣ карда ва ҳамаи мароҳили онро
паймуда». Ҳатто инсон дар тасмими худкушӣ кардан ҳам озод нест, балки дар
хамира ва сиришти одамони хушбахт худкушӣ навишта шудааст (саҳ. 43-45).
Фақат онҳое, ки даст аз ҷон шустаанд, метавонанд корҳои бузург кунанд (саҳ. 56).
Ҳидоят ба тақдире бовар дорад, ки ҳамеша инсонро ба нокомӣ мебарад.
«Оре сарнавишти ҳар касе рӯи пешонияш навишта шуда…» (саҳ. 54). Ин дар
табиати ҳар як нафар нуҳуфтааст, ки чӣ гуна зиндагӣ ӯро дар кӯдакӣ ва
калонсолӣ интизор хоҳад буд: “...биҳишту дӯзах дар худи ашхос аст, баъзеҳо хуш
ба дунё меоянд ва баъзеҳо нохуш”. Зиндагии “Зиндабагӯр”, ки образи худи Содиқ
Ҳидоят аст, аз бачагӣ дар назараш шум буд, ҳеч гоҳ худро хушбахт эҳсос
намекард ва барои беҳудатарин чиз ҳам фикр мекард (саҳ. 45).
Зиндабагӯр як рӯз бо маъшуқааш ба кино меравад, мазмуни киноро
намефаҳмад ва барояш писанд намеояд. Маъшуқааш худро ба ӯ мечаспонад.
Аммо Зиндабагӯр то ҳадде бепарво ва аз табиати худ бегона аст, ки бо дастҳои
маъшуқааш фақат бозӣ мекунад ва ҳисси дигаре надорад. Онҳо вохӯрии дигарро
таъйин карданд, аммо Зиндабагӯр намеояд, вале ба гӯристон меравад. Дар он ҷо
«Исми баъзе аз мурдаҳоро мехондам. Афсӯс мехурдам, ки чаро ба ҷои онҳо
нестам, ба худам фикр мекардам: инҳо чӣ қадар хушбахт будаанд!... Ба мурдаҳое,
ки тани онҳо зери хок аз ҳам пошида шуда буд, рашк мебурдам. Ҳеч вақт як
эҳсоси ҳасодате ба ин андоза дар ман пайдо нашуда буд. Ба назарам меомад, ки
марг як хушбахтӣ ва як неъмате аст, ки ба осонӣ ба касе намедиҳанд» (саҳ. 46-47).
Содиқ Ҳидоят роҳи наҷотро дар марг мебинад ва ягона қарину дӯсташ
қабристони Манпорниси Париж аст (саҳ. 63).
Дар осори Ҳидоят эҳсоси вожгунаи марг дида мешавад. Дар “Зиндабагӯр”
қаҳрамони асосӣ аз робита бо духтар дурӣ меҷӯяд, мурданро бар зиндагӣ
афзалият медиҳад, аз кор кардан канор мегирад, ноумедӣ ва мурдагиро мехоҳад
ва ба хурофот эътиқод мекунад. Ӯ фол мебинад ва ба оянда қимор зада, онро аз
роҳи фол дидан месозад, вале на аз роҳи кору амал кардан ва мубориза бурдан.
Дар ҳоле ки эҳсоси ростин аз марг ҳамаи мушкилотро аз марг донистан аст.
Эҳсоси вожгунаи марг, баръакс, бемаргиро сабаби ҳамаи мушкилот ва маргро
омили аз байн рафтани ҳамаи мушкилот медонад.
Марг ва абсурдияти зиндагӣ
Баҳси абсурдияти зиндагӣ ва дар марг дидани роҳи наҷот дар дигар ҳикояҳои
Содиқ Ҳидоят низ идома меёбад. Ин қиссаҳо “Гирдоб”, “Бунбаст”, “Асири
фаронсавӣ”, “Лола”, “Чангол”, “Обчихонум”, “Довуди Гӯжпушт”, “Се қатра
хун” ва ғайра мебошанд.
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Сужаи ҳикояи “Гирдоб” (саҳ. 121-134) хеле сода буда, аз назари бадеият
ҷолиб нест. Ду дӯст буданд: Ҳумоюн ва Баҳром. Баҳром худкушӣ кард… Молу
мулкашро ба Ҳумо – духтараки Ҳумоюн – васият кард. Ӯ худаш оиладор набуд…
Ҳумоюн ҳайрон буд, ки дӯсташ чаро чунин кард… Хаёлаш Ҳумо аз ӯ нест, аз
Баҳром аст. Ӯ ба духтараш монанд буд… Бо занаш, Бадр, дар ин атроф ҷанг
шуданд. Зану духтараш ба хонаи падараш рафтанд… Ҳумоюн дар зери
таассуроти хиёнат аз зану дӯсти худ тасмим гирифт ба ҷои дур, ба як шаҳри
бандарӣ равад, то дар он ҷо танҳо бошад. Рӯзи пеш аз рафтан баногоҳ дар
конверти васият як мактуби дигарро аз Баҳром ёфт. Мегуфт: Ман чанд сол буд
зани туро дӯст медоштам, вале ба ту хиёнат накардам ва эҳсосамро ба хотири ту
куштам. То ки ту маро бубахшӣ, ҳама дороиамро ба Ҳумо васият кардам…
Ҳумоюн барои Ҳумо як лӯхтак харид ва ба хонаи падарарӯсаш рафт. Ба ӯ
гуфтанд, ки Ҳумо аз хона гурехта хонаи ту рафт, вале роҳгум зада шаб монд ва аз
хунукӣ фавтид. Ду рӯз пеш мурд ва ӯро дар паҳлуи Баҳром гӯронданд.
Дар ин ҳикоя Содиқ Ҳидоят мехоҳад на фақат абсурд будани зиндагӣ, балки
инчунин ногузир будани ин ҳолатро нишон диҳад. Сабаби абсурдияти зиндагӣ
марг мебошад: «Аввалин бор буд, ки Ҳумоюн дар масъалаи марг [баъди марги
дӯсташ] ғавр ва тафаккур мекард, вале фикраш ба ҷое намерасид. Ҳеҷ ақидае ва
фарзе наметавонист ӯро қонеъ бикунад» (саҳ. 123).
Марг ҳамчун сабаби асосии абсурд будани зиндагӣ мавзӯи ҳикояи “Бунбаст”
(саҳ. 295-312) низ мебошад. Шариф як дӯсти қарин дошт – Муҳсин. Ӯ шиноварӣ
метавонист ва Шариф не. Як рӯзи боронӣ дарё Муҳсинро кӯшт. Шариф
натавонист ӯро наҷот диҳад. Зиндагӣ дар назараш масхара ва Марг зарурӣ ҷилва
кард. Кору зиндагӣ барояш бемаъно шуд… Рӯзе иттифоқ афтод, ки Маҷид –
писари Муҳсин пеши ӯ омад. Писари дӯсташро ба кор гирифт ва бо ин роҳ хотираи
дӯсташро гиромӣ дошт. Дигарбора ба зиндагияш маъно дамид. Ҷовидонагиро дар
ҳамин дид, чун Маҷид нусхаи падараш буд. Инсон бо наслаш зиндааст ва тавассути
наслаш эҳё мешавад, бо чунин қиёс Шариф мулоҳиза мекард: «…шояд ҳамон
чизеро ки зиндагии ҷовидонӣ мегуфтанд, мабдаи худро аз ҳамин тавлиди масал
гирифта буд. Пас аз ин қарор Муҳассин намурда буд, дар сурате ки ӯ то абад
мемурд, чун аз худаш бача нагузошта буд!» (саҳ. 308) Ӯро чун писар қабул кард ва
дар идораи худ кораш дод… Аммо Маҷид ҳам дар об ғарқ шуд ва мурд. Ҷаҳон дар
назари Шариф ба таври ниҳоӣ шум ва бемаъно гашт. «Ҳис кард, ки баъд аз ин
зиндагӣ дар ин хона барояш таҳаммулнопазир аст» (саҳ. 312).
Абсурдияти зиндагиро нависанда мехоҳад бо бартар гузоштани асорату
бандагӣ бар озодӣ нишон диҳад. Дар ҳикояи “Асири фаронсавӣ” (саҳ. 65-68) ӯ иддао
дорад, ки чӣ тавр як зиндагии муқаррарии ба ном «дар озодӣ»-и фаррош мисли
зиндагӣ дар асорат ҳаст ва ҳатто бадтар. «Баъд аз оне ки ним соате шарҳи асорати
худашро дод, оҳе кашид ва гуфт: Беҳтарин давраи зиндагониям ҳамон айёми асорати
ман дар Олмон буд ва ҷорубро бардошта аз дар берун рафт» (саҳ. 68).
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Содиқ Ҳидоят абсурд будани зиндагиро дар ҳикояи “Лола” (саҳ. 156-162) дар
мавриди бемаъноӣ ва беоқибатии зиндагии оилавӣ ва хонадоршавӣ мебинад.
Худододи 60-сола духтари 12-солаеро 4 сол тарбият кард, то ба занӣ гирад, вале
рӯзе ӯро гум кард, чун лӯлидухтар буд ва бо лӯлиҳо рафт. Чуноне ки дида мешавад,
барои нависанда сужа аҳамияти дуюмдараҷа дорад. Сужа бисёр сода ва ғайрибадеӣ
аст, вале манзур нишон додани мавқеи худи муаллиф ба моҳияти зиндагии оилавӣ
аст. Ҳамин гуна бемаъноии зиндагии оилавиро Ҳидоят дар ҳикояи “Чангол” (саҳ.
173-182), ки низ аз назари бадеиёт сужаи ҷолиб надорад, тасвир мекунад. Модари
Аҳмаду Рубоба вафот кард ва падарашон зани дигар гирифт. Бародару хоҳар дар
анборхона зиндагӣ мекарданд ва нақшаи гурехтан аз ин муҳити танг мекашиданд.
Аммо рӯзе як марди дузана барои хостгории Рубоба омад. Аҳмад аз қаҳр шароб
нӯшида, дар сари мастӣ хоҳарашро кушт ва худ низ мурд. Дар ин ҳикоя Содиқ
мегӯяд, ки ҳама чӣ дар ин дунё абсурд ҳаст: ҳам орзуи зиндагии хуб ва ҳам худи
зиндагӣ. Балки орзуҳо кӯдакона ва имконнопазир ҳастанд.
Зоҳиран давоми ҳамин мазмунро дар мавриди абсурдияти зиндагии
хонаводагӣ дар ҳикояи “Обчихонум” (саҳ. 79-86) мушоҳида мекунем. Обчихонум
ва Моҳрух апаву хоҳар буданд. Обчихонум зиштсурату Моҳрух хушгил буд. Аз
хурдӣ модар ба Обчихонум дағалӣ мекарду ба Моҳрух меҳрубонӣ. Дар пешаш
мегуфт: инро ба ин зиштӣ кӣ мегирад. Обчихонум аз аввал аз шавҳаркунӣ,
умуман аз зиндагӣ ноумед шуда буд. 20-сола шуд, вале ҳеҷ кас ба хостгории ӯ
намеомад. Ба Моҳрух ҳасад мебурд. Навмедӣ ӯро тақводор ва аз ин рӯ, дар
маросимҳои динии рӯза, ҷаноза ва ғайра бологузари маъракаҳои занҳо карда буд.
«Аммо чун аз панҷсолагӣ шунида буд, ки зишт аст ва касе ӯро намегирад, аз он
ҷое ки аз хушиҳои ин дунё худашро бебаҳра медонист, мехост ба зӯри намозу тоат
ақаллан моли дунёи дигарро дарёбад. …Оре ин дунёи дурӯза чӣ афсӯсе дорад…
Дунёи ҷовидонӣ ва ҳамешагӣ моли ӯ хоҳад буд… Вақте моҳи муњаррам ва сафар
меомад, ҳангоми ҷавлону худнамоии Обчихонум мерасид, дар ҳеҷ равзахонӣ
набуд, ки ӯ дар болои маҷлис набошад. Дар таъзияҳо аз як соат пеш аз зӯҳр барои
худаш ҷо мегирифт…» (саҳ. 80). Аз ҳасад мегуфт, ки барои кокулбандӣ… дар
дӯзах месӯзӣ. Моҳрух мефаҳмид, ки ӯро дар назар дорад. Барои Моҳрух хостгор
омад ва дар шаби тӯйи ӯ Обчихонум худро дар обанбори хона ғарқ кард.
Нависанда мегӯяд: «…монанди ин буд, ки ӯ рафта буд ба як ҷое, ки на зиштӣ ва
на хушгилӣ, на арӯсӣ ва на азо, на ханда ва на гиря, на шодӣ ва на андӯҳ дар он
ҷо вуҷуд надошт. Ӯ рафта буд ба биҳишт!» (саҳ. 86). Дар ин ҷо Ҳидоят “биҳишт”
гуфта маргро дар назар дорад, на биҳишти диниро.
Ҳамин мазмун дар шакли дигар дар ҳикояи “Довуди Гӯжпушт” (саҳ. 73-77)
омадааст. Довуд гӯжпушт (кӯзпушт) аст ва дигар бародаронаш ҳам нуқсони
ҷисмӣ ва ақлӣ доранд. Ӯ инро аз падари пираш медонад, ки зани ҷавон гирифта
буд. Довуд дар мактаб мехонд, вале ба машқу бозии ҳамсинфҳо шарик шуда
наметавонист. Аз пушти китоб пинҳонӣ онҳоро тамошо мекард. Аққалан дар
таҳсил аз онҳо бартар бошад гуфта, шабу рӯз мехонд. Оҳиста-оҳиста ба худ чанд
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«дӯст» пайдо кард, ки аз ҷумлаи танбалҳову бесаводҳо буданд ва барои онҳо
мисолҳои риёзӣ ҳал мекард. Медид, ки дӯстии онҳо дурӯғу ба манфиат аст.
Баръакс, онҳо кӯшиш мекарданд бо нафаре қаринӣ ҷӯянд, ки либоси зебо дошт ва
аз оилаи бой буд. Дар мактаб фақат баъзе муаллимон ба ӯ меҳрубонӣ мекарданд,
вале он ҳам аз тараҳҳум. Вақте Довуд мактабро хатм кард, дигар рафиқонаш аз ӯ
ор мекарданд. Духтарон намехостанд бо ӯ издивоҷ кунанд: «Дар дунё одам нест, ки
гӯжпушта бигирам» - мегуфтанд онҳо. Гӯё ягона қарине дар симои саг ёфта буд.
Онро оғӯш кард, аммо саг кайҳо мурда буд, вагарна он ҳам аз ӯ ҳазар мекард.
Ҳамин гуна лаҳзаҳои нокомии инсон дар зиндагии фардӣ, хонаводагӣ ва
ошиқона дар бисёре аз ҳикояҳои Содиқ Ҳидоят, аз он ҷумла “Гуҷастадиж” (саҳ.
183-193), “Дон Жувани Караҷ” (саҳ. 283-294), “Ойинаи шикаста” (саҳ. 149-154) ва
“Мурдахӯрҳо” (саҳ. 87-97) тасвир мешаванд. Дар “Гуҷастадиж” Хаштун девона ва
дар Гуҷастадижи деҳа гӯшанишину сӯфӣ мешавад. Билохира, ӯ зиндагии
хонаводагиашро барҳам медиҳад ва духтарашро кушта худро низ месӯзонад.
Агар бодиққат мулоҳиза кунем, ин қаҳрамон образи сӯфии эронӣ аст. Дар “Дон
Жувани Караҷ” ва “Ойинаи шикаста” ошиқ ноком мегардад ва дар як маврид ба
худкушӣ даст мезанад. Дар “Мурдахӯрҳо” нависанда нишон медиҳад, ки худоӣ на
ба хотири азодорӣ барои инсони мурда, балки барои базмороӣ ва худхоҳиҳои
наздикони мурда аст.
Ҳикояи “Се қатра хун” (саҳ. 111-120) аз забони як девона нақл мешавад, ки
мантиқи равшан надорад. Вале ошкор аст, ки бо он нависанда мехоҳад боз ҳам
абсурдияти зиндагиро нишон диҳад. Бо ин асар Содиқ Ҳидоят на фақат абсурд
будани зиндагӣ, балки ҳатто бемаъно ва беҳадаф будани эҷодкориро низ таъкид
мекунад. Тафсир кардани ин ҳикоя ба мисли “Буфи кӯр” душвор аст. Бинобар ин,
фишурдаи онро ин ҷо нақл мекунем, то ки хонанда худ қазоват кунад.
Як сол буд, ки мехостам бароям коғазу қалам биёранд, аммо фақат дирӯз
оварданд. Тамоми сол мехостам чизе нависам, вале аз дина боз дигар
наметавонам. Дар миёни хатҳои дарҳам-барҳаме, ки навиштам, фақат як чиро
хонда мешавад: «се қатра хун». Ман дигар аз табиат... кайф намекунам, мисли
бачаҳо ва шоирон бача нестам, ки аз ин чизҳо кайф кунам. Ман аз ин одамҳо аз
замин то осмон фарқ дорам, вале нолаҳо, фаҳшҳо...и онҳо хоби маро кобусӣ
мекунанд ва пур аз тарс. Ман дар байни ин мардум васвосӣ шуда будам, ки онҳо
маро заҳр дода мекушанд, то Муҳаммадалӣ хурокро намечашид, ман
намечашидам. Як нафарро ба зиндон оварда буданд, дар зиндон шикамашро
кафонда рӯдаҳояшро бароварда, бо онҳо бозӣ мекард, мегуфтанд ӯ қассоб буд ва
ба шикамдаронӣ одатӣ буд. Дигаре дар зиндон буд, ки чашмҳояшро бо дастони
худаш кафонда буд, аз ин рӯ, дастҳояшро ба қафо баста буданд, хун дар
чашмонаш хушкида буданд.
Ҳамаи ин девонаҳо дар зери итоати Нозиманд, ӯ дар ҳавлӣ мегардад, ҳама
гумон мекунанд ӯ одами беозор аст, ки гири девонаҳо шуда. «Аммо ман ӯро
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мешиносам. Ман медонам он ҷо зери дарахт се қатра хун рӯи замин чакида» (саҳ.
113). Дар пеши панҷара қафас овезон аст, чун гурба омад, онро мегирад ва мекушад.
Нақлкунанда худаш дар ин девонахона аст. Дар ҳамсоягиаш якеро бо номи
Аббос овардаанд, ки даъвои шоирӣ, пайғамбарӣ ва сарояндагӣ дошт. Ӯ доим як
шеъреро барои ман месароид:
Дареғо, ки бори дигар шом шуд,
Саропои гетӣ сияҳфом шуд.
Ҳама халқро гоҳ ором шуд.
Магар ман, ки ранҷу ғамам шуд фузун,
Ба ҷуз марг набвад ғамамро илоҷ,
Валекин дар он гӯша дар пои коҷ,
Чакидаст бар хок се қатра хун.
Ба хабаргирии Аббос бори панҷум аст, як зану мард ва як духтар меоянд. ...
Дӯсти наздики ман Сиёвуш як сол аст, ки ба хабаргириам намеояд. Духтари
амуяш ба номзадии ман буд. Сиёвуш як гурба дошт, номаш Нозӣ, тамаллуқкор,
худашро ба соҳибаш мешакид, ки ӯро бӯса кунад, дӯст дорад, гӯё одамон дар
шароити беҳтарин зиндагӣ мекунанд, то ки гурба бо роҳи тамаллуқ дар ин
шароит худро ҷой кунад. Аммо лаҳзае мешуд, ки агар гурба сари хурӯси
хунолудро дар ҳавлӣ меёфт, ба асли ваҳшигии худ табдил меёфт, чашмонаш
медурахшиданд, ниқоби маснуияш меғалтид ва то чанде ваҳшигӣ мекард. Як рӯзи
баҳорӣ он фалокат рух дод. Дар баҳор гурбаҳо ҷуфтҳои худро меёбанд ва
ишқварзӣ мекунанд. Гурбаҳои модина, на гурбаҳои хонагӣ, балки гурбаҳои берун
аз дар, болои бому девор ва дуздро дӯст медоранд. Нозӣ ҳам ҳамчунин. Бо
наринаи худ то саҳар ишқварзӣ мекард. Аз доду фарёди онҳо ба танг омада,
Сиёвуш камон гирифта, наринаро кушт. Нозӣ изи хуни рехтаи наринаро гирифта,
ӯро пайдо кард ва чанд муддат болои сари ӯ буд. Шаби дигар ин нарина пайдо
шуд, боз ӯро бо камон кушт, саҳар хеста дид, ки се қатра хун дар зери дарахти коҷ
рехтааст. Аз он вақт ҳар шаб он гурба меояд ва бо нолаи худ Сиёвушро хобидан
намемонад. Ба ҳар кас, ки гӯяд, бовар намекунанд, масхарааш мекунанд, онҳо
намешунаванд. Инро Сиёвуш ба ман мегуфт, ки Рухсора бо модараш аз дар
даромаданд. Сиёвуш маро ба онҳо шиносонд, ки ин Мирзо Аҳмадхон аст ва ӯ
медонад, ки ман дурӯғ намегӯям, се қатра хунро ӯ дидааст. Ман гуфтам: Он се
қатра хун аз гурба не, аз хурӯси ҳақ аст, ки ҳар саҳар ҷор мезанад, ки се қатра хун
аз гулӯяш барояд. Ҳар се аз хона баромаданд, гуфтанд ин девона шудааст, аз
тиреза дидам, ки Сиёвуш Рухсораро бӯса мекунад.
Хулоса
Дар ин мақола дар мавриди таълимоти нигилистии Содиқ Ҳидоят гуфтем,
ки тақдири шахсӣ ва эҷодиёти бадеии ӯро низ ташаккул додааст. Моҳияти куллии
нигилизми нависанда аз он иборат аст, ки ӯ ҳам зиндагии дунявӣ ва ҳам ҷаҳони
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ухравиро инкор мекунад. Барои муқоиса, Хайём ба ҳастии пас аз марг бовар
надорад, вале мавҷудияти зиндагии дунявиро рад намекунад. Содиқ Ҳидоят ҳар
дуро инкор мекунад, аз ин рӯ, нигилисти мутлақ аст: ҳастии инсонро абсурд ва
роҳи наҷотро дар нестӣ ва худкушӣ медонад.
Чунин биниши Ҳидоят аз як ҷиҳат мутлақ ва аз дигар ҷиҳат вобаста ба
шароити таърихии Эрон, ки аз фарҳангу тамаддуни худ бегона шудааст,
мебошад. Дар асарҳое чун “Буфи кӯр”, “Се қатра хун”, “Марг” ва ғайра ӯ
нигилисти мутлақ аст. Яъне, зиндагиро абсурд, бемаъно ва нодаркор меҳисобад,
ки маргу нестӣ роҳи ҳалли он аст. Ба ҳамин хотир, Содиқ Ҳидоят пеш аз худкушӣ
бисёре аз асарҳояшро, ки ҳанӯз ба чоп нарасида буданд, бо дасти худ нобуд кард.
Дар дигар навиштаҳо чунин ба назар мерасад, ки Содиқ Ҳидоят аз
тартиботи мавҷудаи иҷтимоӣ ва фарҳангии қаламрави Эрон нороҳат аст. Инро
метавонем дар номаҳояш ба Ҷамолзода ва Шаҳид Нуроӣ бинем. Тағйир додани
ин тартибот орзуи нависанда мебошад. Табиист, ки бо чунин тағйирот ӯ
метавонад ҷою мақоме дар ҷаҳони нав пайдо кунад, аз он ҷумла дар ҷаҳоне
бидуни эътиқодоти хурофотии асримиёнагӣ ва бегонапарастии муосири эрониён.
Ин матлаб дар ҳикояҳои “Меҳанпараст”, “Арӯсаки пушти парда”, “Торикхона”,
“Гуҷастадиж”, “Шабҳои Варомин” ва ғайра баён гардидааст. Ӯ бахусус чеҳраи
равшанфикри эрониро дар бисёре аз навиштаҳояш, аз қабили “Буфи кӯр”, “Саги
велгард”, “Меҳанпараст”, “Арӯсаки пушти парда” ва “Шабҳои Варомин” ошкор
мекунад. Равшанфикри эронӣ аз табиату шахсият ва ҳувияти худ бегона гардида,
дар хизмати ормонҳои зиддимиллӣ ва зиддиинсонӣ қарор гирифтааст. Аз ин
ҷиҳат осори Содиқ Ҳидоят омӯзанда мебошанд.
Бояд таъкид кард, ки дар ин мақола якчанд асари муҳими нависанда, аз он
ҷумла “Буфи кӯр” ва “Ҳоҷӣ Оғо”-ро мавриди баррасӣ қарор надодем. Бо
назардошти аҳамияти баланди онҳо ҳамчун осори бадеӣ, фалсафӣ ва танқидии
сохти иҷтимоии Эрон дар оянда дар мавриди онҳо мақолаи алоҳида менависем.
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Шаҳобиддинов НУРИДДИН
файласуф

Фарҳанги тамошо ва фарҳанги офаранда
Фишурда: Фалсафаи мо танҳо бо он марҳалаи фарҳанги урупоӣ, ки худи онҳо
онро фалсафаи тамошо номидаанд, қобили муқоиса мебошад.Фалсафа ва
ҳамингуна фарҳанги пешрафтаи ҷаҳонӣ аз хусусиятҳои дигар бархурдор аст, ки
онҳоро дар фарҳанги худамон пайдо карда наметавонем. Аввалин чизе, ки бояд
дар мо ба вуҷуд биёяд ин раҳоии огоҳӣ аз банди динии он мебошад, то ин ки
догмаҳои дигар шиносоӣ ва аз байн бурда шаванд. Маънии инсонӣ бояд ҷои
маъниҳои осмонӣ ва хурофотиро бигирад. Фалсафа ва фарҳанг бояд ҳидоятгари
инсон ба амал, эҷод ва офарандагӣ бошанд ва танҳо ин хусусиятҳо кафолати
ояндаро дода метавонанд.
Калимаҳои калидӣ: фалсафаи тамошо, фалсафаи амал, огоҳӣ, инсон, Худо, догма,
андеша ва ғайра.
Фарҳангҳо ин маҷмуаи догмаҳо ва парастиши онҳо нест, балки он як
организми зинда ва ҳамеша дар ҳоли тағйир, дигаргунӣ, қабул, инкор ва дар
ҳамин росто дар ҳоли таҳаввул мебошад. Бунёди ингуна фарҳанги пуёро андеша
ва боз ҳам равшантар огоҳӣ ташкил медиҳад. Огоҳӣ ҳамеша озод аст ва дар
баробари арзишҳо, андешаҳо, бовариҳо ва дину сиёсатҳои ҳукмрон оҷиз
намемонад ва бо онҳо айният намеёбад. Аммо дар фарҳангҳои догматикӣ огоҳӣ
як омили озод нест, он ба вуҷуд оварда намешавад ва ё он тавассути таълимотҳои
мазҳабӣ дар маънии инсонӣ ва заминии он аз байн бурда мешавад. Аз ин ҷиҳат
ингуна фарҳангҳо пойбанди анъана ва хурофот боқӣ мемонанд, дар худ печида
худро тоза наменамоянд ва онҳоро метавон мисли мурдобе ҳисобид.
Ҳолати фарҳанги худро мо бо як муқоисаи таърихӣ оғоз менамоем. Ҳанӯз дар
асри понздаҳ урупоиҳо нисбат ба фарҳанги мазҳабӣ ва асримиёнагии худ таҷдиди
назар ба вуҷуд оварданд ва хостори эҳё гардиданд. Аммо дар асрҳои минбаъда ин
биниши онҳо якчанд маротибаи дигар мавриди таҷдид қарор гирифт ва дар
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ниҳоят дар асри нуздаҳум онҳо тавонистанд фарҳанги худро ба як ҷараёне табдил
диҳанд, ки ҳеҷ чиз наметавонад монеи пешрафти он гардад. Боз ҳам равшантар
ин масъала дар мисоли фалсафа ифода меёбад. Фридрих Нитше ва Карл Маркс
он фалсафаеро, ки то асри нуздаҳум вуҷуд дошт ҳамчун фалсафаи куҳнашуда
эълон намуданд ва баъдтар он ҳамчун фалсафаи “тамошо” муаррифӣ намуданд.
Маънии он чунин аст, ки то ин давра ҷаҳон танҳо мавриди тафсир қарор
мегирифт ва инсон аз канор истода ба он тамошо менамуд. Аз ин ба пас вазифаи
фалсафа на тафсир, балки азнавсохтани ҷаҳон мебошад. Барои мо сухани Маркс,
ки файласуфон аз қадим ба тафсири ҷаҳон мепардохтанд, вале ҳоло сухан бар он
меравад, ки онро чигуна бояд дигаргун сохт.4 Ҳамчунин ҳадафи Нитше аз
файласуф ҳамчун шаклдиҳандаи нави ҷаҳон ва инсон маълум ҳастанд.5 Бояд гуфт,
ки ин назари бевосита нави Нитше нест, балки ӯ зиракона ин хусусиятро аз
таълимоти мазҳабӣ ва ахлоқӣ бардоштааст. Фалсафаи схоластикӣ танҳо аз
тафсир ва баёни мафҳумҳо иборат буд, аммо инсонҳоро ва ҳамин тавр ҷаҳонро ба
тариқи нохудогоҳ таълимоти динӣ ва ахлоқӣ шакл медоданд. Нитше хост, ки ин
вазифаро маҳз ба души файласуф ва фалсафа гузорад, то ки инсонро огоҳона аз
нав шакл диҳанд ва тавассути инсон ҷаҳон аз нав шакл дода шавад. Пас аз ин
вазифаи инсон на маърифати ҷаҳон, балки амал ва эҷод кардан мебошад ва бадин васила таъсир расонидан ва дар ниҳоят тағйир додан ва аз нав сохтани ҷаҳон.
Дар воқеият ҳам ин биниш тавонист, ки дар таҳаввулотҳои бунёдии ҷаҳон
таъсиргузор гардад ва фарҳанги амал ва эҷод тавонист, ки ба ҳадди худкифо
бирасад. Дар баробари амал ҳамаи назарияи маърифатҳои мавҷудаи гузашта ва
он фалсафае, ки дар асоси мафҳумҳои мавҳум ва абстрактӣ сохта мешуд беарзиш
гардиданд. Новобаста аз он, ки ҷаҳон пур аз сиёсатҳои зиддиинсонӣ ва тира
мебошад ва қувваҳои зиёде дар муқобили башарият иқдом мекунанд, аммо дар
баробари онҳо фарҳанги амал ва эҷод низ дар ҳоли боварнакарданӣ дар
густариш мебошад. Ин фарҳангро наметавон танҳо марбут ба Урупо донист, он
дар ҳар гӯшаи ҷаҳон аз Чину Сингапур ва Ҷопону Малайзия сар карда, то ба
баъзе давлатҳои Америкаи Лотинӣ, дар ҳоли амал ва густариш мебошад. Амал ва
офарандагӣ, маҳз инҳо ҳамаи мушкилоти башар, аз ҷумла масъалаи маргро ҳал
менамоянд, на маърифатҳои идеалистӣ ва суханпардозиҳо.
Азбаски фалсафаи мо мавриди таҳаввули огоҳона қарор нагирифт ва баръакс
дар таълимотҳои ирфонӣ фано гардид, он танҳо бо фалсафаи асримиёнагии
урупоии то асри чаҳордаҳ вуҷуддошта қобили муқоиса мебошад ва шояд танҳо
дар ин марҳала ҳар ду баробарвазн ҳастанд. Фарҳанги мо ҳамонгуна, ки буд боқӣ
монд ва тасаввуроти догматикии мо ба тасаввури он низ нарафт, ки метавон онро
4
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тағйир дод ва ё метавон фалсафаи нав ба вуҷуд овард, аммо фарҳанги урупоӣ
мавриди таҳаввули пайдарпай қарор гирифт. Нитше ва Маркс на фалсафаи асри
14, балки фалсафаи асри 18-19 –и урупоиро танқид ва инкор менамоянд. Ҳоло он,
ки дар ин фалсафа аллакай инсон, озодӣ, инқилоб, огоҳӣ, дониш ва мисли инҳо аз
мафҳумҳои асосӣ ба ҳисоб мерафтанд ва ин фалсафа дар баробари фалсафа ва
ирфони асримиёнагии мо аслан қобили муқоиса намебошад. Аммо файласуфони
насли нав онро ҳамчун “омиёна” ва “тамошо” кӯҳнашуда донистанд.
Агар шеваи ташаккули фалсафа ва ҳамчунин фарҳанги асримиёнагии
худамонро мушоҳида намоем, онро мо ҳатто наметавонем фарҳанги “тамошо”
номем. Падидаҳои фарҳангии ин марҳала нишон медиҳанд, ки мо дар сатҳи
тамошо набудем, баръакс мекӯшидем, ки аслан “чашм бибандем”, то ин ки
“ҳақиқат”-ро дарк кунем. Ҳақиқат дар асрҳои миёна берун аз инсон ва берун аз
ҷаҳон қарор дошт. Агар ҳақиқат берун аз инсон вуҷуд дошт, пас худи инсон кӣ
буд? Мо мехостем, ки ҳақиқатро дарёбем, аммо на бо чашм. Ҳадаф аз андешидан
ин ба даст овардани чизе, ки ҳанӯз маълум нест ва “пинҳон” аст, мебошад. Аммо
дар асрҳои миёна он чизе, ки бояд кашф карда мешуд, пешакӣ маълум буд.
Файласуфон ва орифон ҳеҷ вақт барои кашфи асрори ҷаҳон накӯшидаанд, балки
неруи маърифатии худро барои ошкор сохтани асрори ҷаҳон, ки ба фикри онҳо
ҳамон Худо мебошад, сарф кардаанд. Чунин ғайривоқеӣ будани бунёди биниш
имкон надод, ки аслан андеша ва маърифат дорои механизми худтаҳаввулёбанда
гардад. Ин чунин маънӣ дорад, ки огоҳӣ дар ҳолати хом ва ибтидоии худ боқӣ
монд, ки дигар наметавонист худро аз ҷаҳон ва Худо ҷудо созад ва нисбати худ
худогоҳӣ ба вуҷуд биёварад.
Аслан, масъалаи огоҳӣ дар фарҳанги мо пажӯҳиши алоҳида мехоҳад. Аммо
мухтасаран ҳаминро метавон гуфт, ки ҳам дар фалсафа, ҳам ирфон, ҳам адабиёт,
ҳам ахлоқ ва ҳам зебоишиносии ин марҳала раванди гурез аз худогоҳӣ ва
айниятёбии огоҳӣ бо маъниҳои ғайризаминии таҳмилӣ ба мушоҳида мерасад.
Огоҳӣ нисбат ба Худо ягона намуди огоҳӣ дониста мешуд ва бояд огоҳии инсон
нисбат ба худ қурбонии ин навъи огоҳӣ мегардид. Барои дурустии ин гуфта мо
яке аз муноҷотҳои Боязидро мисол меоварем: “Бор худоё! То кай миёни ману ту
маниву туӣ бувад? Манӣ аз миён бардор,то манияти ман ба ту бошад, то ман ҳеҷ
набошам.”6
Ин муноҷоти Боязид беҳтарин намунаи исёни воруна ва ё
қурбонисозии огоҳӣ мебошад. Иқдом на ба хотири ба даст овардани озодӣ ва
мустақилият, балки ба хотири батамом маҳрум гардидан аз он. Огоҳӣ бояд худро
аз ҷаҳон ва Худо ҷудо бисозад, то ин ки тавонад онҳоро маърифат намояд, аммо
вақте ки як нафар баръакс мехоҳад огоҳии худро қурбон созад чиро метавон
интизор дошт? Ҳадаф ба қатори чизҳои дигар табдил гардидани инсон мебошад.
6
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Ягоне чизе, ки моро аз дигар чизҳо ҷудо месозад ҳамин огоҳӣ аст, вақте мо аз он
безорӣ меҷӯем ин маънии ба қатори чизҳо табдил гардидани моро дорад. Ҳамин
огоҳии беморгуна буд, ки мо натавонистем аз фарҳанги худомеҳвараи худ қадаме
пештар гузорем.
Бисёр мешавад, ки худро фидоии фарҳанг ва фалсафаи гузашта, бахусус
асримиёнагии худ, нишон медиҳем, онро ҳамчун идеал мешиносем ва баргашт ба
сӯи онро роҳи наҷот медонем. Бояд гуфт, ки чизи наве, ки бевосита ба худи мо
тааллуқ дошта бошад, дар он бисёр кам аст. Дар фалсафа ва ирфон асосан ҳамон
биниши догматикии навафлотунӣ нисбат ба олами ҳастӣ шояд бо тағйиротҳои
ҷузъӣ ва ороишдиҳиҳои зоҳирӣ то мавҷуд будани охирин биниши фалсафӣ ва
ирфонӣ зинда монд. Дар маърифати вуҷудӣ андеша дар қолаби андешаи арастуӣ
ва дар маърифати шуҳудӣ бошад дар қолаби навафлотуния қаноат кард. Ҳеҷгуна
метадалогияи нави маърифат, ки асоси бумӣ дошта бошад, ба вуҷуд наомадааст.
Чунин заъф ва аҷзи андеша ва шинохтро наметавон ҳатто бо истилоҳи догматизм
умумиятдиҳӣ кард. Вазифаи андеша ва маърифат дар ин марҳала ҳукми он
тортанакеро мемонад, ки дар атрофи як чизи беҷон ва вуҷуднадошта як тури зебо
ва муназзам биёфаринад. Дар ин давра дониш он қудрате, ки ба ҷамъият хидмат
расонад ва табиатро ба худ тобеъ созад дониста намешуд, балки чизе дониста
мешуд, ки метавонад мафҳумҳои абстрактии садсолаҳо зиндамондаро тафсир ва
барои онҳо маъние офаринад.
Бояд зикр намуд, ки ҳам худи мафҳуми фарҳанг ва ҳам мафҳуми андеша дар
асрҳои миёна мавриди шиносоии холиси илмӣ қарор нагирифтаанд ва ба
андешаи мо онҳо на дар ҳолати табии ва озодонаи худ ба худ шакл додаанд,
балки дар ҳолати худмаҳдудкунӣ ба вуҷуд омадаанд. Агар мо фарҳангро дар
мисоли як дарахт эътибор кунем, ин ғайриимкон аст, ки дарахтеро, ки танҳо аз як
тана, як шоха ва як навда иборат аст, шодоб номем. Фарҳанги инмарҳалаи моро
бо методҳои ниҳоят ғайриинсонӣ водор сохтанд, ки худро дар як қолаби
ѓайритабиии бавуҷудоварда маҳдуд созад. Барои мо маълум аст, ки дар оғози
марҳалаи исломӣ ин фарҳанг ниҳоят густурда ва озод инкишоф меёфт, ҷараён ва
равияҳои гуногун вуҷуд доштанд, аммо ҳамаи ин шохаҳо бурида шудаанд ва
шохаи ягонаи боқимондаро , ки он ҳам аксари чизҳои мусбӣ ва чашмраси худро
аз фарҳангҳои бостонии дигар миллатҳо гирифта буд, ҳамчун “фарҳанг”
номгузорӣ намудем. Шояд эътирозҳо шавад, ки дар фарҳанги асримиёнагии мо
ҷараёнҳои гуногун вуҷуд доштанд, на танҳо як ҷараён. Аммо мо медонем, ки
ҳамаи ҷараёнҳои дигар бо роҳи зурӣ ва террор аз байн бурда шуд ва фақат
таълимоте боқӣ монд, ки асли динӣ доштанд. Ҳар чизи маҳдуд ва аз ҳолати
табиии худаш ҷудогардонидашуда ва бадбахттар аз он танҳо як равиши биниш ва
андеша инсонро ба худии худ ба догма табдил медиҳад, заминае барои рушди
зеҳнияти он боқӣ намегузорад ва истиқлолияти андеша ба вуҷуд намеояд. Ин ҷо
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сухан танҳо дар мавриди фарҳанги худи мо намеравад, ҳар фарҳанге, ки дар
ҷараёни фарҳанги башарӣ таъсиргузор аст, дорои таҳаввул ва дигаргунӣ аст ва
ин чиз бояд ҳамчун амри табиї дониста шавад.
Онҳое, ки муқобили таҳаввули фарҳанг ва фалсафа мебошанд, дорои асли
мазҳабӣ мебошанд. Ин дин аст, ки муқобили тағйр ва таҳаввул аст ва маҳз дин
мехоҳад ин хусусиятро хоси фарҳанг низ гардонад ва бори худро бар гардани
фарҳанг, ки ҳеҷ вақт танҳо бо дин маҳдуд намегардад, бор кунад. Дар ин амали
худ дин муваффақ низ гардидааст, далели асосии мо ин вуҷуд надоштани равиши
диалектикии андеша дар фарҳанги мо мебошад. Асли гап дар он аст, ки дар
фалсафаи ҷаҳонӣ аз оғоз то ба имрӯз ду биниши асосии ҳукмрон мебошад, ки Б.
Рассел онҳоро биниши гераклитӣ ва биниши парменидӣ меномад.7 Биниши
диалектикӣ ҷаҳонро дар ҳолати таҳаввул, зиддият, тағйир, навшавию куҳнашавӣ
мебинад, аммо биниши метафизикӣ ҷаҳонро дар ҳолати оромӣ, бидуни тағйир,
дигаргунӣ ва бидуни ҳаракат ва замон мешиносад. Биниши метафизикӣ, ки
оптимистона, аммо догматикӣ мебошад, хоси дин ва биниши динӣ аст. Фарҳанги
асримиёнагии мо, ки асли динӣ дорад,маҳз биниши метафизикӣ мебошад ва ин на
бо роҳи табиї ба вуҷуд омадааст, балки бо заҳматҳои пуштибонони мазҳабӣ.
Дар ҳақиқат, ин ҷои тааҷҷуб ва таассуф аст, ки фалсафа ва ирфони
асримиёнагии мо ифодакунандаи биниши сирф метафизикӣ мебошад. Биниши
гераклитӣ, ё худ биниши диалектикӣ натавонист алтернативаеро ба вуҷуд оварад.
Чунин намуди биниш дар баробари зиддиятварзӣ ба мафҳумҳое чун ҳаракат,
замон, таҳаввул, тағйир ва мисли инҳо ба фарҳанги инсонмеҳвар низ зиддият
меварзад. Фарҳанги инсонмеҳвар танҳо дар сурате метавонад густариш пайдо
намояд, ки огоҳии ноби инсонӣ ҷои огоҳиҳои дуруғини динӣ ва хурофотиро
гирад. Мо метавонем аз ин ҳам фаротар равем ва бароямон равшан аст, ки сабаби
зиддиятварзии руҳониён ба фалсафа ва илм он буд, ки онҳо фалсафаро сабаби ба
огоҳӣ расидан ва ҳамин тавр шакк кардан дар баробари аркони дин медонистанд.
Дар мавриди мафҳуми андеша низ бояд чунин нуктагирӣ намуд. Мо дар нисбати
андешаи ғайрифалсафӣ сухан надорем ва танҳо дар доираи андешаи фалсафӣ ва
ирфонии худамон маҳдуд мегардем. Андеша барои мо ҳамон чизе мебошад, ки чизи
маълумро бароямон дигарбора тафсир ва тавсиф менамояд, андешаманд дар бораи
чизе ба андеша мепардозад, ки он барояш пешакӣ маълум аст.
Масъулияти заминӣ ва инсонӣ набудан боиси он гардид, ки андешаи ин
замон бо воқеият иртибот барқарор карда натавонад ва он ҳамеша аз ду методи
амал истифода мебурд: якум, андешаронӣ тавассути калимаҳое, ки аз маънии
заминӣ холӣ буданд, ба мисли модда, сурат, ҷабр, иллат, воҷибулвуҷуд ва мисли
7
Рассел Б., Таърихи фалсафаи Маѓрибзамин, Мюнхен/Вена 2001 (нашри даҳум).-С.
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инҳо. Фалсафа ин ҳамон илоҳиётшиносӣ на фаротар аз он, яъне қарор додани ақл
дар хидмати имон ва виҷдони динӣ. Онҳое, ки имрӯз сухан аз имон мезананд
барои фарҳанги мо аслан ошност, онҳо ҳамон неомутакаллимон мебошанд, ки
пешинагонашон барои фалсафаи асримиёнагӣ чоҳи бетаг канда буданд; дувум, ин
маҷозӣ ва ё аз маънӣ маҳрум гардонидани маъниҳои мавҷуда. Маҷоз ҳисобидани
зиндагии инҷаҳонӣ боиси маҷоз гардидани арзишҳои воқеӣ ва табиї мегардад ва
ҳамингуна фарҳанги мо марҳалаи азнаварзишгузории ворунаро паси сар
намудааст. Бояд шеваи андешае вуҷуд медошт, ки дар он ҳама чиз дар маънии
ворунаи он фаҳмида мешуд, аз ҷумла маъниҳои заминие чун ишқ, ошиқ (ёр),
маъшуқа, ағёр, май, майкада ва мисли инҳо. Чигуна зеҳният ин ҳамаро мехоҳад
дар маънии ворунаи онҳо бипазирад? Танҳо як зеҳнияти бемор ва воруна.
Ҳамин гуна андеша ва андешаи фалсафӣ дар анъанаи фалсафии мо на бо илм,
балки бо дин ва музахрафоти динӣ ҳамоҳанг буд. Аз ин рӯ ба вуҷуд овардани
мафҳуми нав, яъне фалсафаи нав барои андешаманди асримиёнагӣ ғайриимкон
буд ва баръакс ҳамон мафҳумҳои куллӣ ва обшуста буданд, ки андешаи
андешамандро дар атрофи худ чарх мезанониданд.
Он чизе ки дар ин фазо то ба дараҷаи фано ва нестӣ расида буд, ин маънии
инсонӣ буд. Барои он ки инсон ба маънии худӣ баргардад, огоҳӣ зарур буд, аммо
рӯшанфикри ин фарҳанг худ аз огоҳии худ безорӣ меҷӯст ва аз камоли хастагӣ
онро қурбони огоҳӣ нисбат ба Худо мегардонид. То замоне, ки ин масъала
бозшиносоӣ нагардад, сухан аз ҳаргуна таҳаввул бемаънӣ аст. Дар ин ҷо набояд
худро гул зад, ки истифода аз технологияи навтарин худ метавонад дар андешаи
фарҳангии мо таҳаввул ворид намояд. Баръакс, истифодаи технологияи навин
метавонад зери таъсири худ қарор диҳад ва роҳгум занонад, аммо
боварнакарданист, ки дар огоҳие, ки худ дар офаридани технологияи навин саҳим
нест, таъсири бунёдӣ расонад. Дар замони муосир ҳамон ниҳоди хоми асримиёнагӣ
моҳияти гумгаштаи худро дар парешонӣ ва гумгаштагӣ нигоҳ медорад. Агар дар
асрҳои миёна ӯ танҳо зери таъсири маъниҳои осмонӣ ва ғайривоқеӣ қарор дошт,
пас дар шароити имрӯза ба он таъсиргузории фарҳангҳои пешрафта илова
мегардад. Яъне, њоло як мушкил ду мушкил шудааст.
Назари мо бар он аст, ки фарҳанги мо хело барвақт кўҳна шуда буд ва ниёз
ба навшавӣ ва тозашавӣ дорад. Ин як нуқси таърихии мо аст, ки наметавонем
ҳама чизро нисбӣ қабул намоем ва имкони куҳна гардидани як чиз ва ҷойгузини
чизи навро ҳатто тасаввур карда наметавонем. Ин нуқс дар биниши мо дар
нисбати фарҳанг ва ҳақиқатҳои ҳукмрон низ сидқ мекунад. Фарҳанги мо шояд
тавонад бо фарҳанги ба истилоҳ “тамошо” қобили рақобат ва бархўрд бошад,
аммо бо фарҳанги кунунӣ рақобатпазир нест. Фарҳанги мо ҳанӯз фарҳанги сухан
аст, на амал ва эҷод. Фарҳанги амал дорои суръат мебошад, аммо фарҳанги мо аз
суръат маҳрум мебошад, зеро он аз догмаҳо бунёд ёфтааст.
Имрӯз таҳоҷуми фарҳангӣ бармало мушоҳида мешавад. Ин рисолати
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рӯшанфикр аст, ки аз асолати фарҳангии худ пуштибонӣ намояд. Аммо ин дифоъ
то ба куҷо коромад мебошад? Ба андешаи мо танҳо дифоъ роҳи ягонаи ҳалли
масъала нест. Ҳақиқати офтобӣ он аст, ки фарҳанги мо аз нерӯи офарандагӣ
чандон бархўрдор нест ва догмаҳои асримиёнагӣ ҳанӯз њам қавитар ҳастанд,
нисбат ба арзишҳои бунёдии замонавӣ. Дар баробари дифоъ аз таҳоҷуми
фарҳангҳои манфии бегона бояд равандеро дар фарҳанг ба вуҷуд овард, ки он
таҳаввули ҳамешагии фарҳангро ба вуҷуд оварад.
Фарҳанг як чизи худ аз худ бавуҷудомада нест, бояд нахуст худи он огоҳона
ба вуҷуд оварда шавад ва дар ҳамин амали огоҳона озодӣ ва истиқлолияти инсон
дар бунёди он фарҳанг қарор дода шавад. Вақте ки дар як фарҳанг инсон аз
озодӣ, огоҳӣ, амал, офарандагӣ ва арзишҳое мисли инҳо бархурдор нест, онро
наметавон фарҳаги инсонмеҳвар донист. Набудани руҳияи исён намегузорад, ки
мо бар ин ҳақиқати куҳнашудаи худ “на” бигӯем, ояндаро на ҳамчун якнавохтии
гузашта бидонем ва ҳамин гуна марҳалаи навро тарҳрезӣ намоем.
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Мењр СОБИРИЁН
иќтисодшинос

Каљфањмињои шинохтї:
фарњанги хитобаї ва ратсионализми интиќодї
Каљфањмињои шинохтї бардошти тањрифшуда аз воќеиятњо ва фарзияњоест,
ки зери таъсири пешдоварињо, манифатњо, тарс ва тамаъ, дар бардошт, ќазоват ва
истидлоли одамон дохил шудаанд. Каљфањмињои шинохтї, дар нињоят, мумкин
аст, ба тањрифи идрок, ќазовати нодуруст, тафсири ѓайримантиќї ва бехирадона
оварда расонад. Каљфањмињои шинохтї аз хурофотњое бармеояд, ки дар њофизаи
љамъиятї вуљуд доранд ва ин ба дарки дурусти тасвири илмии олам ва пањншавии
он, ки аз ќолабњои љорї дар шуури тўдањо фарќ мекунад, монеъ мешавад. Одамон
дар љустуљў ва тафсири маълумот, маъмулан тамоил ба он доранд, ки хурофоту
пешдоварии худро дуруст нишон дода, њар як маълумоте, ки дидгоњњояшонро рад
мекунанд, беэътибор нишон дињанд. Ба љањон аз даричаи таассуби худ нигариста,
њар як маълумотро филтр мекунанд ва танњо он назарњоеро ќабул мекунанд, ки
тасдиќкунандаи бовару назари худашон буда, маќбули тўдањо њастанд. Назари
инсони маъмулї, ањёнан аз худи ўст, ки дар натиљаи санљиши комил бо њама
усулњои имконпазир ба даст омада, асоснок ва аз тарозуи аќлу мантиќ гузаронида
бошад. Дар бештар маврид назарњои мо намунае аз фарзияву истидлолњои
дигарон њастанд, ки ба воситаи падару модар, куча, мактаб, телевизиону радио ва
китобу интернет ба даст омадаанд.
Маълум аст, ки дар пешорўйи мушкилоти рўз, пеш аз њама, шинохти дурусти
онњо лозим аст. Њалли онњо бе шинохти дурусташон имконнопазир аст ё дар
њолати бењтар ба њалли нодурусташон мерасонад, ки баъди муддате боз буруз
мекунанд. Каљфањмињо дар шинохти мушкилот ва сабабњои пайдоиши онњо
монеи њалли сариваќтии онњо гашта, харољоти онњоро зиёдтар мекунад. Бинобар
ин, дар омўзиш ва шинохти њар як мушкил, хоњ шахсї аст, хоњ љамъиятї бояд аз
хираду мантиќи солим кор гирифта, таассубу пешдоварињо канор гузошта
шаванд. Ба каљфањмињо дар шинохти масоили иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва
фалсафї роњ дода нашавад.
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Шурбахтона, дар љомеаи мо низ ќаљфањмињо дар шинохти мушкилоти
мубрами рўз дида мешаванд, ки боиси њал нагардидани мушкилоти ифротгароии
мазњабї, хурофазадагї, ришвахорї, суистифода аз мансаб, мардумфиребї, фаќр
ва бегонапарастї гардидаанд. Ин каљфањмињо бештар дар масоили њувияту
худшиносї, огоњї аз таърихи худ, масъулиятшиносї дар назди виљдону љамъият,
пайравї аз бузургон, нангу номус, накукорї, озодї ва илму олим дида мешаванд.
30 сол боз аз худшиносї сухан мегўянд, аммо сатњи худшиносии миллї ба
љойи боло рафтан, пойинтар аз он шудааст, ки дар охирњои мављудияти Иттињоди
Шуравї буд. Мутаассифона, бештари мардум дар муњосираи иттилоотии таърихї
монда, таърихи зиёда аз 8500- солаи худро, ба 1100 оварда расониданд, њувияти
худро дар мусалмон будан шинохтанду рўй ба идеологияи таљовузгарони ватан
оварда, гузаштаи пешазисломии худро фаромўш карданд. Гузаштаи
пурифтихоре, ки ин миллат љањонгир буд. Ин бетаваљуњї ва ноогоњї аз таърихи
худ ва дар баробари ин, таблиѓоти густардаи мазњабї аз љониби гурўњњо ва
кишварњои манфиатхоњи исломї, ба воситаи муллоњои мањаллї ва дар дањ соли
охир бо интернет, худшиносии мардуми тољикро пойин бурда, ба каљфањмињо дар
шинохти њувият оварда расонд, ки дар натиља таассуби мазњабї боло гирифт.
Натиљаи манфии ин каљфањмиро дар чанд соли охир дар пайвастани љавонони
тољик ба њизбу њаракатњо ва гурўњњои террористии њувияти динидошта ва харљи
бамаротиб бештари давлат барои њимояи давлатдории миллї аз хавфи чунин
равандњо мушоњида мекунем. Њатто кор ба љое расида буд, ки тањти таъсири
баъзе муллоњои худбохтаву пушт бар мењанкарда, шахсони номи миллидошта,
номњои худро ба номи шахсиятњои таљовузгари ватан иваз карданд. Хушбахтона,
маќомот пеши роњи ин бегонашавии расмиро гирифт. Аммо дар номгузории
кўдакон, њамоно, ин худбохтагї ва бегонапарастї идома дорад.
Омилњои ин каљфањмињо дар њувияту худшиносї бисёранд, аммо аз њама
асосии он бамаротиб кам будани маълумот дар бораи гузаштаи пурифтихори
пешазисломии мост. Худшиносиро мо бояд аз тарѓибу омўзиши Љамшеди
Пешдодї ва давлатдории Ў оѓоз мекардем. Имрўз як тољик аз гањвора то гўр,
њамвора дар бораи дину мазњаби бегона маълумот мегирад, аммо дар бораи
таърихи пеш аз исломии худ хеле кам мешунаваду мехонад. Аз инљост, ки дар
пањнои интернет аксар даъво мекунанд, ки мо торихи 1400 -сола дорем ва пеш аз
ин чизе надоштем. Њама дастоварду ифтихороти пешинаро нодида мегиранд, дар
пайи њимояи њувияти мазњабии худ мераванд. Ин њама мушкилоти вобаста ба
ифротгароиву бегонапарастиро таќвият бахшида, монеи шинохти дурусти њувият
ва худшиносии миллї мегардад.
Каљфањмињо дар шинохти њувият, ки ба боло рафтани таассубу мазњабгарої
ва бегонапарстї расонидааст, боиси ба вуљуд омадани каљфањмињо дар шинохти
таърих гардидааст. Чуноне ки зикр карда шуд, бештари мардуми тољик таърихи
худро аз 1400 раќам мезанад ва гузаштаи пеш аз онро дуруст намеомўзанд ва аз
воќеъияти таърихии худ огоњии дуруст пайдо намекунанд. Дар натиља, таљовузи
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турку муѓулро мањкум мекунаду ќотилони падару модари худро дар замони
њуљуми онњо нафрин мекунад. Аммо таљовузи аъробро нодида мегираду аз
ќотилони падару модари худ њангоми таљовузи арабњо ќањрамон тарошида, номи
онњоро ба фарзандонаш мегузорад. Ин каљфањмињо дар шинохти таърих, боиси
пайдо шудани шахсиятњои хиёнаткор мегардад, ки ба хотири пањнсозии
идеологияи кањрамонњои сохтаи худ, даст ба озору куштори њамватанони хеш
мезананд. Ё дар њолати дигар бар зидди арзишњои миллї ва суннатњои воќеии
мардум мубориза мебаранд.
Албатта 1400 соли охири таърих њам идомаи созандагиву эљодкорињои
мардуми мост ва наметавон онро нодида гирифт. Њар бурду бохте, ки доштем,
пештар аз њама, кори дасти худи мо буд. Дар илму фан ва њунару эљодкорї њар
њосиле, ки буд, аз меваи дарахти 8500 - солаи таърихи мављудияти миллати тољик
буд. Аз биёбони араб ба мо чизе љуз ќатлу хунрезї ва ѓорату ѓуломсозї наомад.
Фаргашти илм дар тамоми љањон даврањои муайяни худро дошт, ки дар як давра
њосилаш як чиз буд ва дар давраи дигар чизи нав ба бор меовард. Наметавон аз
даврањои нахуст талаби њосиле ба мисли даврањои охир кард. Наметавон аз
олимони даврони Њахоманишї талаби шеъри Бедил кард ва аз олимони даврони
Сомониён талаби сохтани барномањои компютерї. Фарњанги созандагиву
эљодкории ин миллат таърихи 8500 -сола дошта, бо омадани юнонињо,
мусалмонон, муѓул ва рус аз байн нарафт ва ба рушду такомули худ идома дод.
Аз ин сабаб, иддаои ин ки мо то таљовузи аъроб чизе надоштем ва идеологияи
душман бар сари мо чира ва боиси рушди илми мо шуд, шинохти нодуруст буда,
ба каљфањмињо дар шинохти таърих дохил мешавад.
Ноогоњї аз таърихи худ, боиси каљфањмињо дар шинохти номус мегардад.
Љавонмарди тољик барѓалат номусро дар њимояи идеологияи бегона, идеологияи
ќотилони падарони худ мебинад. Ба љойи эњёи суннатњои худ ва њифзи
боќимондаи он, аз идеологияи бегона њимоя мекунад. Ва ин амали худро
номусдорї меномад, дар њоле ки ин хилофи аќлу мантиќ аст. Агар ба кишварњои
пешрафтаи муосир назар кунем, миллатеро дида наметавонем, ки аз душманони
худ ќањрамон тарошида, муњофизони ватанашонро мањкум кунанду душман
шиносанд. Аммо дар мо ин каљфањмї вуљуд дорад ва оилањои тољик ба љойи
Муќаннаъу Бобак Умару Алиро шинохта, номи фарзандонашонро аз номи њамин
бегонањо мегузоранд. Агар њамаи инро холисона ташхис кунем, пайдост, ки онро
наметавон номусдорї номид. Ин дар бењтарин њолат ноогоњї аст ва дар бадтарин
њолат беномусиву мењанфурўшї, ки ба гурўњи якум мардуми оддї ва ба гурўњи
дуюм онњое дохил мешаванд, ки аз воќеият бохабаранду ба хотири манфиатњои
шахсї аз идеологияи бегона пуштибонї мекунанд.
Дар шинохти виљдон њам дар фарњанги имрўзаи мо каљфањмињо вуљуд
доранд. Мутаассифона баъзе кормандони масъули давлатї ришва мегиранд, пули
буљаро медузданд ва барои ором кардани виљдонашон ба мулло пул дода, дуо
мегиранд ё масљид мезосанд, ё як маблаѓи ночизеро хайр карда, гуноњи худро
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шуста мешуморанд. Як ќисми савдогарон њам чунинанд, њатто дар арафаи идњо
нархро боло мебаранд ва барои пўшиши ин беинсофї ё њаљ мераванд, ё ба мулло
пул медињанд ё масљид сохта, «гунањсўзї» мекунанд. Маълум аст, ки ин њама
бевиљдонї буда, ба хељ роње шуста намегардад. Инсони бовиљдон њаргиз ришва
намегирад, пули мардумро намедуздад, нархњоро беасос боло намебарад ва
виљдони чунин одам соф асту виљдондориро дуруст дарк кардааст.
Њамин тариќ, ќаљфањмињои зиёде дар љомеаи мо вуљуд доранд, ки мушкилоти
мављударо печида карда, аз худ мушкили дигар эљод мекунанд. Яке аз омилњои
асосии пайдо шудани ин каљфањмињо фарњанги шунавандагии мо мебошад. Яъне
мардум бештар тамоил ба шунидану бовар кардан доранд, то ба дидану
санљидану андеша кардан. Ба чолиш ва муњокима кашидани назарњои бузургони
оила, рўњониён ва амалдорон роиљ нест. Наќд кардани суханњои онњо гуноњ
мањсуб мешавад. Шунидану ба хотир гирифтан ва амал аз руйи онњо кори
аксарият шудааст. Бо дигар назарњо муќоиса кардан, бењтарашро интихоб кардан
ва андешаву тафаккур кардан хеле кам ба назар мерасад. Чунин фарњангро
донишманди эронї Алї Худомуродї фарњанги хитобаї номидааст. Фарњанге, ки
дар миёни як ќишри љомеа як кас хатиб (соњибназар) асту дигарон мухотабу
шунавандаи ў ва дар бисёр маврид шунавандањо батадриљ шуниданро љойгузини
тафаккур месозанд ва ба бутсозии хатиби худ мераванд. Ба њамин далел аст, ки
мухотабон, маъмулан ба роњи хатибон мераванд, ба љойи он ки роњи хатибонро
идома дињанд ва аз худ як навоварие ба вуљуд биёранд. Ба роњи хатиб рафтан,
яъне дар чорчўби афкори ў мондан, аммо роњи хатибро идома додан, яъне
равиши мантиќии хуруљ аз чорчўби афкори ўро ёфтан аст.
Фарњанги хитобаї бештар дар љомеањое пайдо мешавад, ки наќдпазир
(танќидпазир) нестанд ва наќди афкори шахсиятњои мавриди назар (мулло,
волидайн, амалдор, пайѓомбар, имом) мамнўъ буда, наќд кардани нуќтаи назари
онњо ињонат ба онњо шумурда мешавад. Дар чунин љомеањо каљфањмињои
шинохтї решаи амиќ доранд. Чунки дурустии фарзияњо ё нуќтаи назари шахсоне,
ки дар бораи њаќиќат њукм меронанд, мавриди наќду баррасї ќарор намегирад,
дар њоле ки, танњо наќду баррасии амиќ дурустии њар нуќтаи назарро собит
мекунад. Њаќиќат њам барои равшан шудану љило додан ниёз ба наќд дорад.
Таљриба нишон медињад, ки назари бисёре аз чунин одамони хатиб ѓайриилмї ва
идеологї њастанд ва барои онњо наќду инкор кардани њаќиќати хоси онњо маънои
инкор кардани дониши онњо аст, ки маќоми иљтимоии онњоро пойин мекунад.
Пайванд будани хатибон ба як идеология ё љањонбинии хос, онњоро маљбур
мекунад то ба њар роње далелњои тасдиќкунанда ба даст биёранд ва нуќтаи назари
худро дуруст нишон дињанд. Маълум аст, ки онњо дучори пешдоварї мегарданд
ва аз ќабл медоданд, ки чиро исбот мекунанд. Бо пайдо шудани интернет ин кор
осон шуд, дигар метавонанд танњо аз сомонањое истифода баранд, ки бо онњо
њамфикранд. Дар њолати пайдо шудани далелњои ќавии радкунанда њам, омода
намешаванд мавќеъњои худро бознигарї кунанд. Мардум њам тамоили бештари
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бовар кардани суханњои мухотабони худро доранд, то наќди мантиќии онро
кардану сари дурустии суханњои ў андеша кардан. Одаме, ки таљрибаи кофии
истифода аз аќлу мантиќро надорад ва њаќиќатро танњо аз шунидањояш
мешиносад, тавоноии ташхиси њаќ аз ботилро надорад ва ба каљфањмињо дар
шинохти бисёр масъалањо роњ медињад. Хатибон њам ба дониши худ арзиши аз
њад зиёд дода, мухотабони худро нотавон нишон медињанд ва мавќеи иљтимоии
худро аз онњо болотар мењисобанд.
Бештари одамон худро соњибхирад њисобида, бардоште аз воќеиятњои моро
ињотакарда доранд. Аммо ин бардошт ва шинохт он ваќт манфиатовар мегардад,
ки асоснок ва воќеї бошад. Воќеият бе хоњишњои мо ва боварњои мо вуљуд дорад.
Онро метавон бо муќоисаи фарзияву боварњои гуногун ва наќди хирадмандонаи
онњо муайян кард. Барои ин, андешаи озод ва огоњї доштан даркор аст. Набояд
аќидањоеро, ки бовари моро рад мекунанд, сарфи назар кард. Онњоро санљида
наќд кардан лозим аст, то њаќ ё ботил буданашон маълум шавад. Њаќиќат бо наќд
кардан ботил намешавад, танњо каљфањмињои мо ошкор шуда, имконияти дуруст
шинохтани воќеият пайдо гашта, роњи њали мушкилоти мављуда ёфт мешавад.
Ратсионализми интиќодї ё худ наќди хирадмандонаву мантиќї кардани њар
фарзияву гипотеза ва назари пешнињодкардаи дигарон ва ќабул ё радди онњо
баъди санљиши мунтаќидона, роњи асосии ислоњ кардани фарњанги хитобаии
имрўза ва бартараф кардани ќаљфањмињои шинохтї мебошад. Албатта, рад
кардан ё тасдиќ кардани назарияву гипотезањои пешнињодшуда, эљодкорї нест ва
худ ба худ чизи наве намеофарад, аммо ин њаќро аз ботил људо карда, имкони
шинохти дурусти масъалањоро фароњам оварда, каљфањмињоро аз миён мебарад.
Ин дар навбати худ заминае мешавад барои эљодкориву навоварї ва њалли
сариваќтии мушкилоти мављуда.
Дар њама давру замон гурўње иборат аз баъзе олимон, рўњониёни динї ва
амалдорон, ки дар бораи њаќиќат њукм меронданд ва аз фарњанги хитобаиву
шунавандагони худ манфиат мебурданд, аз љорї шудани фарњанги интиќодї ва
наќди мантиќии љањонбинии хоси худашон нигарон буданд ва зидди мунаќќидон
мубориза мебурданд. Ин гурўњ имрўз њам намехоњад ратсионализми интиќодї
љойгузини фарњанги хитобаї гашта, шунавандањояшон ба марњилаи чуну
чароњои мантиќї гузаранд. Ин гурўњ барои тасдиќи нуќтаи назари худ тафсирњои
бисёр навишта, мавќеи иљтимоии худро њифз кардан мехоњанд. Бо вуљуди ин,
ратсионализми интиќодї ё худ фарњанги наќдии хирадмандона бояд дар љомеа
љойгоњ пайдо кунад ва дар ташхиси масъалањову ошкор кардани фарзияњои ба
њаќиќат наздик кумак расонад. Ин имкон медињад, ки фарзияву назарияњои ботил
сари ваќт ошкор шуда, бартараф гарданд ва кору омўзиш танњо сари фарзияву
назарияњое ќарор гирад, ки ба њаќиќат наздиканд.
Барои густариш пайдо кардани мантиќи наќдї аз манфиат холї нахоњад буд,
агар дар синфњои болоии макотиби миёна омўзиши кўтоњи ратсионализми
интиќодии Карл Попер ба роњ монда шавад. Ин алтернативае хоњад буд дар
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баробари фарњанги хитобаие, ки љорї аст. Љавоне, ки тафаккури наќдї дорад,
туъмаи гурўњњои террористї нахоњад шуд. Шахсе, ки чуну чаро мекунад ва аз
чорчўби афкори асримиёнагї фаротар меравад, ба оила ва љомеа манфиати
бамаротиб бештар оварда метавонад ва њаргиз худро дар миёни одамони бегуноњ
наметарконад. Чунин ашхос ба эњтимоли зиёд давомдињандаи роњи бузургон
мешаванд ва ба љањон як зарра навоварї меоранд. Дар фарќият аз шунавандае, ки
дар чорчўби афкори асримиёнагї дармонда, бо зоњирпарастї дар роњи онњо
меравад ва ба љомеа зарар мерасонад, шунавандаи закї, њушёр, навовар ва
мунтаќид масири зиндагии созанда ва арзандаро тай мекунад. Одатан, шахсони
каљфањму бењувиятро гурўњњои ифротї ба осонї аз њудуди ришу салла то сарњади
террору мардумкушї мебаранд. Ин њам як каљфањмї аст, ки ботил (террор)-ро
њаќ мепиндоранд. Тафаккури мантиќї метавонад ин каљфањмињоро ислоњ кунад.
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НАҚШИ ФАЛСАФА ДАР БУНЁДИ ҶОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ
(Мусоњиба бо файласуфи муосири тољик, доктори илмњои фалсафа,
профессор Абдусамад Самиев)
Маљаллаи «Илм ва Љомеа» мусоњибаи навбатиро бо доктори илмњои
фалсафа, профессор Абдусамад Самиев, ки мактаби фалсафии ањди Шўравиро
гузаштааст ва яке аз файласуфони номвари замон мањсуб меёбад, анљом дод.
Мухтасари мусоњиба бо устод А. Самиев манзури Шумо мегардад.
Абдусамад Самиев:
Мо ҳозир дар раванди бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ зиндагӣ дорем. Мутаассифона,
то њанўз коршиносон, љомеашиносон ва муаррихон як таълимоти комиле пешниҳод
накардаанд, ки мо тавонем тавассути он ин ҷомеаро омўзем ва ба як хулосае биёем,
ки мо дар кадом ҷомеа зиндагӣ дорем ва ин ҷомеа чӣ ном дорад? Яъне, мо ҷомеае, ки
дар он зиндагӣ ва фаъолият мекунем, то ҳол хуб намедонем. Дар натиҷа, ҳар нафар
љомеаи феълиро ба таври биниш ва фаҳмиши худ мефаҳмад ва баҳо медиҳад. Лекин
мавзӯи суҳбати мо дигар аст. Мавзӯе, ки пешниҳод шудааст (яъне “Нақши фалсафа
дар ҷомеаи шаҳрвандӣ”), ду масъаларо дар бар мегирад: а) зери мафҳуми фалсафа
дар гузашта чиро мефаҳмиданд ва ҳоло чиро мефаҳманд; б) нақши фалсафа дар
бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ чӣ гуна аст? Ба ақидаи ман, ин ду савол бо ҳам зич
алоқаманд буда, пайвастагии ногусастанӣ доранд.
Комил Бекзода:
Абдусамад Ҳасанович, ман пеш аз суханрониатон, як нуктаро гуфтаниям.
Масъала ин ки ҳамин қисмати маҷалла, ки барои мутолиа хидмати шумо додам,
“Љаҳон аз нигоҳи дигар”унвон дорад. Хуб, ман боварӣ дорам, ки назари Шумо
дар ин мавзўъ назари нав аст ва тарзи баҳсороии мо ин аст, ки бањсе зинда
бошад, дар асоси саволу ҷавоб.
Нозим Нурзода:
Устод, шумо имкони хуби суњбат кардан ба забони тољикиро доред ва дар
мисоли тафсири зебое, ки акнун кардед, ин нукта собит шуд. Назароти Шумо дар
76

робита бо бањс ва матолиби фалсафї хеле љолибанд. Рубрикаи маҷалла ҳамин хел
аст, ки Шумо ҳамчун файласуфе, ки дар замони Шӯравӣ зиндагӣ кардаед, бурду
бохти фалсафаи замони Шӯравиро медонед, назаратонро дар бораи вазъи
фалсафа дар ањди Шўравї ва масоили марбут ба он ироа доред. Тибќи
махсусияти мусоњибаи маҷалла, назари Шумо доир ба вазъи фалсафа дар аҳди
Шӯравӣ пурсида мешавад ва тамоми он саволҳое, ки дар ин замина матрањ
мегарданд, ба диди хосси шумо њамчун файласуфи замони Шӯравӣ марбутанд. Ба
сухани дигар, фалсафаи имрўзаро чї гуна бањо медињед?
Самиев Абдусамад:
Бояд тазаккур дод, ки фалсафа ҳамчун тарзи махсуси дарки олам ва
худшиносии инсон дар тамоми давру замонҳо вуҷуд дошт. Инсон ва ҷомеа бе
фалсафа вуҷуд дошта наметавонанд. Шояд, ки инсонњо инро дарк карда
натавонанд, вале фалсафаи инсонї ҳамчун қисми таркибии фарҳанги миллӣ
новобаста аз онҳо вуҷуд дорад. Аз ин лиҳоз, дар аҳди Шӯравӣ, албатта, фалсафа бо
номи “фалсафаи марксистӣ – ленинӣ” вуҷуд дошт. Аммо саволе ба миён меояд, ки
то чӣ андоза онро фалсафа дар маънои аслиаш номидан мумкин аст. Фалсафаи
марксистӣ – ленинӣ дар шакли идеологияи расмии давлатӣ вуҷуд дошт. Њадафи
асосии ташаккули ҷаҳонбинии коммунистӣ ва марксистї- ленинӣ аз ҷиҳати илмӣ
асоснок намудани идеологияи давлатӣ ва сохти давлатдории Шўравӣ буд. Илме,
ки бо идеология омехта мешавад, вай характери илмии худро гум мекунад. Илм ба
монанди динњо бояд аз давлат ва идеологияи давлатӣ ҷудо бошад.
Акнун мегузарем ба масъала пайдоиши фалсафа дар маънои аслиаш.
Аввалан, бояд қайд намуд, ки фалсафа дар ҷомеаи озод дар вазъияти баҳс
(диалог), ҳамчун шакли ҷаҳонбинӣ ва худшиносии фардӣ пайдо мешавад. Қайд
кардан лозим аст, ки то пайдоиши фалсафа шакли асосии худшиносӣ асотир
(миф) буд. Аммо асотир шакли коллективии ҷаҳонбинӣ ва худшиносӣ мебошад.
Фалсафа бошад, шакли индивидуалӣ (фардї)-и худшиносӣ аст. Мувофиқи
сарчашмаҳои таърихӣ, фалсафа дар аввалин шакли ҷомеаи озод ва шакли
аввалин демократия дар “полис” (община –ҷамоат)-и- антиқа дар шаҳри Афинаи
бостон ( асри VI –V то мелод) пайдо шудааст. Маҳз дар майдони шаҳри Афина
аввалин маротиба одамони касбу кори гуногун ба майдон баромада, ақидаҳо
оиди ҳақиқат, тарзи зиндагӣ, тарзи идоракунии давлат, масъалаҳои иҷтимоӣ,
иқтисодӣ, адолат ва беадолатӣ, бадию некӣ, доноӣ ва нодонӣ, тарзи донистани
олам ва инсонро мавриди баҳсу муҳокимарониҳо қарор доданд. Ҳар як нафар
метавонист озодона фикри худро баён намуда, ба фикри дигар муқобил гузошта,
вайро ё рад ва ё тасдиқ намояд. Дар ҳамин ҳолати баҳс (диалог), дар вазъияти
ҳоло нарасидан ба дарки ҳақиқат аввал фалсафа, баъдтар мантиқ, риторика
(санъати суханварї) ва сиёсатшиносӣ пайдо шуда, шакл мегиранд. Ҳар сокини
полис (шањр-кишвар) худро мухтор ва мустақил ҳисобида, метавонист озодона бе
тарсу ҳарос ақидаи худро нисбати масъалаҳои мубрами ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ
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ва сиёсии давлат баён намуда, дар идоракунии мамлакат фаъолона ширкат
варзад. Ва аввалин “шаҳрванд” низ дар полиси антиқа дар раванди озодандешию
ошкорбаёнӣ пайдо шудааст. Баъдтар дар ин замина дар Рими қадим калимаи
“республика” пайдо мешавад, ки аз ду калима иборат буд: “респ” (кор, фаъолият)
ва “публика” (омма), яъне иштироки васеи омма дар идоракунии давлат дар
қонунгузории Рим ҳукми қонунӣ мегирад.
Акнун саволе ба миён меояд, ки љомеаи озод чӣ маъно дорад, ки маҳз он
боиси пайдоиши фалсафа гардидааст? Ҷомеаи озод ин худ ҷомеаи шаҳрвандӣ
мебошад. Бояд дар назар дошт, ки аввал шаҳрванд ва пас ҷомеаи шаҳрвандї
пайдо мешавад. Дар “полис”, яъне дар љомеаи антиқа на ҳар нафарро шаҳрванд
меномиданд. Шаҳрванд шахсе шуда метавонист, ки: якум, ки дорои моликият
бошад ва тавонад новобаста аз дигарон, аз ҷумла аз давлат зиндагии худро
таъмин намояд. Дар фаҳмиши эллиниҳо, асоси озодӣ ин мустақилияти иродаи
инсон ва иқтисодиёт мебошад. Дуюм, ҳар як фард, новобаста аз мавқеи
иҷтимоиаш бояд, ки фикри худ, ақидаи худ ва мавқеи худашро дошта бошад. Вай
бояд ба аќли дигарон не, балки бо аќли худаш фикр кунад, пайрави ҳар гуна
фитнаю иғвоҳо, ҷараёну равияҳое, ки зиндагии осоиштаи вайро халалдор
месозанд, нашавад. Сеюм, шањрванд бояд фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ,
иқтисодию иҷтимоии давлатӣ иштирок намояд, дар ҳифзи марзу буми вай
ҳиссагузор бошад, мавқеъ ва сухани вай дар ҳалли масъалаҳои муҳими иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва сиёсӣ бояд шунида шавад ва ба инобат гирифта шавад.
Азбаски ҳамин гуна одамоне, ки фикру ақида ва мавқеи худро доштанд, якто не,
тамоми аъзои “полис” буд, онҳо маҷбур буданд, ки ба ҳам баҳс ва гуфтугӯи ошкоро
карда, ба як созише биёянд. Вақте ки шумо мавқеи худро доред, ақидаи худро доред
ва худатон бо каллаи худатон ва на ба калаи бегонагон фикр мекунед ва доир ба
масъалаҳое, ки дар ҷомеа пайдо мешавад, мавқеи худро муайян мекунед ва ҳамин
гуна нафароне, ки айнан шумо барин фикр ва мавқеи худро доранд, мехоҳанд овози
онҳо шунида ва ба инобат гирифта шавад, дар он сурат, ҷомеа маҷбур мешавад, ки
хоҳ-нохоҳ бо ҳам ба як қарордод биёяд. Дар ин қарордод, ки дар асоси меъёрҳои
ҳуқуқӣ сурат мегирад, бояд роҳҳо ва усулҳои асосии ҳалли масъалаҳои таќдирсози
давлат ва миллат равшан ифода ёбанд. Дар чунин сурат давлат наметавонад, ки
иродаи худ ё иродаи як гурӯҳи хурди хизматчиёни воломақоми давлатиро ба гардани
шаҳрвандон маҷбуран бор кунад. Шаҳрванд будан ин маънои озод будан, озод
андешидан, фикри шахсии худро доштан, масъулияти шаҳрвандї доштан ва дар
тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеа фаъолона иштирок кардан
аст. Яке аз сабабҳои асосии пайдо шудани фалсафа ва илм дар Юнони қадим, ба
фикри ман, маҳз дар ҳамин аст.
Фалсафа аз ибтидои пайдоишаш мувофиқи формулаи: надонистан - донистан
- дарки ҳақиқат инкишоф ва ривоҷу равнақ ёфтааст. Ва ҳамеша дар баҳсу
муколама обутоб ёфта, то ба имрӯз расидааст. Аз ин рӯ, агар мо ба таърихи
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фалсафа назар андозем, ҳамеша файласуфон дар оппозитсия бо ҳукумати расмӣ
буданд. Чунки онҳо камбудї ва иштибоҳи сиёсати давлатро ба хубї дарк намуда,
ошкор намуда, барои бартараф намудани онҳо маслиҳат ва дастур пешниҳод
менамуданд. Барои ғулом, батрак, коргари кироя, ки танҳо дар бораи “қути
лоямут” ё “бихўр -- намур” фикр мекунанд ва дорои тафаккури бардагӣ мебошад,
фалсафа лозим нест. Барои онҳо фалсафа як соҳаи бемаъно, гапфурӯшӣ ва
нодаркор маҳсуб меёбад. Фалсафа ҳамчун шакли махсуси дарки ҳастӣ, хоси
шахсиятҳои озод ва бомаърифат, яъне шаҳрванд мебошад.
Бояд махсус қайд намуд, ки шаҳрванд ин мартаба ва мақом мебошад. На ҳар
фардро шаҳрванд номидан мумкин аст. Инсон ҳамчун шаҳрванд таваллуд
намеёбад. Вай ба мақоми шаҳрвандӣ дар раванди зиндагиаш бо тавассути таълим
ва тарбия, донистани ҳаёт ва муайян намудан мавқеи худ дар ҷомеа мерасад. Дар
ин ҷо саволе ба миён меояд, ки чї гуна шакли таълим ва маълумот метавонад
инсонро шаҳрванд созад? Фарз кардем, ки мактаби олӣ маълумот медиҳад,
ҷавонро ҳамчун мутахассиси хуб -- духтур, муаллим, муҳандис, бинокор ва ғайра
тарбия мекунад. Пас, савол ба миён меояд, ки кадом маълумот шаҳрвандро омода
месозад? Мо мушоҳида мекунем, ки маълумоте, ки ҳозир Вазорати маориф ва
илм медиҳад, барои шаҳрванд шудан кофӣ нест. Танҳо тавассути маълумоти олии
касбӣ шаҳрванд шудан имконнопазир аст. Бояд қайд кунам, ки маълумоти
шаҳрвандӣ қисми ҷудонашавандаи маълумоти олии касбии давомдор мебошад.
Маълумоти шаҳрвандӣ, аз як тараф, ин маҷмӯи донишҳо дар хусуси Конститутсия,
қонунҳои амалкунанда, фаъолияти давлат, сиёсат, ҳуқуқ ва вазифаҳои инсон
бошад, аз тарафи дигар, дониш ва малаки инсон оиди иштироки вай дар ҳаёти
ҷамъиятию сиёсии мамлакат мебошад. Дар раванди ташаккули шаҳрвандӣ анъана,
арзишҳои ахлоқӣ, рафтору кирдори намунавӣ, масъулияти одамон дар назди
миллат ва давлат, тавассути таълим ва тарбия аз нав эҳё карда шуда, дастраси
ҷомеаи муосир гардонида мешавад ва аз насл ба насл интиқол меёбад. Дар назар
доштан лозим аст, ки дар ҳар давру замон талабот нисбати маълумоти шаҳрвандӣ
тағйир меёбад. Масалан, дар шароити мураккабу душвори ҷомеа (ҷангҳо, офатҳои
табиї, эпидемия) нақши маълумоти шаҳрвандӣ якчанд маротиба меафзояд. Аммо
ин маънои онро надорад, ки мо дар давраҳои нисбатан орому босуботи ҷомеа
мақом ва нақши маълумоти шаҳрвандиро сарфи назар намоем. Бояд дар назар
дошт, ки устуворӣ ва пойдории ҳар як давлат аз мавқеи ишғолкардаи шаҳрвандон,
масъулияти онҳо ва дараҷаи иҷроиши вазифаи шаҳрвандии одамон зич вобастагӣ
дорад. Аз ин рӯ, вазифаи асосии системаи маориф ин омода сохтан ва дастгирӣ
намудани аҳли ҷомеа ба чунин тарзи фаъолият мебошад. Чи тавре ки мебинем, дар
ташаккули шаҳрвандї на танҳо системаи маориф, балки оила, ташкилотҳои
ҷамъиятӣ, институтҳои гуногуни дар ҷомеа амалкунанда ва дар маҷмӯъ, ҷомеа
нақши асосӣ мебозанд.
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Бояд қайд намуд, ки масъалаи шаҳрвандӣ дар таърихи инсоният ду маротиба
пайдо шудааст: якум, чи тавре ки дар боло гуфтем, дар полиси Юнони қадим ва
дуюм, дар давраи маорифпарварӣ -- дар асри 18, дар даврае, ки мардум ба
озодандешӣ рӯ овард. Фалсафа ҳам дар ҳамин ду давра инкишоф ёфта, ба қуллаҳои
баланди инкишофи худ расидааст. Полиси Афина фалсафаи бузургу оламгири
Суқрот, Афлотун ва Арастуро офарид. Аҳди нав, замони модерн, фалсафаи
маорифпарварӣ фалсафаи машҳури классикии немисро офарид. Ва умуман, ба
ақидаи ман, фалсафаи классикии немес давоми мантиқии фалсафаи маорифпарварӣ
мебошад. Яъне, ман мегўям, ки ҷараёни маорифпарварӣ фалсафаи классикии
немисро ба вуҷуд овард. Давраи маорифпарварӣ ин давраи ташаккул ёфтани илми
муосири Аврупо аст. Гарчанде ба илми муосир фалсафаи Юнони қадим, алалхусус
фалсафаи Арасту заминаи боэътимоде гузошта бошад ҳам, аммо илме, ки ҳозир мо
меомўзем, дар асрњои 17 -18 ташаккул ёфтааст. Аз асри 17 сар карда, тақсимбандии
илм оғоз меёбад. Илм ҳамчун институти иҷтимоӣ ташаккул ёфта, робита байни
олимон пайдо мешавад, гуфтугӯ (диалог), танқиду инкору тасдиқ намудани фикру
ақидаҳои дигарон шакли расмӣ пайдо мекунад. Илм ба истеҳсолот зич пайваст
шуда, такони ҷиддӣ ба инкишофи илмҳои эксперименталӣ, яъне таҷрибавӣ дода
мешавад. Ва дар ҳамин давра захирашавї ва дар байни омма паҳн намудани
донишҳои илмӣ оѓоз мегардад. Аз ин рӯ, шиори асосии маорифпарварон: “дониш
ба ҳар кас, ба ҳар нафар”буд. Яъне, агар ту хоҳӣ, ки дар Аврупо зиндагӣ кунӣ, бояд
донишманду бофарҳанг бошӣ, фикр карда тавонӣ ва бояд дар зери таъсири фикри
бегона наафтӣ. Ин нукта ба мо нишон медињад, ки то имрӯз тамоми Аврупо аз
рўйи њамин шиор амал мекунад. Мутаассифона, дар Шарқ, алахусус дар Шарқи
мусалмонї мо тамоман ҳолати дигарро мушоҳида мекунем. Ҳоло ман намехоҳам
ба ин масъала даст занам. Чунки ин масъалаи алоҳида буда, таҳқиқоти махсусро
талаб менамояд. Дар Аврупо бошад, маорифпарварӣ, яъне ташаккули ҳисси
шаҳрвандӣ аз оила сар мешавад. Ба таълиму тарбияи ахлоқӣ, завқи эстетикӣ, озод
фикр кардан, озодандеш будани наврасон ва ҷавонон тамоми зинаҳои ҷомеа аз
оила сар карда, то боғчаҳои бачагона, кўдакистонҳо, мактабу литсейҳо, коллеҷу
мактабҳои олӣ ва умуман, тамоми ҷомеа сафарбар карда шудааст. Ќонунро
донистан, фарқ кардан, ки кадом қонун қонуни ҳуқуқӣ аст ва кадом қонун қонуни
ғайриҳуқуқӣ, яъне кадом қонун манфиати аҳли ҷомеаро ифода мекунад ва кадом
қонун ифодагари гурӯҳњои алоҳидаи ҷомеа мебошад, шарти асосии шаҳрванд
будан дар ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Бе дарки моҳияти қонун, шаҳрванд бо
дигарҳо созиш карда, дар ҷомеа зиндагӣ карда наметавонад. Қонун ифодакунандаи
манфиатҳои шахс дар ҷомеа мебошад.
Мехоҳам ба як масъалаи норавшан каме ҳам бошад, равшанї андозам. Яке аз
кашфиётҳои бузург ва арзишманди маорифпарварон ин кашфи табиати инсон буд.
Дар натиҷаи таҷриба ва таҳқиқотҳои зиёде онҳо ба ҳулосае омаданд, ки табиатан
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инсон худхоњ, худбин ва худпараст аст. Ба ақидаи онҳо, асоси ахлоқ ин дуруст дарк
намудани манфиатҳои шахсӣ мебошад. Аз ин рӯ, онҳо ақидаи худдӯстӣ ва
худбиниро дар доираи ақл пешниҳод намуданд. Инсон, тибќи фањмиши онҳо, дар
мадди аввал бояд манфиатҳои шахсии худашро гузорад. Чунки ин аз табиати
инсон сар мезанад. Лекин ин ҷо саволе ба миён меояд, ки чї тавр ман дар як вақт
манфиати шахсии худро дар мадди аввал мегузорам ва ҳамзамон манфиати давлат
ва ҷомеаро ҳимоя намуда, ба онҳо арҷгузорӣ ва ҳамкорӣ менамоям? Ба ақидаи
маорифпарварон, ҷавоби ин савол дар дарки дурусти қонунҳои амалкунанда
маҳфуз аст. Чи тавре ки ман дар боло қайд намудам, қонунҳои ҳуқуқӣ, ки
ифодагари ҳам манфиатҳои шахс ва ҳам ҷомеа ва давлат мебошанд, ба шаҳрванд
имконият медиҳанд, ки дар асоси қонун манфиатҳои шахсии худро ба ҳаёт ва
манфиатҳои ҷамъияту давлат зиракона ҳамоҳанг созад. Агар аз ин лиҳоз мо ба
фалсафаи марксистӣ – ленинии замони Шӯравӣ назар афканем, аниқ мушоҳида
мекунем, ки чунин ақидаҳо дар он фалсафа, умуман вуҷуд надошт. Дар фалсафаи
аҳди Шўравӣ дар мадди аввал манфиати коллектив, ҷамъият ва давлат меистод.
Чунин ба назар мерасид, ки гӯё инсон ва манфиатҳои шахсии вай, умуман вуҷуд
надоранд. Аз ин рӯ, бо шикасти сохти Шӯравӣ фалсафааш низ аз байн рафт. Ҳоло
бошад фалсафаи марксистӣ ҳамчун як равияи фалсафаи асри ХХ дар баробари
позитивизм, экзистенсиализм, прагматизм, фалсафаи ҳаёт ва ѓайрањо вуҷуд дошта,
пайравон ва ҳаводорони худро низ дорад. Чуноне ки К.Маркс ҳеҷ гоҳ худашро
файласуф нагуфтааст, В. И.Ленин ҳам файласуф набуд.
Комил Бекзода:
Зинда бошед. Умуман, ҷавоби аввал қонеъкунанда аст. Хуб, қисмати дуюми
савол, ки ба шахсияти худатон дахл дорад. Шуморо њоло њамчун файласуфи
шинохта эътироф мекунанд. Андешаи шумо дар ин масъала чист?
А. Самиев:
Ба ин савол ман ҷавоб дода наметавонам. Њеҷ кас ба худаш баҳо намегузорад.
Якум, ман ба ҳеч кас баҳо намедињам. Дуюм, ман шуморо мефаҳмам. Одатан,
барои њеч кас бањои дигарон нисбат ба шахсияташ хушоянда нест.
Комил Бекзода:
Охирон саволро медиҳам?
А. Самиев:
Саволро доир ба фалсафа диҳед, на ба сиёсат.
Комил Бекзода:
Ишорањое, ки кардем, шояд дар маљалла интишор гарданд ва эњтимол дигар
ҳамсолони мову кадрҳои Шӯравї аз мо малол шаванд, ки чаро Абдусамадро чун
файласуф оварданду моро не. Шумо чї назар доред?
А. Самиев:
Дар яке аз маҳфилҳои фалсафӣ, файласуфи машҳури Шўравӣ Мираб
Константинович Мамардашвили гуфта буд: “Философия - это мысль вслух, кто
81

не может сформулировать свою мысль он не философ”(Фалсафа ин баёни фикри
бо овоз аст ва шахсе, ки фикрашро ба таври шунаво гуфта ва навишта
наметавонад, вай файласуф нест). Онҳое, ки имрӯзҳо айнакҳои ғафс мемонанду бо
қавораи ҷиддӣ доногиашонро нишон медиҳанд, ҳеҷ гоҳ файласуф набуданд ва
намешаванд. Фалсафа дар майдони баҳсу андеша, дар бархўрди фикру ақидаҳо,
ки ба ягон нафар бартарӣ дода намешуд ва ҳама баробар буданд, ба вуҷуд
омадааст. Чунин ҳолат бори аввал дар полис, дар Афинаи бостон ба вуҷуд
омадааст. Ин анъана дар шакли дигар дар замони Шӯравӣ низ давом дошт.
Шумо ба ёд оред собиқ Шуъбаи фалсафаро. Ба таври доимӣ дар бахшҳо ва дар
сатҳи Шуъба бо иштироки файласуфони шинохтаи мактабҳои олӣ семинарҳои
методологӣ дар мавзӯъҳои гуногун гузаронида мешуд. Ва баҳсу музокираҳои зиёд
ва ҷолибе ҳам баргузор мегардид. Чунин анъана имрӯз ҳам дар давлатҳои
тараќқикардаи ҷаҳон, аз ҷумла Фаронса, Италия, Россия, Олмон ва дигар
давлатҳо давом дорад. Дар Россия ҳатто клуби якҷояи баҳси фалсафии
Пажўњишгоҳи фалсафаи Академия илмҳои Россия бо Донишгоҳи шаҳри Милан
(Италия) ва Санкт - Петербург амал карда истодааст.
Комил Бекзода:
Устод С. Наврўзов дар китобашон аќидањое монанд ба гуфтањои шуморо
оварданд, ки аксари файласуфони тољик аз ў сахт ранҷиданд. Оё ба ҳақ
ранҷиданд ё ин ки не?
А. Самиев:
Ман, шахсан ба шахсияти касе ва андешањои вай коре надорам. Дар ин олам
ҳар як нафар роҳи худ, мақсаду мароми худро дорад, чунки ҳар як нафар оламро ба
таври худаш мефаҳмад ва мавқеи худро меёбад. Лекин чун сухан дар бораи фалсафа
меравад ва азбаски вай касби дӯстдоштаи мо мебошад, бояд ҳақиқатро гӯем. Ҳақиқат
ҳамин аст, ки фалсафа ин озодандешӣ, нозукандешї, озодфикрӣ аст ва баёни фикру
андешаи инсон дар хусуси олами сағиру кабир, сифлию улвӣ буда, ҳатто файласуфе
вайро фолклори зеҳнӣ ва ақлонӣ номидааст. Чи тавре ки ман дар боло қайд
намудам, фалсафа дар ҳолати баҳс (диалог) ва бо ҳам муқобилгузории ақидаҳо пайдо
шудааст. Калимаи диалог, яъне “дио”- ду ва “логия”- сухан, калима буда, њунари
бањсу гуфтугўйи мантиќиро дорад. Барои баҳс тайёр шудан даркор. Оиди он чизе, ки
кайҳо маълуму дастраси ҳамагон аст, баҳс намекунад. Баҳс дар мавзӯе баргузор
мегардад, ки ҳоло то ба охир дарк ва дониста нашудааст. Ақидаҳои зиёде нисбати
ин мавзӯъ вуҷуд дорад. Фарқи файласуф аз софистону роҳибон дар он буд, ки
софистон ҳама чизро медонистанд, онҳо ҳатто худро монополисти мутлақи ҳақиқат
мешумориданд. Ҳақиқат танҳо дастраси онҳо буд ва онро гўё танҳо онҳо дониста
метавонистанд. Фалсафаи ҳақиқӣ ва илмӣ бошад, аз надонистан оғоз меёбад. Яъне,
донистан аз надонистан сар мезанад. Биёед, ба ёд оварем Суқротро, ки фармудааст:
“Ман танњо њаминро медонам, ки ҳеҷ чизро намедонам”. Барои файласуф ҳақиқат
дар шакли тайёр вуҷуд надорад. Вай дар баҳсу андеша, дар диалог, ки ҳама баробар
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иштирок карда метавонанд, тавлид меёбад. Ҳама баробар ҳуқуқи дарки ҳақиқатро
доранд. Як нуктаи дигарро мехоҳам қайд намоям, ки дар Шарқи мусалмонї
файласуфон ва ҳакимон бо ҳамдигар баҳс намекарданд, чунки онҳо гӯё дорои
донишҳои азалӣ ва худодод буданд. Барои онҳо ҳама чиз, аз ҷумла ҳақиқат пешакӣ
маълум буд ва агар зарурияти баҳс (диалог) пайдо мешуд, онҳо танҳо ба Худо баҳс
мекарданд. Мутаассифона, чунин масъалаи муҳими фалсафаи Шарқи мусалмонї то
ҳоло аз тарафи мутахассисони ватанӣ омӯхта нашудааст. Фикрамро ҷамъбаст карда
мегўям, ки ҳам фалсафа ва ҳам илм дар баҳс, яъне дар гуфтугӯи файласуфону
олимон, устодон ва шогирдон, бо ҳам муқобил гузоштани ақида ва фикру андеша
онҳо ва дар охир ба як хулоса омадан инкишоф меёбад. Дар ҷое ва дар маконе, ки
ин ҳолат вуҷуд надорад, ҳаргиз илм ва фалсафа инкишоф намеёбанд. Агар онҳо
вуҷуд ҳам дошта бошанд, кайҳо характери догматикӣ гирифта, ба схоластика табдил
ёфтаанд. Мо ҳоло мушоҳида мекунем, ки дар мактабҳои олӣ дарсҳои семинарӣ,
санҷиш, имтиҳони анъанавиро барҳам дода, ба системаи тестӣ гузаштаанд. Чунин
ҳолат барои ман барномаи телевизиони Россия “Поля чудес”- ро бахотир меоварад.
Ба ақидаи ман, чунин тарзи таълим боиси аз байн рафтани санъати фикрронӣ, нутќ
ва суханронии донишҷӯён мегардад. Аз ҳама бадтараш, онҳо дигар озод ва
мустақилона фикр ва сухан ронда натавониста, ҳамеша дар зери таъсири фикру
фаҳмишу андешаи бегонагон мемонанд.
Комил Бекзода:
Абдусамад Ҳасанович! Ба назари Шумо, нақши фалсафа дар ҷомеаи муосири
Тоҷикистон чї гуна аст?
А. Самиев:
Бояд дар назар дошт, ки фалсафа воситаи муҳими худшиносии инсон ва
дарки моҳияти арзишҳои озодии
ӯ мебошад. Нафаре, ки саъю кӯшиши
худшиносӣ ва озод будан надорад, ба вай фалсафа, аслан лозим нест. Фалсафа
олоти асосии худшиносӣ ва дарки арзишҳои озодии ҳар як фард аст. Чи тавре ки
дар боло қайд намудем, яке аз омилҳои муҳими шаҳрвандї ин дарки моҳияти
қонун ва ахлоқ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳамчун арзиши бебаҳо мебошад. Аз ин
лиҳоз, агар шаҳрванд ташаккул наёбад, давлати ҳуқуқбунёд сохтан имконнопазир
аст. Аз ин нигоҳ гуфтан мумкин аст, агар илм мутахассиси соҳавиро тайёр кунад,
фалсафа шаҳрвандро омода карда, ба воя мерасонад. Бояд таъқид намуд, ки
фалсафаи ҷаҳонї шартан ба ду қисм тақсим мешавад: а) фалсафаи аналитикӣ,
англо-саксонӣ; б) фалсафаи континенталӣ. Фалсафаи англо-саксонї бештар
характери илмӣ дошта, ба илм ва методологияи илм наздик аст. Фалсафаи
немисӣ ва фалсафаи рус бошад, ба гурўњи фалсафаи континенталӣ дохил
мешаванд. Барои чї континенталї? Барои он ки онҳо проблемањои
умумибашариро ба миён гузошта, кўшиш мекарданд, ки инсонро аз бадбахтию
нокомиҳо ва фоҷеаю хунрезиҳо наҷот диҳанд. Як мисоли равшан меоварам. Лев
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Толстой -- нависанда ва мутафаккири машҳури рус, вақте ки аз дунё
дармегузарад, аз зери болинаш китоби Кант “Танқиди хиради соф” - ро меёбанд.
Дар дастхати дар байни варақҳои китоб гузоштааш чунин навиштааст: “Ҳама он
масъалае, ки Кант дар асараш гузошта ва ҳал намудааст, ман онҳоро дар асарҳои
худ чандин маротиба гузошта, фикри худро баён кардаам. Фарқ дар он аст, ки
ман онҳоро дар образҳои бадеӣ инъикос намудаам, Кант бошад, онҳоро дар
маҳфуму категорияҳои фалсафӣ ифода намудааст”.
Дар ҷомеаи муосири тоҷикон фалсафа нақши арзанда дорад. Ба ҳамагон
маълум аст, ки сиёсати фарҳангии роҳбарияти мамлакат ба худшиносии
фарҳангию таърихии миллати тоҷик равона карда шудааст. Саволе ба миён
меояд, ки оё метавон бе донишҳои фалсафӣ худшинос шуд? Ҷавоб: албатта, не.
Илм инсонро худшинос намекунад, вай ба инсон дониш медиҳад, аз инсон
мутахассиси хуб тайёр мекунад, инсонро тавоно ва бузург мекунад. Фалсафа
бошад, барои инсон ҳамчун ойинаест, ки худро мебинад. Яъне, фалсафа инсонро
худшинос, бомаърифат ва шаҳрванд мекунад. Акнун худатон қазоват кунед, ки
аҳамияти фалсафа дар ҷомеаи муосир то чї андоза аст.
Комил Бекзода:
Абдусамад Ҳасанович ! Ба назари Шумо, бо кадом роњ маљалла (манзур
маљаллаи “Илм ва Љомеа” аст) метавонад миёни хонанда маќом пайдо кунад?
А. Самиев:
Албатта, ин, пеш аз ҳама, аз сифати илмии маводҳое, ки дар маҷалла чоп
мешаванд, вобастагии зич дорад. Дар маҷалла бояд чизҳои нави ғайристандартӣ,
фикру андешаи нави ҷолиб, нигоҳи дигар ба масъалаҳои мавҷуда чоп шуда,
чеҳраҳои нав дар соҳаи фалсафа ёфта, ҷалб карда шаванд. Фалсафа бояд
ҷавобгӯи замон бошад. Вай бояд дар фазои мардумӣ мақом ва мавқеи худро
дошта бошад. Албатта, ҳоло ҷалб намудани ҷавонон, донишҷӯён ба хондани
китобу маҷалла ниҳоят душвор аст. Бадбахтии мардуми мо дар ҳолати феълӣ,
пеш аз њама, дар паст рафтани шавқу завќи китобхонии онҳо зоњир мегардад.
Миллате, ки як вақтҳо бо китобхонию китобнависӣ шуҳрати ҷаҳонӣ дошт, имрӯз
аз китоб рӯ гардонидааст. Донишҷӯи имрӯза на китоб мехонад, на саводи кофӣ ва
на талаботи маънавӣ нисбат ба илму фарҳангро дорад. Дар чунин шароит барои
ҳайати таҳририяи маҷаллаи Шумо мушкилиҳои зиёде дар пеш аст. Мегӯянд, ки
дунё баумед аст. Шояд, ки ин мушкилот ба наздикиҳо аз байн раванд. Чунин
ҳолат бояд дер давом накунад.
Комил Бекзода:
Муносибати Шумо бо файласуфони зиндаи мо чї гуна аст? Оё инҳоро Шумо
файласуф мешуморед?
А. Самиев:
Дар замони Шўравӣ се насли файласуфон ба воя расиданд. То андозае, ки
ман медонам, онҳо он чизе, ки аз дасташон меомад ва метавонистанд, дар рушди
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фалсафа, алалхусус таърихи фалсафаи тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Инро
инкор кардан мумкин нест. Роҳбарияти пештараи Академияи илмҳои љумҳурӣ
бештар ба тарбия намудани мутахассисони соҳаи фалсафа, хусусан он соҳаҳое, ки
аз набудани мутахассис дар љумҳурии мо инкишоф ёфта наметавонстанд, диққати
махсус медод. Дар натиҷа, мо ҳоло дида истодаем, ки фалсафаи иҷтимоӣ,
сотсиология, сиёсатшиносӣ ва фарҳангшиносӣ дар қаламрави кишвар рӯ ба
инкишоф овардааст.
Комил Бекзода:
Пас чаро муносибати устод С. Наврӯзов бо ин устодон он қадар хуб нест?
А. Самиев:
Устод Султон Наврӯзович файласуфи оригинал ва нодир мебошад. Шояд аз
ҳамаи Шумо дида ман вайро хубтар шиносам. Аввал ин ки вай устодест, ки маро
дар донишгоҳ фалсафа таълим додааст. Дуюм, ман қариб тамоми асарҳои
навиштагиашонро хонда таҳлил намудаам. Ва то ҳол муносибати хуб ва
самимона нисбат ба шахсият ва эҷодиёти Устод дорам. Хизмати устодро, пеш аз
ҳама, ман дар он мебинам, ки устод аввалин шуда, жанри танқидиро дар
фалсафаи тоҷик ҷорӣ намуд. Тамоми кӯшишҳои устод ба он равона шудаанд, ки
тафаккури фалсафиро аз карахтӣ, булњавасї, бесамарӣ, зоҳирбинӣ ва
манфиатҷӯӣ тозатар ва боз ҳам тозатар намояд.
Дар баробари ин гуфтан лозим аст, ки мо дар ҷомеаи демократӣ зиндагӣ
дорем ва дар моддаи 8-уми Конститутсияи ҶТ масъалаи рангорангии афкор,
гуногунандешї ва гуногунаќидатї љо дорад ва њељ аќида њаќќи монополия
кардани ин ва ё он масъаларо надорад. Ҳар қас фикри худ ва андешаи худро
дорад. Плюрализм, яъне гуногунандешӣ дар илм падидаи хуб аст. Лекин дар
сурате, ки ҳар як муаллиф мавқеъ ва ақидаи худро дар асоси далелҳои
раднашаванда асоснок карда тавонад ва хонандаро бовар кунонад, ки бо кадом
сабаб вай то ба охир дар мавқеаш устувор мемонад. Мутаассифона, мо дар гирду
атрофи навиштаҳои устод С. Наврӯзов ягон баҳси илмиро мушоҳида намекунем.
Ҳамаи он навиштаҳои устод бе ҷавоб дар рафҳои китобмонӣ, дар зери хоку чанг
хобидаанд. Лекин оќибат рўзе фаро хоњад расид!
Комил Бекзода:
Назари Шумо ба вазъи таълими фалсафа дар донишгоҳу донишкадаҳои
љумҳурӣ чӣ гуна аст?
Чи тавре ки қайд намудам, фалсафа ягона илмест, ки инсонро бомаърифат ва
шаҳрванд мекунад. Ин илм аст, ки ба инсон дониш дода, аз вай мутахассис тайёр
намуда, вайро пурзўру тавоно мекунад. Пас, фалсафа инсонро бомаърифат
намуда, худшинос мекунад. Илм ба инсон дониш медиҳад, фалсафа бошад, вайро
худшинос мекунад. Аз ин лињоз, ба таълими фалсафа дар макотиби олӣ бояд
диққати махсус дињем. Мутаассифона, таълими фалсафа дар қаламрави љумҳурӣ
ҷавобгӯи замон нест. Миқдори соатҳои таълими фалсафа ва илмњои фалсафї кам
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ва доираи таълими онњо маҳдуд шудааст. Барои чӣ дар Аврупо – Франсия,
Германия дар литсейҳо, дар коллеҷҳо фанни фалсафаро меомӯзанд, ҳатто дар
мактабҳои миёна фалсафаро таълим медињанд? Барои он ки ин дарси озодандешӣ
ва шаҳрвандӣ аст. Барои хамин, Аврупо ҳамеша озодандешу озодфикр аст. Худ
қазоват кунед, ки сари инсон ҳеҷ вақт холигиро қабул надорад, агар дониш
набошад, пас ҷои онро ҳар гуна ғояҳо ва таълимотҳои номатлуби динӣ ва
хурофотӣ пур мекунанд. Барои ба ин роҳ надодан, ин фазо бояд ҳамеша пур аз
донишҳои илмї ва таълимотҳои фалсафию ахлоқӣ бошад. Бар зидди идеологияи
бегона танҳо бо тавассути идеологияи илман асоснок мубориза бурдан мумкин аст.
Дигар масъала, ин баланд бардоштани савияи касбии устодони соҳаи фалсафа
мебошад. Ба ин нигоҳ накарда, аксари кулли устодони соҳаи фалсафа,
сиёсатшиносӣ, фарҳангшиносӣ, ки мактабҳои олиро аз рўи равияњои ѓайрифалсафї
хатм намуда, бо амри тақдир устоди соҳаи фалсафа шудаанд, ягон маротиба курсњои
такмили ихтисосро нагузаштаанд. Метод ва усули дарсдиҳии онҳо мавриди омӯзиш
ва таҳлил қарор нагирифтааст. Дар донишгоҳҳо онҳо аз аттестасия нагузаштаанд. Ба
Вазорати маориф ва илм лозим аст, ки масъалаи мазкурро зери назорати ҷиддӣ
гирифта, сатҳи таълими фанни фалсафаро баланд бардорад.
Нозим Нурзода:
Ташаккур, устоди арљманд, барои як чунин суњбати љолибу озод. Ин навъ
суњбатњо, махсусан доир ба масоили фалсафї омили асосии фикр кардан,
андешидан ва дуруст ќиёс намудан мебошанд ва тафаккури фалсафии хонандаро
бедор карда, роњро барои шинохту маърифати инсон, љањон, љомеа ва кайњон
њамвор месозанд.
Бовар дорем, ки минбаъд њам њамкорињои мо бо Шумо идома меёбанд ва
суњбату гузоришоти фалсафии Шумо дар тањкиму таќвият ёфтани љараёни
донишу биниши фалсафї ва илмї дар минтаќа наќши калидї хоњанд дошт.
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Зиёӣ ва муллои якдарсадӣ
(Мусоњибаи Одили Нозир
(Соҳибов) бо шоир ва
файласуф Зиё Абдулло)

Имрӯз дар Тоҷикистон ва умуман, дар тамоми дунё кашмакашӣ ва зиддиятҳо
миёни дингароёну дунявиён давом дорад. Ин зиддиятҳо то дараҷае расида, ки
мардум роҳгум задаанд ва намедонанд, ки аз пайи ки бираванду ба кӣ ё чӣ бовар
кунанд. Чӣ дуруст асту чӣ нодуруст ва сафед куҷову сиёҳ куҷост? Сарриштаи ин
калобаҳоро танҳо олимон, мутафаккирон ва умуман, зиёиён метавонанд боз кунанд
ва ба омма роҳи сараеро нишон диҳанд. Бо ҳамин сабаб суҳбате оростем, бо яке аз
чеҳраҳои шинохтаи кишвар, шоир ва файласуф Зиё Абдулло
Одили Нозир (О.Н.): - Устод, биёед суҳбатамонро аз вазни шеъри имрӯз
шурўъ мекунем. Албатта, вақте вазни шеър мегӯям, арӯзро дар назар надорам.
Мақоми шеърро, таъсири шеърро дар ҷомеа мегӯям… имрӯз шеър чӣ вазн дорад?
Зиё Абдулло (З.А.): - Барои он ки шеър ба омма писанд шавад, бузургони мо
қиссаҳою латифаҳоро ба шеър кашиданд. Чи тавре ки мо дар «Шоҳнома»,
«Қобуснома», «Мантиқ-ут-тайр», «Гаршоспнома» ва «Самаки айёр»-у «Ҳазору як
шаб», ки пеш аз ҳуҷуми араб навишта шудааст, мебинем. Яъне ҷомеа латифа,
қисса, афсона, нақли зебо мехоҳад. Омма бо нақли зебо руҳ мегирад, зеро қисса,
афсона омоли оммаро бароварда месозад. Афсона ҳамеша бо зафари қаҳрамони
мусбат ба анҷом мерасад, яъне дари умед ба ояндаро калон мекушояд. Ҷомеа
худро мекушояд, худро мешӯяд. Шеър дар паҳлӯи ҳамаи инҳо қадам мезанад,
аммо ашхосе ҳам ҳастанд, ки муаммоҳои шеърро мехоҳанд кушоянд ва барои ин
ба китобҳои динии Авасто, Буддо, Таврот, Инҷил, Қуръон муроҷиат мекунанд.
Боз шеър кушояндаи таърих ҳам ҳаст. Вақте Маснавӣ мехонем, дар он таърихи
Юнон, таърихи халқи худ ва рӯзгори худи Мавлоноро мебинем. Ҳамин тавр,
шеър бо рўҳи зинда ҳамоҳанг аст ва рўҳи зинда замон надорад. Имрӯз ҳам ҷорӣ
аст, фардо ҳам… Чизи дигар ин ки шеър барои сохтани андешаи зебо мусоидат
мекунад. Зардушт, аввал пиндори зебо, яъне андешаи зебо мегӯяд ва андешаи
зебо қудрати аввал аст, қудрати аввал Худо аст, ки дар мо ҷорист, яъне ҳамон
рўҳи зебо. Ҷонро ба тан даровардан аз дари андешаи нек аст, ки инсони олударо
бо воситаи ҷон покиза кунад. Он гоҳ даҳ қувва: панҷ ботинӣ, панҷ зоҳирӣ дар
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инсон ҷорӣ мешавад, ки дар вуҷуди мо саҳнаи зебое месозанд. Шумо бо чашми
дарунбин саҳнаи зебои дарунатонро, ки аҷаб муборизаҳоеро ба намоиш
мегузорад, мебинед. Вақте ки ба дараҷаи тамошои ин саҳна мерасед, шумо дигар
дар ин дунё бадиро намебинед. Барои ҳамин чашми дарунбинро кушодан, шеър
чун зинапоя хизмат мекунад.
О.Н.: - Аз гуфтаҳои Шумо бармеояд, ки шеър ин дигаргунсоз аст, яъне ба
тафаккури инсон таъсир мерасонад. Оё шеъри муосир ҳам ҳамин рисолатро
дорад? Дархӯри завқи хонанда аст?
З.А.: - Ин, пеш аз ҳама, ба фаҳмиш, дониш ва кушода тавонистан, яъне
фарҳанги дарунии хонанда вобаста аст. Яъне хонанда аз кадом зинаи шеър лаззат
бурда метавонад, лаззат бурдан низ, дар вуҷуди мо зинаҳоро дорад. Хонанда
дар кадом зинаи фаҳмиш аст. Хонандае ҳаст, ки фаҳмиш, дониш ва қабули вай
дар зинаи якум аст, хонандае ҳаст, ки нигоҳаш ба зинаи дуввум баромадааст ва аз
зинаи дуюм лаззат мебарад ва ҳамин гуна ба лаззати зинаи севум мерасад. Чунин
адабиёте, ки имрӯз мегӯем ва вазифае, ки пеши он мегузорем, ҳамеша будааст.
Масалан, Соиб як маҷмӯае тартиб медиҳад, ки фарогири намунаи эҷоди 800
шоири ҳамзамонаш аст, яъне дар замони Соиб 800 шоири хеле сухангӯйи дараҷаи
хуб будааст, ки ӯ аз онҳо гулчин кардааст ва онҳое, ки ба ин гулчин
надаромадаанд, чї қадар бошанд? Бигзор, онҳо бошанд ва барои хонандагоне, ки
дар зинаҳои гуногун қарор доранд, нависанд. Илми имрӯз исбот кардааст, ки 75
дарсади ҷомеаи дунё дар ҳамин зинаи авваланд, 21 дарсади мардуми дунё ба
андешаи рустанӣ, яъне гиёҳӣ ва танҳо 4 дарсади инсонҳо ба дараҷаи андешаи
инсонӣ расидаанд.
О.Н.: - Дар як суҳбататон Шумо ҷомеаро ба 2 гурӯҳ: 99 дарсадиҳо ва 1
дарсадиҳо ҷудо карда будед. 1-дарсадиҳо, бешубҳа, зиёиёнанд. 1-дарсадиҳои мо
ҳоло чї нақш доранд? Ва дар зимн, оё онҳо аслан вуҷуд доранд?
З.А.: - Биёед, аввал, дар бораи 99. 99 дарсади ҷомеа, ки бунёди ҷомеа аст,
суњбат кунем. Ин ба маънои инкор ё бо чашми кам дидани ин 99 нест, баръакс, агар
ин замина набошад, болохона ҳам сохта намешавад. Ин як фоиз ҳам аз ҳамин
бунёд мерӯяд. Як нафари бомаънӣ, бофаросат ва аз дарун интеллегенте ҳаст, ки ӯ,
аслан савод надорад. Аммо, вақте бо ӯ суҳбат мекунед, мебинед, ки ӯ фарҳанги
зебо, покизагии зебои инсонӣ дорад, ки дар баъзе академики илм нест. Аз роҳи
кашфи илм, аз даричаи як илм расидан ба дараҷаи академикӣ дигар аст, аммо рўҳу
равоне, ки асли инсон аз он мерӯяд, чизи дигар. Ҳамаи илмҳо дар нимароҳанд,
кушоиши мутлақ наёфтаанд, як нафаре, ки таги пойи илми ҳанӯз дар нимароҳбуда,
рисолати инсониро гузоштааст ва аз даричаи илми дар нимароҳбуда ба ҷомеа
назари нозеб мекунад, дар ин ҷо инсонияти зебои вай роҳгум мезанад. Аз ҳамин
дарича нигоҳи ноҳақ ҳам ба сатҳи инсонҳо, ба сатҳи гуногуни андешаи инсонҳо
оғоз мегирад. Инқилоб дами роҳи ҳамин ҷустуҷӯйи зеборо мегирад, аммо 99
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дарсади ҷомеа, ки ун роҳро намешиносад, ҳамовоз мешавад, бо як садои
инқилобии 1- дарсадӣ, медавад аз пайи чанд якдарсадӣ… ин ҷо аст, ки ғалат
мекунад ин 99, ба ҳамдигаркушӣ оғоз мекунад. Зеро, агар якдарссадӣ аз дари
шинохтан даромада бошад, 99 дарсад аз дари таассуб медарояд.
О.Н.: - Дар бораи ин 1-дарсадиҳо дар китоби «Бодгиреҳ»-атон чунин шеъре
доред:
Зиёии мо дар раҳи миллат
3 истгоҳ дорад:
Яке маҳал,
Дигар унвон,
Седигар чатан.
Раҳ ба раҳ башар низ мегӯяд,
Ба хотири он 3.
Муллои мо низ дар тариқати Худо
3 истгоҳ дорад:
Яке ҷонамоз,
Дигар сари хони мардум,
Седигар чатан.
Гаҳ-гаҳ миллат низ мегӯядВа аҳли исломро дар назар дорад,
Яъне, пеш аз ислом ӯ бузина будааст…
Сари ин пора каме меистодем.
З.А.: - Ин танҳо ба зиёии мо тааллуқ надорад, ба зиёии тамоми дунё, аз
ҷумла ба худам. Ин андешаи равониву рӯҳӣ аст, яъне ман зина ба зина роҳ
мепаймоям, ҳамин зина зинаи то ҷое биологӣ низ ҳаст… Агар аз рӯйи синну сол
нигарем, дар кӯдакӣ мо бештар рӯҳонием. Сӯфиён мегӯянд, ки кӯдак Худо аст,
покизагии худоро дорад. Мо аз покизагии худоӣ ба зиндагӣ сар мехалонем.
Зндагӣ пур аз таассуб, пур аз мубориза аст ва ин таассубҳоро аз кӯдакӣ ба сари
мо бор ва ҳатто нигоҳи моро ба зиндагӣ манфӣ мекунанд, то дараҷае ки мо ба
зиндагӣ бо хашм, бо рашк, бо кина дохил мешавем ва ҳамаи инҳо чун кундаҳои
бузурги пеши по афтода монеъи мо мешаванд. Ва зиёие, ки ҳамин кундаҳоро
шинохтааст, зиёӣ аст… яъне ба дараҷаи зиёӣ расидааст, ӯ худро ба шустан оғоз
мекунад. Ва табиист, ки мулло низ агар саҳнаҳои даруни худашро бубинад ё ба
дидан сар кунад, ӯ аз минбар баромада, воизӣ намекунад, агар воизӣ кунад ҳам, ӯ
тарғиби некӣ ва кўшиши кушудани андешаи некро дар вуҷуди инсон мекунад.
О.Н.: - Дар ин сурат мулло ҳам ҳолати рӯҳонии инсонро тағйир медиҳад,
онҳоро ба ҷанг намехонад, ба ҷиҳод намехонад, балки ба шинохти ҳастӣ
раҳнамун мешавад.
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З.А.: - Бале. Аммо, муллои воқеӣ, ки низ 1-дарсадист, на муллои 99-дарсадӣ.
Ин мулло ҳам ба биниши рӯҳонии худаш нав оғоз кардааст ва дар зинаи оғоз
воизӣ кардан раво нест. Ӯ аввал худашро кашф мекунад, ба ҷиҳоди дарунии
худаш оғоз мекунад, баъд ба гӯшаи хомӯшӣ меравад ва аз гӯшаи хомўшӣ ба пахш
кардани нури зебоӣ сар мекунад. Ҳам зиёии ҳақиқӣ, ҳам муллои ҳақиқӣ… Ду нур
аз ду тараф ба пахши нури зебоӣ шурӯъ мекунанд…
О.Н.: - Имрӯз дар дунё кашмакашиҳои давлатҳои ба ном Исломӣ давом
дорад. Мисол, ташкили ДИИШ, ки ҷавонони гумроҳи мо дар он меҷанганд ё
ҳизбу гурӯҳҳои дигари иртиҷоӣ. Муллои тоҷик дар ин давра чӣ кор бояд кунад?
З.А.: - Муллои тоҷик ҳам ранги мутаассибони дигари дунё аст. Ин ҷангҳо
ҷанг байни таассубҳост. Фарқ надорад, ки таассуб аз давлати демократӣ сар
мезанад ё аз давлати динӣ…таассуб таассуб аст, чуноне ки рӯҳоният рӯҳоният
аст. Маънои таассуб кӯр аст. Ҷанги қӯрҳо аст дар дунё. Аз ибтидои олам кӯрҳо
бо ҳам меҷанганд ва маълум нест, ки ин то кай идома мекунад.
О.Н.: - Гуфтед, ки бешак, муллои тоҷик ҳам мисли дигар муллоҳои
таассубкор аст, оё ин таассубҳо ба Тоҷикистон хатар эҷод карда метавонанд?
З.А.: - Таассуб ҳама вақт хатар мезояд, хоҳ дар Амрико бошаду хоҳ Лондон.
Таассуб ҳамеша шамшер кашидааст ва шамшераш ҷаҳл аст. Ва ин ҷаҳл ҳамеша
кӯркӯрона шамшер мезанад.
О.Н.: - Устод имрӯз миёни 99-дарсадиҳо ва гоҳ-гоҳ 1-дарсадиҳо баҳси шадиде
давом дорад. Инҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шадаанд: дингароён ва дунявиназарон. Агар
мо пурра ба аҳдофи ҳар ду назар кунем, онҳо андешаҳошонро ба иғроқ мебаранду
арзишҳои миллӣ ба назар гирифта намешавад, аз миён меравад. Шумо
тарафдори кадомед ва чӣ андеша сари ин мушкилӣ доред?
З.А.: - Ин ду қувва ба таври равшан ҳамон ду қувваи ботинии худро дуруст
нашинохтанд, саҳнаи муборизаи даруни худро надидаанд. Бинобар ин ин ду
қувва мехоҳанд саҳнаҳои андеша, ният ва мақсадҳои дунявиашон дар саҳнаи
зиндагӣ, рӯйи замин ҷорӣ бошанд ва хуни бегуноҳон ҷорӣ мешаванд… Ман
барои шумо як мисол меорам аз Фирдавсӣ. Ӯ дар асри 10 чї гуна мешиносад
оромиии дунёро, созиш кардани динҳоро:
Дигар он ки диди ту карбоси нағз,
Гирифта варо чор покизамағз.
На карбоси нағз аз кашидан дарид,
На омад сутўҳ он кї онро кашид.
Ту карбосро дини Яздон шинос,
Кашанда чаҳор омад аз баҳри пос.
Яке дини деҳқони оташпараст,
Ки бе бож барсам нагирад ба даст.
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Дигар дини Мӯсо, ки хонӣ Ҷуҳуд,
Ки гӯяд ҷуз инро набояд сутуд.
Дигар дини Юнонӣ- он порсо,
Ки дод оварад дар дили подшо.
Чаҳорум зи тозӣ яке дини пок,
Сари ҳушмандон барорад зи хок.
Ҳаме баркашанд ин аз он, он аз ин,
Шавад он замон душман аз баҳри дин.
Аз ин пас биёяд яке номдор,
Зи дашти саворони найзагузор.
Ба ин саволи мо Фирдавсӣ ҳазор сол пеш ҷавоб додааст. 15 сол пеш аз ин ман
барои суҳбат барои маҷаллаи «Дарё» рафтам пеши рӯҳонии католик. Он рӯҳонӣ
ба ман як гапи аҷиб гуфт. Гуфт, ки имрӯз шумораи мусулмонон 2,7 млрд.
Насрониву католик 1,5 млрд. Шумораи мусулмон 200 млн зиёд аст. Барои он ки
ин динҳо ба созиш биёянд, бояд шумораи пайравони ин динҳо баробар шавад.
Бинобар ин ситезаҳо ба роҳ даромадааст. 1000 сол пеш Фирдавсӣ чӣ мегӯяд,
баъди 1000 сол як нафар рӯҳонӣ чї мегӯяд ва имрӯз чї вазъият аст!?
Дини Ислом ҷавонтарин дин аст. Ҷавон, ки ҳаст, албатта, меҷӯшад. Имкони
шинохтани табиати ин динро ҳам инсоният кушодааст. То даме ки ҷавон аст,
хунаш дар ҷӯш аст.
О.Н.: - Яъне, ҳама чизи дунё алоқаманд ба организми инсон аст?
З.А.: - Бале, исломиён, мусулмонҳо низ бояд ба зинаи миёнсолии андеша
бароянд, то шинохтро оғоз кунанд, ки ин ҷӯшишҳо дар онҳо аз чист? Ва ин
ҷӯшишҳо бештар кӯркӯрона аст ё биноёна? Яъне дар кашфи даруни худ оромиш
пайдо кунанд ва шинохти дарунии худро сар кунанд. Ин оромиш ҳам ба ҷомеаи
мо таъсири хуб мерасонад, ҳам ба ҷомеаи дунё.
О.Н.: - Устод, барои чӣ тамоми ҷомеаи ғайриисломӣ аз Ислом ва
мусулмонон ҳарос доранд?
З.А.: - Чунон ки як мӯйсафед аз як ҷавони каламасти баандешанарасида
метарсад, ҳамин гуна аст. Онҳо миёнсолоне шуданд, ки бо кашфиётҳои бисёр
зебо, ба инсоният бисёр хизмати зебо карданду мекунанд. Масалан, мегӯянд, ки
компютерро Юнониён дар асри 10 кашф карда буданд, аммо барои он ки
компютер ба амал сар кунад, ҳамон зинаҳои то имрӯз паймударо ҷомеа дар 1000
сол тай кард. Ин солҳо кашфиётҳои назаррас тай шуд, намунаи олиаш ин қувваи
барқ аст. Агар қувваи барқ набошад, компютер ба кор намедарояд. Яъне
инсоният заминаи ҷорӣ шудани як кашфиёти асри 10-ро баъди 1000 сол ёфт, инро
киҳо карданд? Гаравандаҳои динҳои миёнсол!
Яъне, онҳо илмро, илми
офарандаро дар паҳлӯи рӯҳонияташон монданд ва кашф карданд қувваи некро.
Мусулмони ҷавон бояд дидани навро оғоз кунанд, шинохти навро оғоз кунанд ва
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муносибати солимона карданро омӯзанд. Ин ки ҷавон метавонад муносибати
носолимона, ношинохта кунад, он миёнсоли андеша метарсад.
О.Н.:- Яъне, имрӯз исломигароёну Ислом бештар ба эҳсос, ба бозую ба қувва
такя дорад, на ба рӯҳу равон?
З.А.: - Бале!
О.Н.: - Ислом ба зинаи шинохт ҳоло нарасидааст?
З.А.: - Бале! Дуруст аст. Он миёнсолон бо такя ба илми дақиқ, қудратҳои
бисёр азим расидаанд ва хурдтарин давлате, ки гаравандаи онҳоянд, агар аз ин
неруи илмӣ, яъне яроқҳое, ки ин қувваҳо доранд, истифода кунад, агар аз
даричаи ҷаҳл биёяд, ҳамин 2,7 млрд мусулмонро метавонад хокистар кунад. Ин
ҳам дар чанд дақиқа. Ин ҷо бояд ин ҷавон андеша кунад, ки бо чї қувва мубориза
бурда истодааст, оё танҳо қувваи ҷоҳилияташ мерасад бо он қувваи дақиқи илмӣ,
ки қудрати ҷисмонӣ гирифтааст? Албатта, наметавонад!
О.Н.: - Як замон ба чанд суханҳои шумо чеҳраҳои шинохта ва сиёсии кишвар
- бародарон Тӯраҷонзодаҳо дар хашм шуда, ба шумо тариқи ВАО ҷавоб гардонда
буданд. Аслан ин қазия чӣ буд ва давоми он чӣ шуд?
З.А.: - Дар маҳфили «Диалог»-и онҳо суханронӣ карда, дар ҳафтаворҳо,
тариқи суолу ҷавоб аз Қуръон далел овардам, ки дар Қуръон омадааст:
«Муҳаммад аз Худо мепурсад, ки оё ман метавонам, каси дигареро кофир гӯям.
Худо мегӯяд: на, ин кори охират аст ва ин кори ман аст ва кассе, ки нафари
дигареро кофир мегӯяд, худи ӯ кофир мешавад, зеро ӯ худро ба ҷойи ман ба ҷойи
Худо гузоштааст». Ман ин суханҳоро ба чоп додам. Ин ба чопдиҳӣ бар он маънӣ
буд, ки авоме, ки аз паси сухани ин се бародар ранги дарё равона буданд, андеша
кунанд, ки ин се воиз дуруст мегӯянд ё Қуръон? Ман бовар дорам, ки ин ҷомеаро
як дараҷа ором кард. Дар баҳс ман аз онҳо кам набудам, зеро дар олами ислом 99
дар сад ҳамин гуна қабули авомона доранд, суҳбату суханрониҳоям онҳоро низ
дар назар дошт, яъне ба шахси ин се бародар бо хомўшии худ ҷавоб гардондам.
О.Н.: - Бо вуҷуди он ки Шумо ояҳои Қуръонро овардед ва гуфтед, ки кофар
гуфтан мумкин нест, аммо боз ҳам шуморо кофар мегӯянд, ҳатто чанд рӯз пеш,
вақте шумо меҳмони маҳфили «Ҷаҳони андеша» будед, дар сомонаҳои интернетӣ
гуфтанд, ки Зиё Абдулло кофар буданашро солҳо пеш иқрор карда буд. Ин ба
шумо чї таъсир мерасонад?
З.А.: - Ман аз он суханҳо ба саҳнаҳои дарунии худам бармегардам. Даруни
ман саҳнаҳое ҳаст, ки саҳнаи вайҳо кӯдакона метобад.
О.Н.: - Дар бораи дину диёнат сухан рафт. Мегуфтед, ки аз нигоҳи шумо дин
чӣ аст?
З.А.: - Ин калима калимаи Авастоӣ буда, маънои виҷдонро низ дошт,
маънои рӯҳи покро дорад. Азбаски инсон заиф аст ва он зебоиро шинохта
натавонист, маънои ин калима, яъне динро ба маънои таассуб расониданд. Дар
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Ғарб ҳам, бар зидди мутаассибони рӯҳонї муборизаҳои шадид бурдаанд. Авом
ҳамеша дар зулмот аст ва зиндагии рӯшанро намедонад. Мисоли ин дар инқилоби
Фаронса. Инқилобчиён зиндониёнро озод карданд. Қисми зиёди зиндониён
баргашта омаданд ба зиндон. Аз онҳо пурсиданд, ки чаро шумо баргаштед? Онҳо
гуфтанд, ки мо дар берун зиндагӣ карда наметавонем, яъне роҳи зиндагӣ дар
миёни мардумро гум кардаем. Дар ин ҷо бо як кафлес ғизое медиҳанд, зиндаем,
мо омадем, ки зиндагӣ моро ба гуруснагӣ накушад. Барои ин ки мо аз зиндагӣ
намирем, омадем ба гӯристон, ки зинда бимонем… Аз кӯрии авом мутаассибони
динӣ ҳама вақт истифода мекарданд, касеро мехостанд кофар мегуфтанд. Ва
авоми бадбахт низ, тӯда-тӯда давида сангсор кардан мегирифт. Мисли инро,
мутаассибони сиёсӣ ҳам мекунанд.
О.Н.: -Ҷомеаи Тоҷикистони имрӯз низ дар зиндон қарор дорад?
З.А.: - Бале, авом ҳамеша дар зиндони таассуби худ қарор дорад? Муллоҳо
ҳам аз ҳамин авом баромаданд ва аз ҳамин зиндонанд.
О.Н.: - Яъне, муллоҳо ҳам авоманд?
З.А.: - Бале, муллоҳои авом. Қисми зиёди зиёиён ҳам. Ҳатто агар зиёӣ авоми
бесавод мебуд, ҳам ба худаш, ҳам ба ҷамъият бештар манфиат мерасонид, аммо,
вақте ин авом зиёии чаласавод шудааст, ӯ ҳам ба худ, ҳам ба ҷомеа зиёдтар
метавонад зарар расонад. Барои ҳамин ҳам ман гуфтам: вақте ки зиёӣ саҳнаҳои
ботинии худро ба дидан сар мекунад, он вақт оғоз меёбад равшанфикрӣ. Ин хело
душвор аст, барои ин ӯ бояд аз кӯдакӣ барои шинохти ботини худ омодагӣ бинад
ё омода созад.
О.Н.: - Яъне андешаи Муҳаммадҷон Шакурӣ дар мавридаи «зиёии деҳотӣ»
ва «зиёии шаҳрӣ» дуруст аст?
З.А.: - Бале. Мухтасари ҳамин мақолаи дурударози муаллим Шакуриро ман дар
соли 1992 пеш аз муроҷиатнома пешниҳод карда будам, ки пойтахтро ба Хуҷанд
кӯчонанд ва ба далелаш ҳамин «андешаи деҳотӣ» ва «зиёии шаҳрӣ» асос оварда
будам. Ин навиштаи ман як сархат буд ва ман гуфта будам: вақте ки мо аз деҳот ба
шаҳри қадима меоем, ранги чармем ва шаҳри қадима аз мо ранги усто мехоҳад,
пӯстини зебо ё туфлии зебо созад, яъне моро аз дарун ҳамин гуна зебо кунад, барои
ин ки шаҳри қадима дар давоми садсолаҳову ҳазорсолаҳо худро зебо кардааст ва
метавонад. Аммо Душанбе, ки шаҳри ҷавон аст, мо аз ҳар тараф омада, дар гулӯйи
Душанбе дар мондем, барои он ки Душанбе аз шаҳрҳои дигар ҷӯйи маданиятро
кашад, мо каме бояд онро сабук кунем. Яъне мо камтар даъвою шаттоҳӣ мекунем, ки
«Оҳ ватани ман аз ҳама зебо», «Хори Ватан аз тахти Сулаймон хуштар», ин воҳима
аст, ин як эҳсосбозӣ аст. Шумо як бор аз оинаи нилгун ба берун назар кунед, ки
мардум чї гуна шаҳрро доштанду доранд ва он шаҳрҳо то ҳол зиндаанд, чаро мо ду
ходаи азонгӯйиро аз он шаҳрҳои зебо, аз он ҳунарҳои зебо, ки бо заҳматҳо, бо
талошҳои зебо ва бо қувваи сафед сарф карда сохтаанд, хор ё безеб гӯему чордевори
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худамонро зебо? Ин гӯл задании авом аст, ин авомро авомтар сохтан аст, яъне
ғуломи ғуломи тапа-тайёри мутаассибон сохтан аст.
О.Н.: - Устод Бозор Собир дар як суханронӣ гуфтанд, ки шоирони тоҷик дар
ду давра зиндагии хуб доштанд, замони Сомониён ва Шӯравӣ. Имрӯз чӣ?
З.А.: - Инҳоро ҳам тақсим мекунем ба 1% ва 99%. Ва 99 % ҳама вақт аз ҷабри
зиндагӣ, аз ҷабри ҷомеа, аз ҷабри ҳокимони чунин ҷомеаҳо нолидаанд. Ва он 1%
ҳам нолидааст ва бадтар аз онҳо нолидааст, ба хотири он ки ҳамон сафедии
бузург, неруи сафедии бузург ба онҳо кам расидааст. Инро, ки шинохтед, зуд
дармеёбед, ки кадом адиб дар кадом гурӯҳи инҳо шомиланд, адиби авом ё фард,
аз рӯйи он ки устод Бозор то ҳоло аз мардуму сиёсат меноланд, аз ин ақида
меноланду ақидаи дигарро парчам мекунад, фаҳмидан мумкин аст, ки он кас дар
кадом гурӯҳанд.
О.Н.: - Дар маврди гуфтугузорҳои ИН бо матбуот хабар доштагистед, чї
андеша сари ин баҳсҳо доред?
З.А.: - 11 сол аз ин пеш як нафар рафиқам аз боло (зеро аз бозиҳои поён хабар
дошт), вақте ки китоби «Лоластон»-и ман баромад, гуфт: «ба ҷоизаи давлатӣ
арзанда аст, пешниҳод кун, аз боло дастгирӣ мекунем». Ман гуфтам, ки ҳоло
пешниҳод намекунам, зеро давлати мо нав аз ҷанг баромад ва харобии иқтисодӣ
дорад. Дар ин ҳол дидаву дониста хезаму гӯям, ки мана ман ин китобро
навиштам, ба ман ин қадар мукофот те, ин як навъ гадоӣ аст, ки зеби худ
намебинам. Баъди 10 сол китоби «Ҷоми Симурғ»-ро пешниҳод кардам, ба хотири
он ки нигоҳи адибонро дарёбам, ки назари онҳо ба шахси ман аст ё ба эҷоди ман
аст, ё назари онҳо то куҷо рушд кардааст. Ба ман гуфтанд, ки танҳо ду нафар
овоз додааст. Оё садои норизоӣ баровардам? Не! Вақте ки ҳама чизро зебою
табиї ва шинохта қабул кунед, на худатон асабӣ мешавед, на ҷомеаро дар ғазаб
меоред. 99 дарсад лабрези ғазабанд…
О.Н.: - Шояд роҳи нашинохтани неруи сафед аст, ки баъзеҳо аз озод будани
сухану бесарҳад шудани марзи сухан, сӯйистифода мекунанд. Бархе даъво
мекунанд, ки зиёда аз классикони мо гомосексуалист буданд, ҳатто дар Эрон
Сируси Шамисо китобе навишта бо номи «Шоҳидбозӣ дар адабиёти тоҷик» …
З.А.: - Боз аз даричаи 1 ба 99 меоем. 1 %-е, ки мегӯем, аз Рӯдакӣ сар карда, то
Мавлавӣ шоирони орифанд, инҳо вақте зебоӣ мегӯянд, зебоии худоиро дар
назар доранд, зебоӣ ҷинс надорад. Вақте Зардушт Худоро мебинад, зебоиро
мебинад. Ин орифон зебоиро дидаанд ва бояд барои фаҳмидани онҳо ба дараҷаи
онҳо ба дарки зебоӣ, рамзу рози сухан расем. Ин орифон, вақте ки соқӣ мегӯянд,
Худоро дар назар доранд, гул мегӯянд, Худоро мебинанд, Юсуф гӯянд, худро
мебинанд, Зардушт гӯянд, Худоро мебинанд, аммо инҳо ин зебоиро ба ҷисм
мубаддал кардаву фаҳмиданд.
Вақте ки Рӯдакӣ «Эй писар…» мегӯяд,
муроҷиаташ ба соқӣ аст, пеш киро соқӣ мегузоштанд? Соқие, ки дар нишастҳо
интихоб мешуд, дигар аст, соқии базми орифон дигар. Оё ҷомеа иҷоза медод, ки
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ягон зани зебо омада, дар ҷомеи орифон соқигӣ кунад? Базми орифон ба
ресторани имрӯзаи мо шабоҳат надошт… инро он муҳаққиқи эронӣ
нафаҳмидааст. Ва ин 99 % онро бод додааст. Дар ин ҷо устод Бозор омаду дар
ИН бод дод ва устод Аскар дар матбуот …
О.Н.: - Имрӯз аз нигоҳи шумо дар Тоҷикистон мавҷудияти ҳизби исломӣ маънӣ
дорад? Ва аз назари шумо лозим аст дар давлате, ки намояндагони дигар динҳо низ
ба сар мебаранд, танҳо як дину намояндагони як дин ҳизб дошта бошанд?
З.А.: - Ба наздикӣ барои «Адабиёт ва Санъат» як силсила шеър бурдам. Дар
он байн як байт ҳаст, ки ин аст:
Ҳинду ба саду як дин созишгару хушбин аст,
Моем ба дини худ, дар ҷанг чї садсола…
Ҷомеаи бузурги Ҳинд дуруст шинохтааст ё мо? Албатта, Ҳинд! Ӯ ба роҳи
созиш бағал кушодааст. Чуноне баҳоиён мегуфтанд, ки замин ранги глобус аст ва
Худо дар болои ҳамон глобус меистад ва динҳо хатҳоеанд, ки ба нуқтаи боло
пайвастанд. Бигзор, ҳамаи динҳо ба якдигар халал нарасонда, ба ҳамон нуқтаи
боло, ба сӯйи ҳамон Худои ягона роҳ паймоянд. Вақте ба боло мерасанд, мебинанд,
ки ҳама ба як Худо расидаанд, мисли Симурғи Аттор.
Шумо бубинед,
мусулмонони мо баҳоиёнро ҳам кофир гуфтанд, яъне тангназарӣ сабаби ҷаҳлу
ҷаҳолату ҷангу хунрезӣ ва авомсозии ҷомеа мегардад. Њар қуввае, ки ба авомкунии
ҷомеа меравад, он ќувваи сиёҳ аст, қувваи роҳгумзании инсонҳо. Мо дар рӯйи як
заминем, бояд созиш карданро ёд гирем. Ин ҳам як роҳи демократия аст.
О.Н.: - Яъне шумо зидди андешаҳои онҳое њастед, ки мехоҳанд дар ҷомеаи
сирф динӣ ё сирф исломӣ зиндагӣ кунем?
З.А.: - Агар Исломро ранги исломе шиносанд, ки Фирдавсӣ, Аттор, Хайём,
шинохтааст, марҳамат, ҷомеаи исломӣ созанд. Аввал исломро шинос, баъд
ҷомеаи исломӣ бисоз. Ин ҳам мисли сотсиализм мешавад, яъне онҳое, ки
инқилоби сотсиалистӣ карданд, гумон доштанд, ҷомеаи сотсиалистӣ ҳам
месозанд. Вале ҷомеае, ки ҳазорсолаҳо даруни дарёи дурӯғ, фиреб, зулм ва ғ.
шино кардааст, дар андак муддат сотсиализмро шатаки по кард ва лояшро ба
қолаби дурӯғи фиреби худ зад.
О.Н.: - Дар охир, мехостам бифаҳмам, ки чӣ аҳвол доред? Чӣ зиндагӣ доред?
З.А.: - Шукр, зиндааму зиндагӣ дорам, бо маоши нашриёт… аз касе норизо
нестам…
О.Н.: - Саломат бошед.
З.А.: - Хонаобод бошед.
Бознашр аз њафтаномаи «Тоҷикистон» №52, 2014
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Ёрмањмад НИЁЗЇ
файласуф

Ояндасозӣ ва сохтмони худӣ
Такя ба илм кардан ва дар заминаи илмӣ ояндаи худро сохтан, яке аз
вижагиҳои илмии ҷаҳони муосир мебошад. Яке аз файласуфон ва
сиёсатшиносони шинохтаи имрӯзи тоҷик Саймумин Ятимов дар ду соли охир бо
ду таҳқиқоти илмии худ, ки яке, «Идеология ва манфиатњои миллї» (Имрўзнюс,
№77 (842) сешанбе, 29.04.2014) ва дигаре, «Назарияи эҳтимолияти равандҳои
сиёсӣ» (Љумњурият, №: 252 аз 24.12.2014) мебошад, тавонистааст дар ҳавзаи илми
муосири тоҷик, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ уфуқи тозаеро
кушояд ва раванди бовармандї ба илм ва ояндабинии илмиро ба вуҷуд оварад.
Мо дар ин маќола бештар ба таҳқиқоти дуюм «Назарияи эҳтимолияти
равандҳои сиёсӣ» мутамарказ шуда, он бинишҳо ва равандҳоеро, ки воқеан, дар
оянда ҷомеаи моро интизор аст ва бештар заминаи он дар ҷомеаи имрӯзи тоҷик
ҳувайдост, баррасӣ мекунем.
Вақте мо дар мавриди ҷомеа андеша мекунем, дар зеҳни худ натанҳо маҷмӯи
одамонеро, ки дар як ҷо ҷамъ омадаанд, дар назар мегирем, балки ҷомеароба
унвони ҷамъияте, ки дар асоси идеалҳо, арзишҳо, њадафҳо ва ояндасозиҳо ба ҳам
омада, зиндагии худро ба дасти худ месозад, яъне тақдири худро ба дасти хеш
менависад ва месозад, мешиносем.
Саймумин Ятимов муҳаққиқест, ки дар ин таҳққиқоти худ чунин бовариро ба
вуҷуд оварда ва равандҳои хатарзо ва нигаронкунандаи ояндаи ҷомеаи тоҷикро
таҳлилу таҳқиқ намудааст.
Дар муқаддима ӯ аз таърифи шуур оғоз карда, шуурро натанҳо «дараҷаи
олии инъикоси олами воқеї, балки ҳамчун табиати иҷтимоӣ дошта, аломати
худинъикоскунӣ (яъне шуур дар худ ба ғайр аз инъикос кардани муҳити худ,
инчунин дар хотира нигоҳ доштан ва аз нав ба хотир овардан ва инчунин аз ин
воқеъият воқеъияти наверо сохтан мебошад - Н.Ё.) љиҳати танзими ҳаёт ва
фаъолияти ҷамъиятии худи инсон, махсусан аз тариқи маърифати ҳастии
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ҷамъиятӣ, шинохти моҳият ва қонуниятҳои он, хусусияти фарқкунанда ва
аломати мустақилияти нисбии шуур мебошад», муаррифи мекунад.
Дар ин таъриф муҳаққиқ хусусияти шуурро, натанҳо инъикоскунандаи олами
воқеӣ, балки ҳамчунин маърифаткунандаи ҳастии ҷамъиятӣ ва танзимгари
ќонуниятњои ҷомеа ба баррасї мекашад.
Дар фањмиши суннатии љомеа, ки аз мифология ва дин бармеояд, сохтмони
ҷомеаҳо ба таври бетартибона ва хаотикӣ ва бе дарназардошти назарияҳо ва бе
қонуниятмандиҳо фаҳмида мешуд.
Аммо дар ҷаҳони муосир бошад, ҷомеашиносон ва сиёсатшиносон дар
асоси омӯзиши ҷомеаҳо ба як идда назарияҳо ва қонунмандиҳое дастрасӣ пайдо
кардаанд, ки аз ин роҳ ҳар ҷомеаро метавон рушду тавсеа бахшид ё онро доим
дар ҷолиш ва нооромӣ, ё бе рушду тавсеа нигоҳ дошт.
Ягона унсуре, ки ҳар ҷомеаро ба самти рушду тавсеа метавонад
роҳнамоӣ кунад, ин шуури миллиест, ки ҳувияти ягона ва ваҳдатофаринӣ дорад
ва муҳаррики аслии ҳар ҷомеа мебошад.
Шуури миллӣ ин муаянкунандаи арзишҳо ва ормонҳоест, ки ба дасти худи
инсон сохта шуда, барои рушду нумўи ҳар ҷомеа мусоидат мекунад. Арзишҳо ин
тамоми таҷрибаҳои гузаштаи таърихии мо њастанд, ки дар шакли динҳо, адабиёт,
санъат, илм ва фалсафа зуҳур карда будаанд.
Идеалҳо ва ормонҳо бошанд, он намунаи пешшартие аст, ки ҳамчун намуна
ва раҳнамо қабул шуда, самти фаъолияти ҳар инсон ва кулли мардумро муайян
мекунад. Аллбата, ин идеалҳо ва ормонҳо низ тағйирёбанда мебошанд.
Дар ҷаҳони муосир, ки дастрасӣ ба иттилоот зиёд аст, моделҳои гуногун ва
алтернативаҳои ҷамъиятӣ – сиёсӣ, барои муайян кардани тақдири ояндаи
давлатдории миллӣ аз ҷониби кишварҳои хориҷӣ, ки дар доираи манфиатҳояшон
мебошад, пешкаш мегардад. Ҳар миллат ҳамон вақт метавонад ин моделҳо ва
алтернативањоро ба манфиати худ истифода кунад, ки дарки «моҳияти субъектҳо
ва объектҳои сиёсӣ, мақсад ва роҳу воситаи амалӣ кардани нақшаҳои онҳо» дар
имрӯзу оянда, огоҳона ва ҳудуди онҳоро муайян карда, қадам ба қадам
тасмимгирии ҷиддӣ барои пуштибонии манфиатҳои худ устуворӣ нишон диҳад.
Барои дастрасӣ ба ин ҳадаф, ба гуфтаи муҳақќиқ, дар самти сиёсати давлати
миллӣ «омӯзиши таҷрибаҳои сиёсӣ, таҳлилу амалкарди субъектҳои сиёсї, сабаб
ва оқибатҳои он - манбаи аслии муайян кардани эҳтимолият ва равишҳои сиёсӣ
мебошанд», зарур аст. Методҳои зиёде барои муайян кардани ояндашиносӣ
мавҷуд аст. Дар самти ояндабинии сиёсӣ методи коркарди алтернативаҳо, пеш аз
ҳама, зарурати шинохт ва донистани он, ки субъектҳои бозигари сиёсӣ ба кадом
алтернативҳо таваҷҷуҳи бештар доранд ва ин алтернативҳо то кадом андоза
манфиатҳои миллии моро ифода мекунанд, аз вазифаҳои муҳимтарини ниҳодҳои
илмии кишвар ба ҳисоб меравад.
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Воқеан, омӯзиш ва муайян кардани дурнамои ин алтернативаҳо воқеъияти
актуалӣ буда, бояд аз рӯ овардан ба ҳувиятсозии субъективии гузаштаи таърихӣ,
яъне фурў рафтан ба таҷрибаҳои гузашта, ояндабинии моро тира сохта, зењни
моро аз воқеъият ва чораандешӣ дар баробари мушкилоти имрӯзу оянда кунд ва
заиф месозад. Илм ва олимон, «бояд ба мардум ҳушдор диҳанд, ки истиқлолияти
сиёсӣ ва тамомияти арзӣ, оромӣ, сулҳу субот ва рушд мафҳумҳои мутлақ набуда,
нисбианд. Ҳар миллате бояд донад, ки дар рўи замин ҳамчун як узви оилаи
бузурге аст, ки дар баробари он миллатҳои дигаре низ зиндагӣ мекунанд. Дар ин
оила на танҳо ҳамзистии осоишта, балки низоъ, рақобат ва даъвоҳо, ки
муњаррики асосии мавҷудияти ҳар миллатанд, вуљуд доранд». Ин омилҳои
тањрикдиҳанда ҳар миллатеро ба рушду тавсеа, яъне инкишоф мерасонанд ва ё
сабаби нестӣ ва заволи он мешаванд.
«Сарфи назар кардан аз даъвоҳои сиёсӣ ва ҷуғрофии аъзои ин «оила»
надонистани қонунияти ташаккули низоми байналмилалии навин, ояндаи
давлатҳои «ғофил»-ро зери хатар қарор мегирад. Кўшиши шинохти ин хатарҳо бо
худии худ мавзӯи аслии ояндабинии сиёсӣ мебошад. Муҳаққиқ барои пешгӯии
равандҳои сиёсӣ ба ду масъала таваљљўњ мекунад:
Таҷрибаи таърихӣ. 2. Корбурди фаросати сиёсӣ.
Таҷрибаи таърихии фарҳангии мо дар 1400 соли тасаллути ислом ва 70 соли
Иттињоди Шӯравӣ нишон медиҳад, ки улуми иҷтимоӣ дар ҷомеаи мо начандон
мавқеъ пайдо кардааст, зеро дар тўли 1400 сол танҳо ба улуми динӣ – иҷтимоӣ бе
дарназардошти улуми дақиқ ва шинохти воқеъияти замон ва таҳаввулоти он,
аммо дар замони Шуравӣ бошад, бештар рўи улуми дақиқ қонуниятҳои
иҷтимоиро сохтаанд. Дар ҳоле, ки суръати тағйиру таҳаввули қонунҳои улуми
дақиқ тағйирнаёбанда буда, қонунҳои иҷтимоӣ зудтар тағйирпазиранд ва болои
арзишҳо
ва суннатҳо устувор гашта, вобастаи табиату моҳияти наслҳои
марњилавии инсонро нишон медињанд.
Муҳаққиқ омили нокомии улуми иҷтимоӣ ва умуман, улумро дар нооромии
воқеияти асрњои XX - XXI дониста, ки аз натиҷаи муносибати субъективии
тасмимгирандагони сиёсӣ нисбат ба зуҳуроти объективӣ мебошад», махсусан
ҳодисаҳои Шарқи Наздик, Покистон, Афғонистон ва дигар манотиқи ҷаҳон.
Дар омӯзиши ояндабинии сиёсї, минбаъд бояд тамоми омилҳо ба ҳисоб гирифта
шавад, махсусан омӯзиши манфиатҳои геостратегии марказҳои геополотикӣ,
њодисаҳои гузаштаи таърихӣ дар асоси қиёс, фаросат ва қудратмандии миллат».
Бале, махсусан назарияҳои «бархўрди тамаддунҳо» -и Самюэл Хантингтон,
«хаос ва тахтаи бузурги шоњмот»-и Бзежинский ва «Шоки оянда»-и Элвин Тофлер
(тарҷимаи Њашмат Кошонї, Теҳрон, 1970), «Мављи сеюм» (Тењрон, 1371) ва
«Љобаҷої дар қудрат» (Теҳрон, 1370 мутарҷим Шаҳиндухти Хоразмӣ)) ва дигар
назарияҳое, ки оянда ва дурнамои ҷаҳонро ба нақша гирифта, ба ҳар як воқеияти
ҷаҳон, вобаста ба воқеъияти рӯз моделҳо ё картаҳои худро дар бозӣ мегузоранд.
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Шоки оянда фароянди тағйиру чигунагии таъсири он бар зиндагии мардум
ва созмонҳоро баён мекунад, ки махсусан аз солҳои 70 –уми асри XX шурўъ шуд
ва М.С. Горбочев бо шиори бозсозӣ ва азнавсозию хусусигардонї Иттиҳоди
Шӯравиро аз байн бурд. Мавҷи сеюм дар бораи ҷиҳате аст, ки ин тағйирот моро
мекашонад ва ҷобаҷоӣ дар қудрат бошад, дар бораи қонунҳоест, ки ин
тағйиротро дар контрол доранд.
Муҳаққиқ дуруст қайд мекунад, ки «бозингарони набардҳои геостратегӣ
қудрат ва иродаи худро бо дигар қудратҳои заиф таҳмил мекунанд, то
«манфиатҳои геополитикии худро роҳандозӣ кунанд» ва роҳи амалкарди онҳоро
майдонсозӣ ва ташаббусї таҳмили иродаи хеш ба дигаронро аст. Махсусан, ин
шеваи субъективии муносибатҳои сиёсист, ки тибқи дидгоҳи стратегиашон гӯё ба
он сазовор ҳастанд ва ҳар кишвареро, ки хоҳанд ба он тамѓаҳои гуногуни сиёсӣ
зада, онҳоро дар блокадаи иқтисодӣ гирифта, таҳримҳо дар болояш таҳмил
месозанд. Нофаҳмии ҷаҳон ва ба харобазор табдил ёфтани бештаре аз манотиқи
ҷаҳон натиҷаи чунин сиёсати манфии абарқудратҳост».
Муносибатҳои байналмилалӣ бисёр масоили печидае аст, ки аз тарафи
олимони гуногун ба тарзҳои гуногун мавзӯъбандӣ шудааст.
Махсусан, муҳаққиқ Г. Маргентау шаклигирии ин муносибатҳои
байналмилалиро аз омилҳои зерин иборат медонад:
1. Мавқеъи ҷуғрофӣ. 2. Сарватҳои табиӣ. 3. Имконоти саноатӣ. 4.
Омодабошии қудратӣ- низомӣ. 5. Аҳолӣ. 6. Характери миллӣ. 7. Ахлоқи миллӣ.
8. Сифати дипломатия. 9. Сифати ҳукумат.
Ин омилҳое ҳастанд, ки воқеияти ҳар кишварро ошкор месозанд ва
муқовимату худсозии ҳар миллатро
нишон медиҳанд. Мавқеи ҷуғрофии
Тоҷикистон ҳассос буда, аз тамоми тарафҳо ҳамчун як тахтаи нишонгир мавриди
ҳадафи қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳонист.
Гарчанде Тоҷикистон сарватҳои табиии зиёд дорад, лекин ҳамчун ашёи хом
ва коркарднашуда боқӣ мондааст. Аммо баъди ба даст овардани истиқлолият,
оҳиста-оҳиста ин имконот аз тарафи Ҳукумати кишвар фаъол мегардад.
Имконоти саноатии кишвар низ заиф гардида, дар замони ҷанги дохилии
кишвар қариб ба нестӣ расида буд. Имрӯзҳо бошад, кӯшишҳои зиёде барои эҳёи
ин омил сафарбар шуда истодааст.
Омодабинии қудрати низомӣ дар ҳоли шаклигирӣ буда, нисбат ба дигар
омилҳо низоми идоракунии дохиливу хориҷӣ танзим меёбад.
Неруи асосии аҳолии Тоҷикистон, ки зиёда аз 70 дарсади онро ҷавонон
ташкил медиҳанд, дар муҳоҷират қарор дошта, ҳамчун қувваи кории арзон дар
хориҷи кишвар қарор доранд. Аз ин сабаб зарур аст, ки онҳо ба дохили кишвар
ҷалб карда шуда, қудрати саноатӣ ва истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ ба
роҳ монда шавад.
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Характери миллї то ба ҳол камол наёфтааст ва дар ҳолати ифроту тафрит
қарор дорад. Масалан, дар 1400 сол мусулмони якбуъда (яктарафа) дар 70 соли
шӯравӣ атеисти якбуъда буд, имрӯз бошад, на инро ва на онро қабул дорад. Ин
ҳолат хаоси иҷтимоиро ба вуҷуд оварда, ахлоқи миллиро низ ба ҳолати ифроту
тафрит (аз як тараф, пўшишҳо ва рафтори сирфи исломӣ, аз тарафи дигар,
тақлиди кўркурона ба ахлоқи ғарбӣ ва бадномсозии он) расонидааст.
Сифати фаъолият дар самти сиёсати хориљї (дипломатияи тоҷик) бояд
бењтар гардида, танзими равобит бо кишварњои дигари минтақа ва ҷаҳон боз њам
самараноктар ба роҳ монда шавад. Сиёсати «дарҳои боз»-и роњбарияти кишвар
мањз њаминро таќозо мекунад. Намояндагињои дипломатии Тољикистон дар
кишварњои хориљї бояд аз тамоми имкониятњои мавҷудбуда истифода бурда, ба
амалисозии лоиҳахои гуногуни иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намоянд.
Сифати кори ҳукумат, гарчанде дар тўли солҳои истиқлолият барои рушди
кишвар хеле баланд ва назаррас аст, аммо мушкилоти зиёде низ то њанўз мавҷуд
аст. Мутаассифона, баъзе аз масъулони ниҳодҳои иҷтимоӣ онҳоро сарфи назар
карда, ба чоплусиву дурўғпароканӣ ва ҳисоботи нодуруст ба чашми сардори
давлат ва мардум хок мепошанд.
Омилҳои статикӣ ва динамикї ба гуфтаи муҳаққиқ, омилҳоеанд, ки қудрат ё
тавоноии ҳар миллатро нишон медиҳанд. Ин ду омил ба ҳамдигар алоқаи
ногусастанӣ дошта, масоили иқтисодиёт асоси омили статикӣ буда, аммо омили
инсонӣ, корбурди принсипиалии идеяҳо, ҷанбаҳо ва дигар омилҳои субъэктивї
мебошад ва дар муайян кардани ояндаи динамикии ҳар ҷомеа мавқеи муҳим
доранд. Дар доираи муносибати субъект ва объекти оянданигарӣ бошад,
ҷузъиёти ин масоил низ ба ҳисоб гирифта мешавад.
Инчунин ҳолати маориф, фарҳанг, раванди маданияти сиёсӣ, ҷаҳонбинии
ҳуқуқӣ, динӣ, система, сутруктура ва зарфияти функсионалии онҳо якҷоя бо
омилҳои муассири минтақавӣ ва ҷаҳонии имрӯз низ вазъи ояндаи сиёсиро муайян
мекунад.
Яке аз категорияњои таркибии диалектика, ки ҳамчун унсури муаянкунанда
барои оянданигарӣ хидмат мекунад, ин категорияи ҷуфти моҳият ва зуҳурот
мебошад.
Моҳият ҷиҳати дохилӣ, амиқ, махфӣ ва нисбатан устувору муҳим, асл, зарур
ва қонунмандии ин ё он чиз, ҳодиса ва ашё мебошад.
Зуҳурот ҷиҳати берунӣ, мушоҳидавӣ ва одатан муҳаррику мутағайири ин ё он
чиз аст.
Муҳаққиқ аз зовияи ин ду таъриф ба «зуҳуроти сиёсӣ ва рӯйдодҳои
фоҷиабори олам, он чизҳое, ки имрӯз дар шаклҳои терроризм ва экстремизм
дунёро ба даҳшат овардааст, моҳияти худро ошкор месозад, яъне зуњури ин
моњият ҳодисаҳои Афғонистон, Покистон, Ховари Миёна, “Давлати исломӣ” ва
дигар зуҳуроти даҳшатафканӣ таҳти шоирҳои ҷиҳод мебошад, менигаред.
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Муборизаи миллӣ - озодихоҳӣ, ҳимоят аз исломи ноб, мубориза ба муқобили
куффор зуҳуротеанд, ки моҳияти худро пинҳон медоранд ва сиёсатҳо на ҳама вақт
дар ошкор шудани моҳият манфиатдоранд. Ба ҳамин хотир байни зуҳурот ва моҳият
фосила, зиддият ва номуайяниҳо вуҷуд дорад. Сиёсатҳо аксари вақт бошуурона,
мақсаднок, ниҳоят махфӣ амалӣ мегарданд, ки ин ғайричашмдошт ва фавқуттабиї
нест, балки падидаи оддӣ ва муқаррарӣ аст. Барои татбиқи нақшаҳо моҳияту
ҳақиқатро пинҳон медоранд. Кашфи асрори зуҳурот бошад, вазифаи илм аст.
Муҳаққиқ зимни таҳлили моҳияти воқеаҳои байналмилалӣ, махсусан
падидаҳои ниҳоят мушкили террористӣ дар Ховари Миёна, Покистон ва
Афғонистон бар мабнои бозиҳои сиёсӣ бо дини ислом ба моҳият ва умқи масъала
ворид шуда, маҷмӯи чунин равандҳо, воқеъиятҳо ва натиҷаи он дар ояндаи
наздик ва дур, ки манфиатҳои кадом гурўҳ, аҳзоб, давлат ва гурӯҳи давлатҳоро
таъмин месозад, бояд муайян шавад; мавриди баррасї қарор медиҳад.
Барои ҳалли ин мушкилот муҳаққиқ пешниҳод месозад, ки мебояд анъанаҳо
ва меъёрҳои умумии ҳамзистии осоишта ва шарофатмандонаи халқҳоро дар тўли
таърих ва замони муосир љиддан ва хусусият, фарқияти миқдорӣ ва сифатии
онҳоро дар «ватан»-и моҳиятсозон ошкор сохт ва дараҷаи эҳтимолии
манфиатҳои охирини онҳоро аз тағйироти миқдорӣ ва сифатї дар фазои берунаи
субъектҳои мавриди назар ба таври муқоисавӣ муайян кард. Дар оянданигарии
рафторҳои сиёсӣ рӯйдодҳо, рафторҳо, зуҳурот, падидаҳо ва дараҷаи такроршавии
онҳо ба ҳисоб гирифта мешавад, зеро ҳамчун нишонгари сифати предмети
субъекти сиёсӣ хидмат мекунад. Мантиқи аслии илм-дарки дараҷабандии
моҳиятҳо, равшан кардани мақсад ва вазифаҳои функсионалии давра ба давраи
онҳост. Бардошти таҳлилӣ дар зовияи мафҳумҳои зуҳурот ва моҳият ба назари
муҳақкиқ он аст, ки гумроҳӣ ва ғофилии объектҳои одӣ –иҷрокунандаҳои
амалҳои экстремистӣ ва террористӣ маҳз дар он аст, ки то ҳол ҷамъият аз уҳдаи
фаҳмондани хусусияти инструменталӣ доштани истифодаи онҳо дар баробари
мақсадҳои ғаразноки «моҳиятсозон», набаромадааст. Субъектҳо ҳам фурсати
фикр кардан дар атрофи суоли «барои чӣ?»-ро ба объектҳои мавриди таъсирашон
намедиҳанд. Аниқтараш, «моҳиятсозон» дараҷаҳои гуногун, дар шуурнок
гаштани чунин афрод ҳаргиз манфиатдор нестанд.
Мавзӯи дигари ин таҳқиқот муносибатҳои системавӣ мебошад, ки ҳамчун
методология барои ба даст овардани дониш, тасаввуроти илмӣ ва таъмини илмии
амалияи иҷтимоиро ташкил медињад, ки объектҳои таҳқиқ ҳамчун ҷисми бутун ва
ягона омӯхта ва ба назар гирифта мешаванд. Ҷузъҳои система бо метод, усул ва
роҳҳои гуногун амалӣ мешаванд, зуҳур меёбанд ва худро дар намоиш мегузоранд,
ки муносибатҳо, алоқаҳо ва миёнҷигариҳоро ифода кардаанд.
Системаи сиёсӣ ҷанбаи дохилӣ ва берунӣ дошта, сиёсати дохилӣ дараҷаи
тавонмандии онро ташкил медиҳад, ки барои пойдорӣ ва давонмнокии он дар
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фазо ва вақти муайян мебошад. Сиёсати беруна идомаи диалектикии сиёсати
дохилии субъекти муносибатҳои сиёсӣ мебошад, ки хизматрасонї ва шакли
таъмини ниёзмандиҳои сиёсати дохила аст. Ин системаҳо ба таври мутлақ набуда,
байни онҳо робитаи диалектикист. Ҳама гуна системаҳо аз зерсохтор иборат
буда, аз онҳо қувват мегирад. Мисли терроризм ва шабакаҳо ва намудҳои он.
Ин ситемаҳо аз ресурсҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, фарҳангӣ, идеологӣ, динӣ
тавонмандии худро таъмин карда, дар асоси коркард ва роҳандозии илмӣ –
воқеъяти ҷомеаро ба пешрафт ё пасрафт мерасонад.
Ин системаҳо чунон ба роҳ монда мешаванд, ки фарогири системаҳои оддӣ,
примитивӣ, тахайюлӣ, эҳсосотї ва тамоюл ба афсонаю ормонҳое мебошанд, ки
ошкоро мустақим ва ноаён дар доираи манфиатњои худ, ҳамчун зерсистема ба
таври индустриалӣ, чун восита ва олати бозиҳои геополитикӣ истифода
мешаванд. Мисоли он воқеаҳои Ховари Миёна, Афғонистон, Покистон ва соли
90-ум Тоҷикистон. Яъне бо шиори «муъмин бародари муъмин» рӯ ба ҷиҳод
оварда, ҳамчун як олоти ҷудоандозӣ ва нооромкунанда барои аз нав тақсим
кардани ҷаҳон сўистифода мешавад. Ин ҳадаф, ба назари муҳаққиқ, аз роҳ
гирифтани грантҳои хориҷӣ, меҳмоннавозиҳо, сайру саёҳат, табобатҳо,
тафреҳҳои инфиродӣ, оилавӣ ва бепул дар беҳтарин истироҳатгоҳҳои хориҷӣ,
навиштани мақолаҳо, муколама, мусоҳиба, мавъизаҳо ва корҳои илмӣ- таҳқиқотӣ
ва қотеъона мазаммату гунаҳкор кардани Ватани худ, чоплусӣ ва узрхоҳиҳо аз
бегонагон амалӣ мешавад. Яъне ин роҳҳоеанд, ки системаи ҳар ҷомеаеро фалаљ
сохта, «ҳақиқат»-ро дурўғ ва дурўғро ҳақиқат муаррифӣ мекунанд, мардумро ба
гумроҳї мебаранд.
Назарияҳо, идеяҳо, тасаввуротҳо, даъват, ишораҳо, тарғиб ва ташвиқҳо
системаи идеологӣ ва иттилоотї ҷомеаро ташкил мекунанд, ки агар дар заминаи
илмӣ ташаккул ёфта бошанд, шаҳрвандони ҷомеаро озод, зирак ва ҳушманду
боақл месозанд, аммо агар дар пояи хурофот, дин ва фармонҳои пуч системаи
идеоологӣ ва иттилоотӣ ташаккул ёбад, пойбанди ҷаҳолату ғафлат, нодонӣ ва
тақдирпарастиву эътиқодмеҳварӣ гашта, ҷомеаро ба ифроту тафрит ва зиддияти
шадид гирифтор месозад, махсусан чунин воқеаҳои фоҷеаборро дар кишварҳои
мусулмоннишин ба вуҷуд меоваранд.
Дар муносибатҳои байналмилалӣ мафҳуми дигаре бо номи нигоҳдории статус
(бетағйирии вазъ ва мавқеъҳо) ва мувозинати қувваҳо ҳамчун омили субот ва
амният маҳсуб мешаванд. Аммо дар баробари статус ва мувозинати қувваҳо,
мувозинати ақлонӣ, идеологӣ ва интеллектуалӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ
ба ҳисоб гирифта намешавад. Таҷрибаи имрӯзаи глобалӣ, ба гуфтаи муҳаққиқ,
нишон медиҳад, ки ин омил дуруст ба ҳисоб гирифта намешавад, зеро ҷойгоҳи
ҷаҳонбинии илмиро ба ҷаҳонбинии динӣ - ифротӣ ҷойгузин карда, бештари
манотиқи рӯи заминро дар ҳолати муташанниҷ нигоҳ медоранд. Аз ин рӯ барои
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маърифати ситемавии моҳияти сиёсати ҷаҳонӣ, таносуби амалҳои мутақобили
низомҳо, зернизомҳои сиёсати байналмилалӣ, характери субъектҳои сиёсӣ, равобит
ва муносибати онҳо, таҳқиқоти амиқи илмӣ, таҳлили васеи назарияҳо, консепсияњо,
махсусан ҷанбаҳои татбиқи онҳо бисёр муҳим мебошад. Ба ҳар усул кашфи
диалектикаи моҳияти низомҳо, вобастагии зуҳуроти сиёсӣ ва идеологӣ ҳамчун
авлавияти зуҳуроти сиёсӣ ва идеологӣ, ҳамчун авлавияти илмӣ дониста мешавад.
Ҳамин тариқ, шинохти системаҳои сиёсӣ, танҳо ба дарки амиқи моҳияти онҳо
дар замон ва фазои муайян барои экстраполятсия (пешгӯии падидањо аз нигоњи
илмї)-и падидаҳо шарти шинохти сиёсат мебошад.
Мавзўи дигари ин таҳқиқот «бархўрди таърихӣ ва ояндабинӣ» аст, ки дар
асоси хотираи таърихии инсон ташаккул меёбад. Дар хотираи таърихї таҷрибаи
инсонї, ҳифз, эҳё, таҳлил, баррасиву арзёбӣ ва бардоштҳои огоҳкунандаи ҳаётӣ
нињон аст, ки дар ҳолати зарурӣ ба мақсади азнавсозӣ, рушди ҷомеа ва худи
инсон равона мешавад, ки донишҳоро ташкил медиҳад. Ба назари муҳаққиқ
нишонаи аслии дониш – доштани қувваи истеҳсолӣ, қобилияти фаҳми минбаъдаи
олами ҳастӣ ва тавонї истифодаи инсон барои фоидааш мебошад. Саҳми илмҳои
ҷамъиятшиносӣ, на танҳо восита ва омили муайянкунандаи муносибати инсон ба
табиат, ҷамъият ва тафаккур мебошад, балки ҳамчун неруи бузурги таъсиррасонӣ
ба инкишофи ҷамъият ва пешрафти тамаддуни башарӣ хидмат карда метавонад.
Табиатшиносӣ низ дар шакли ҳамкорӣ бо илмҳои ҷамъиятшиносӣ сарчашмаи
муҳими пешрафти инсонӣ хоҳад шуд. Омӯзиши таърих бардошти илмӣ аз
қонунияти инкишофи он ва омили тақвияти асосҳои назариявии ояндабинии
сиёсӣ мебошад… Дар таносуб бо табиат ва ҷамъият на танҳо объекти омӯзиш,
балки субъекти омӯзиш низ ҳаст.
Чунин субъективияти масоили таърихӣ сабаб шудааст, ки ҳодисаҳои
таърихӣ, аз нуқтаи назари манфиатҳои фардӣ, гурӯҳӣ, ҳизбӣ ва миллии
субъектҳои сиёсии муайян, шарҳу тафсир ёбанд. Аммо чунин камбудии ҷиддӣ
ҳаргиз қимату самараи омӯзиши таҷрибаи таърихӣ ва саврнавишти халқҳоро кам
намекунад. Зеро ҳақиқатҳои илмӣ дар масири таърих, аксаран чунин мушкилотро
паси сар ва мутобиқати донишҳои таърихиро ба воқеъият таъмин намудааст.
Норасоии дигари омӯзиши таҷрибаҳои таърихӣ дар он аст, ки шинохти
мушкилоти воқеиро дар пасманзари таҷрибаҳои таърихӣ печидатар сохта,
раҳёфти ҳалли мушкилот мушкилтар хоҳад шуд. Аз ин рӯ, агар бештар
мушкилоти имрӯза дар фазо ва вақти муайян мушаххас карда шавад, роҳи ҳалли
он тезтар пайдо хоҳад гашт. Мумкин дар баъзе аз мушкилот мо ба таҷрибаҳои
гузашта рӯ оварем. Такя кардан ва бештар машруият бахшидан ба таҷрибаҳои
гузашта, ки ҷанбаи асосии материализми таърихӣ буд, ҷомеаҳои марксистиро
ба сохтмони ҳувиятҳои таърихӣ (динӣ, миллӣ, нажодӣ) баргардонид, ки имрӯз
ин ҷомеаҳо танҳо ба сохтмони ҳувияти таърихӣ машғуланд ва таҷрибаҳои
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таърихии худ (ҳамчун мусулмон, тоҷик, масеҳї, зардуштӣ)- ро нисбат ба улуми
муосир бартар медонанд ва ин ба афсонапардозиву дурўғпарокании беҳуда ва аз
воқеияти дур оварда расонидааст, ки наметавонанд улуми муосирро, ки дар асоси
назарияву ќонуниятмандї печида ва мушкил ташаккул ёфтааст, қабул кунанд.
Ба ҳар ҳол, муҳаққиқ дуруст зикр мекунад, ки фактҳои таърихӣ
барои
шинохти имрӯз ва оянда ниҳоят муҳиманд, зеро таърихи ҳар миллат моҳияти
онро ташкил медиҳад. Аммо таърих барои ҳамаи моҳиятҳо имкон ва шанси
баробар намедиҳад, яъне он таҷрибаҳои таърихие рӯи кор меоянд, ки қобилияти
воқеии интеллектуалии ҳар миллат қавӣ бошад ва офаринандагиву созандагиро
дар баробари хатарҳои мавҷуда соҳиб бошад ва метавонад ҳувият ва воқеияти
худро бисозад. Масалан, сохтмони давлати миллӣ, ки модели пешрафтаи дунё ва
дар замони муосир муҳим аст, мушкилоти имрӯз аст.
Ба назари муҳаққиқ, он миллате метавонад худро бисозад, ки дарки баланди
масъулияти ватанхоҳона ва тамоми имкониятҳоро барои ҳифз ва рушди
давлатдории худ истифода барад ва аз таҷрибаи таърихии дигар миллатҳо сабақ
гирад. Махсусан, он ҳодисаҳое, ки бо омили нооромиву парешонии кишварҳои
Либия, Миср, Ироқ, Сурия ва Афғонистон шуданд. Бояд камбудии моҳияти
онњоро аз дохили худи ин кишварҳо ҷуст, на аз хориҷ. Омилҳои хориҷӣ зафъи ин
кишварҳоро омӯхта, онҳоро ба парешониву нооромї оварда расонидаанд. Аз ин
рӯ, рушди тарақќиёт ва пешравии ҳар миллат дар пуштибонии манфиати миллӣ,
ҳамчунон масъулияти умумимиллӣ шинохтан зоњир гардида, амри зарурӣ барои
ҳар як шаҳрванд, новобаста аз нажод, эътиқодот, мансубият ба ҳизби сиёсӣ ва
табақаи иҷтимоиашон маҳсуб меёбад. Онро бояд қарзи миллатсолорӣ ҳисобид,
зеро барои халқи тоҷик ин рисолати ҳаётӣ аст, ки ниёз ба ҷонинсорӣ ва
қаҳрамонӣ дорад. Ин ҳадафи аслии ояндаи мост. Зеро оянда оғози худро аз имрӯз
мегирад, танҳо дуруст фаҳмидани ин алтернативаҳои таърихӣ метавонад дар
рафти тарақќиёти ҷамъиятӣ- таърихӣ мусоидат кунад.
Интихоби алтернативаҳо ва ҷидду ҷаҳд барои амалӣ сохтани онҳо чизи одӣ
нест. Онҳо дар заминаи талаботу эҳтиёҷоти гурўњҳои иҷтимої рӯи кор меоянд.
Талабот дар шакли манфиат зуҳур меёбад ва муҳимтарин манфиат, бешубҳа
манфиати миллист, ки асоси онро амният, сулҳу субот, пойдории давлати миллӣ,
ки рушди иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар назар дорад, ташкил медиҳад. Таҷрибаҳои
таърихӣ дар ин замина метавонад роҳнамои санҷидашуда ҳисоб гарданд.
Яке аз тавоноиҳои давлати миллиро, муҳаққиқ дар характер ва маънавиёти
миллӣ арзёбї мекунад. Он дар рафторҳои сиёсат, сабт ва усули муносибатҳо,
тасмимгириҳо ва шеваи амалӣ кардани онҳо зоҳир мегардад.
Этнография илмест, ки тарзи зиндагӣ, урфу одати халқњо (миллатњо),
маданияти моддиву маънавии онҳоро меомӯзад. Ин маданияти моддӣ – маънавӣ
дар тўли таърих дар шакли мифология, адабиёт, санъат, муносибатҳо ва рафторҳо
дар доираи манфиатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, этникӣ ва динӣ ташаккул ёфтааст. Дар
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замони муосир, пеш аз он ки муносибати худро ҳар давлат ба давлати дигар
муайян созад, дар пўшиши экспедитсияҳо характер ва маънавиёти ҳар миллат
омӯхта шуда, баъдан аз заъфҳо ва комёбиҳои ин миллатҳо кор гирифта мешавад.
Миллат, гарчанде дар тўли таърих фаҳмишҳои гуногун дорад дар тафсири сиёсӣ
халқро ифода карда, асос ва субъекти аслии ташкил кардани давлатҳо мебошад.
Давлатҳои миллӣ такя ба арзишҳои умумиинсонии дунявӣ барои зиндагии инсон
карда, новобаста аз мансубияти ирқӣ, нажодӣ ва динӣ бунёд ёфтаанд.
Мафҳуми миллат дар фаҳмиши сиёсӣ – давлат аст. Моҳияти миллатро
характери миллӣ ташкил медиҳад, ки дар муқоиса бо дигар миллатҳо муайян ва
мушаххас арзёбӣ карда мешавад. Характери миллӣ ин худшиносии миллист, ки
манфиатҳои миллиро ифода мекунад. Ин манфиатҳо ҳам аз дарун ва ҳам аз берун
пуштибонӣ мешаванд ё ба садама дучор мегарданд. «Ҳамин тариқ, донистани
характери миллӣ омили муҳими ояндабинии рафторҳои сиёсист». Бархўрд бо ҳар
миллат дар оилаи миллатҳо, банақшагирии муносибатҳо, рафторҳо, вокушиҳои
сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва ҳатто забткориҳо ва
тахрибкориҳо ҳам бо ба инобат гирифтани характер ва урфу одати ҳар миллат
анҷом мепазирад, ки танҳо аз роҳи омӯзишҳои илмӣ – таҳқиқотӣ дастрас мешавад.
Бинобар ин, ба хотири «мувофиқат кардани илм ба талаботи иҷтимоӣ»,
баланд бардоштани эҳсоси масъулияти олимон ҷиҳати эҳёи тамоми мероси
ақлонӣ, хосатан мероси фалсафии бузургони худ дар чаҳорчўби манфиатҳои
миллӣ ва танзими амалияи сиёсӣ, таҳкими он ба характер ва ахлоқи миллӣ
ҳамчун соҳаи қобили таҳқиқ, ҳамеша зарур хоҳад буд.
Характери миллӣ, ба гуфтаи Г.В.Ф.Гегел, дар асоси омилҳои ҷуғрофӣ ва
релеф ё муҳити атроф шакл мегирад. Зимни баррасиҳои худ Гегел ақида дорад,
ки баъзе аз миллатҳо ҳанўз тафаккури ибтидоӣ ва кўдаконаеро дошта, муҳити
худро намешиносанд ва арзиши худро дар хариду фурўши ватан, ғорату
харобкорї ва бадбинӣ нисбати дигарон медонанд.
Дар баробари ин миллатҳо, Гегел аврупоиёнро бо доштани «сифати абадии
аз худ кардани дониш» хос дониста, дар шинохти воқеият таваҷҷуҳ зоҳир мекунад
ва то ба ҳол кўшиш кардаанд, ки қонунияти оламро кашф созанд, то оламро дар
итоати худ дароранд. Чунин характер чандсолаҳост, ки аврупоиёнро имкон
додааст, то доварони дунё ва истифодакунандаи тамоми имконоти олам бошанд.
Яъне «тавоно бувад ҳар кї доно бувад». Характери миллӣ мисли ҷанин буда,
офаринандаи маънавиёти инсонӣ мебошад, ки тақдири ҳар миллатро муайян
месозад. Характери миллӣ муносибати ахлоқии миллатро ба имрӯзу ояндаи хеш
муайян сохта, масъулиятнокии миллатро дар замони муосир, инчунин ояндаи
наздику дур ва махсусан, дар лаҳзаҳои тақдирсоз нишон медиҳад. Бешубҳа,
дараҷаи шуурнокӣ, муносибат ба илму дониш, муттаҳидӣ, иродаи паси сар
кардани мушкилот, бовар ба сохтани тақдири Ватан ва иштироки фаъол дар он,
омилҳои муҳим ва нишонгари моҳияти одоби миллӣ мебошанд. Ҳувияти динӣ
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низ як ҷанбаи характери миллиро ташкил карда, бештар осебпазир буда, ҳамчун
омили фалаҷкунанда аз тарафи душманони хориҷиву дохилӣ бар зидди худи
миллатҳо истифода мешавад.
Хулоса, мушкилоти оянданигарї аз печидатарин масъалаҳои илмӣ – амалӣ
буда, ҳамчун муайянкунандаи самтҳои гуногуни илмӣ ва рушди онҳо барои
илмҳои табиӣ, ҷомеашиносӣ ва техникӣ хидмат мекунад.
Шуур яке аз объектҳои асосии футурологӣ буда, қобилияти шинохт ва роҳҳои
ҳалли мушкилӣ ва мушкилиофариниро дорад ва дар доираи манфиатҳои мусбиву
манфӣ ҳамчун василаи бозиҳо истифода шуда, ниқобҳои гуногунро бар худ
мегирад. Ошкор сохтани чеҳраи идеологияҳо ва ояндаро равшан сохтан,
масъулияти илм ва олим аст. Мавзӯи аслии эҳтимолияти равандҳои сиёсӣ
худшиносии миллӣ мебошад. Мо бояд аз тасаввуроти бадеї – тахайюлӣ то андозае
фосила гирифта, ба шинохти ҳолати воқеї рӯ оварем, то ин ки сохт, структура ва
системаи он бо хосиятҳо, муносибатҳо, омилҳо ва қонуниятҳои пайдоиш,
шаклгирї ва рушду тараќқии он мавриди омӯзиши ҷиддӣ қарор бигирад.
Дар ин раванд бояд камбудиҳо ва ҷанбаҳои манфии характери миллӣ
баррасӣ шуда, воқеияти он ошкор гардад, то монеаҳои рушди такомул аз байн
бардошта шавад. Монеасозӣ натанҳо аз дохил, балки аз берун низ бо
«дастпўшакҳои дохилӣ» амалӣ шаванд.
Хулқу атвори ҳар миллат аз роҳи тадқиқоти бунёдӣ, аз роҳи пурсишҳову
анкетасозиҳо ва назарсанљиҳо тадқиқ мешавад. Дар ин кор «нухбагон»-у
“бузургон”-и дохилӣ ҳамчун методи лаборатории «намуна аз матоъ» барои
хориҷиён истифода мешаванд ва роҳҳои ғулом ва бардасозї дар ситодҳои махфӣ
коркард карда мешаванд, ки аз чунин навъҳо иборат аст: ғуломи ҷисмонӣ,
ғуломи маънавӣ, ғуломи экспертӣ, ғуломи суханчин, ғуломи сухангӯй, ғуломи
қалам, ғуломи мавъизаҳо, ғуломи симатнишондеҳ барои амалияи терористӣ,
ғуломи ҷињод, ғуломи даҳшатафканӣ, ғуломи террористӣ ва ба ин ғуломон чи
гуна бояд либос пўшонанд ва чи гуна бояд унвон дод, дар доираи зарфиятњои
хадамоти махсус тарњрезї мешаванд, ки чунин муносибатро муносибати бозорӣ ё
хариду фурӯш, кулоҳгузорӣ ва шуури шаклгирифтаи зиддимиллӣ медонанд.
Ҳар миллате, ки аз берун идора мешавад ё намояндагонаш манфиатҳои
бегонагонро дар ҳар шакл, ҳамчун манфиатҳои худӣ талқин мекунанд, барои
расидан ба рӯзи нек мушкилии сахт дар пеш дорад.
Таҷрибаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, ки тақдири ояндаи ҳар миллат ба
дасти худаш аст. Ҳар миллате, ки ба воқеияти худ такя мекунад ва камбудиҳои
худ ва мушкилоти худро нодида мегирад, оянда надошта ба нобудӣ хоҳад расид,
аммо ҳар миллате, ки бо ҷасорат мушкилот ва камбудиҳои худро сари вақт
чораҷӯї мекунад, дер ё зуд мавқеи худро дар сатҳи ҷаҳонӣ соҳиб мешавад. Дар ин
роњи мушкил, вале ифтихорї ба интеллигенсияи миллї ва нухбагони сиёсї, ки
барандагони асосии идеологияи миллї мањсуб меёбанд, комёбї, муваффаќият ва
муњимтар аз њама, љасорат таманно менамоем.
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Нозим НУРЗОДА
фарњангшинос

Маќоми рўшанфикр дар љомеа
Таърихи афкори пешќадами башарї собит сохтааст, ки аќвоми муфаккир
танњо бо роњи рўшангарї ва бедории фикрї ба ќуллањои баланди тараќќиёт ва
тамаддун расида, дар масири хушбахтї ва саодати иљтимої гомњои сазовор
бардоштаанд. Андеша ва фикре, ки бар пояи аќлу мантиќ созмон ёфтааст,
таљаддуд ва навгаройии тадриљиро дар нињод ва баданањои иљтимої ба вуљуд
оварда, рушду тањаввулро боис мегардад. Чуноне ки файласуфи англис Љон Локк
гуфта буд: «Афкор оламро идора мекунад» ва дар партави ин њикмат метавон ба
ин натиља расид, ки кори фикрии бар мабнои хираду мантиќи зинда
роњандозишудаи нињоди муњимтарини иљтимої -- рўшанфикрон љомеаи инсониро
аз дарун таѓйир медињад ва роњи мунсифонаи одилонаро манзур месозад. Ин
рўшанфикронанд, ки аз бомдоди таърихи инсонї то имрўз муќобили зулму
истибдод, ки аз љањолату хурофот ва таассуб реша мегиранд, мубориза мебаранд
ва дар ин љода, њатто мухимтарин арзиши рўњию љисмї(саломатї ва љон)-ро аз
даст медињанд. Фидокорї дар роњи илму хирад ва наљоти мардумї аз «вабои
собиќадор» (љањлу хурофот) меъёри зиндагии рўшанфикр аст.
Тибќи назари муњаќќиќон, кори фикриро метавон бо ду тарз баррасї кард:
аввалан, бо роњи истифода аз равишњои равоншиносї, улуми зистї, ба вижа
асабшиносї, ки њадафаш шинохти мушаххасоти маѓзи инсон аст ва сониян,
тавассути таваљљуњ ба корњои фикрии афрод, коркардњо ва натоиљи иљтимоии онњо
(Ањмадї Бобак. Кори рўшангарї. Тењрон: Марказ, 1384. –С.7.). Тарзи дуюми
баррасї дар кори рўшанфикрї тарзи фалсафии њалли масъалаи фавќуззикр аст.
Мањз тавассути роњи дуюми тањќиќ аслу нукоти иљтимої ва фарњангии зуњури кори
фикрї дар дилхоњ мањдудаи иљтимої бозшиносї мешавад.
Албатта, кори рўшанфикрї кори на як ё ду нафар, балки кори табаќоти
гуногуни фикрї аст. Танњо дар натиљаи муколамаи мутаќобилан судманд ва орї аз
ѓараз ва табодули назари табаќоти гуногуни иљтимої ва фарњангї фазои бози
рўшанфикрї дар љомеа доман густурда, роњи наљоти инсонї аз вартаи хурофоту
таассуби саросарї тадриљан дар њамаи сатњњои иљтимоию фарњангї ва сиёсию
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иќтисодї имконпазир мегардад. Ин аст, ки файласуфи машњури асри бистум Мишел
Фуко навиштааст: «Кори рўшанфикрї корест њамагонї, мањсули хиради љамъї ва
мантиќи муколама» ( Ањмадї Бобак. Кори рўшангарї. Тењрон: Марказ, 1384. –С.11.).
Вожаи «рўшанфикр» дар шакли истилоњ ва мафњуми илмию фарњангї аз
фарњанги урупої ба муњити фарњангї ва фазои сиёсию иљтимоии мо ворид
гардидааст. Нависандагони давраи машрутаи Ирон ба љойи истилоњи франсавии
Siecle des lumieres ибораи «асри мунавварфикрї» -ро истифода мебурданд ва дар
солњои баъдї ба љойи «мунавварфикр» вожаи «рўшанфикр» мутадовил гардид ва
натиљатан, ба љойи истилоњи франсавии Siecle des lumieres мафњуми «асри
рўшанфикрї» мавриди истифода ќарор гирифт. Дар асрњои миёна вожаи
рўшанфикр дар шакли рўшандил камокон арзи њастї намудааст ва Њаким
Носири Хусрав њангоми баёни матолиби мавриди назар вожаи «рўшандилї»-ро
дар шакли «Рўшандилони Рўшон ойинаи сафоянд» истифода кардааст. Устод
Айнї њам дар китоби «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» аз калидвожањои
«танвири фикрї» ва «мунавварфикрї», ки ба шарофати робитањои иќтисодию
тиљорї ва њамкорињои сиёсию фарњангї бо Русия дар ибтидои садаи бистум дар
фазои фикрию эљодии Бухорои амирї падид омадаанд, кор гирифтааст.
Вожаи «рўшанфикр» аз лињози луѓавї маънои навгаро, таљаддудпарастро
далолат намуда, ба касе итлоќ мешудааст, ки эътиќод ба ривољи ойину афкори
нав дорад» (Дењхудо Алиакбар. Луѓатнома. Љилди 8. Тењрон, 1373. –С.10912). Дар
китоби «Доиратулмаорифи форсї» вожаи рўшанфикрї дар баробари
Enliqhtenment омада, ки њамон рўшанфикрї аст ва њељ ишорае ба вожаи англисии
Intellectual нашудааст ва дар ин китоб шарње аз гуманизми роиљи Урупои асри
њаждањум омадааст (Мусоњиб Ѓуломњусайн. Доиратулмаорифи форсї. Љилди 1.
Тењрон, 1345. –С. 1128.). Ба таври куллї, дар фарњанги муосири форсї истилоњи
«рўшанфикр» дар ду маъно шарњ ёфтааст:
1.Касе, ки дорои бинише огоњона, мантиќї, дур аз хурофа ва таассуб бошад.
2.Касе, ки муътаќид ба наќш ва арзиши донишу фарњанг дар пешрафти љомеа
ва бењрўзии мардум бошад (Афшор Ѓуломњусайн Садрї, Њакамї Насрин, Њакамї
Настаран. Фарњанги муосири форсї. Тењрон, 1381. –С.683.).
Сайри иљмолии ойини рўшанфикрї дар Урупо ба ин марз мерасад, ки
баъзењо Афлотун, Томаси ќидис, Мартин Лютерро њам рўшанфикр номидаанд.
Нависандаи «Таърихи рўшанфикрии асрњои миёна» Жак Логоф таъкид мекунад,
ки дар љавомеи ибтидої ё сода нахустин рўшанфикрон, ки назми иљтимоиро ба
вуљуд меоваранд, љодугарони ќабоил будаанд (Ањмадї Бобак. Кори рўшангарї.
Тењрон: Марказ, 1384.-С.129). Роберт Брайм (Robert Brym) дар китоби
«Рўшанфикрї ва сиёсат» дар мавриди таърифи рўшанфикрї ва наќши
рўшанфикрон дар љомеа суњбат намуда, минљумла навиштааст, ки рўшанфикрон
касоне њастанд, ки омўзиши љиддї дидаанд ва тавлидкунандаи «идеяњо» дар љомеаи
модерн мебошанд, њамчунин ба тавлиди идеяњо иштиѓол меварзанд (Ањмадї Бобак.
Кори рўшангарї. Тењрон: Марказ, 1384.-С.131). Минбаъд ба маснади рўшанфикрї
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файласуфон соњиб шуда, Волтер, Руссо, Монтескиё ва дигарон дар Фаронса дар
саргањи нањзати рўшанфикрї ќарор гирифта, барои баррасї ва њалли мушкилоти
иљтимої, фикрї, фарњангї ва сиёсии давр камари њиммат барбаста, дар ин раванд
саъю талоши фаровон рўйи даст гирифтанд. Волтер, ки аз пешгомони ин нањзати
фикрию эљодї буд, ќабл аз њама, ба ин масъалаи муњимтарин, ки имрўз низ
рўзмарра ба назар менамояд, љиддї таваљљуњ намуда, дар ин замина гуфтааст:
«Барои шинохти ќавонини табиат садањои тўлонї лозим аст, аммо барои шинохтани
вазифаи инсон як рўз кифоят мекунад, то инсон вазоифи худро шиносад» (Ањмадї
Бобак. Кори рўшангарї. Тењрон: Марказ, 1384.-С.132). Ин вазифа ва рисолатро,
Волтер дар пайкор алайњи «муфтхўрони иљтимої» -- кашишњо, роњибон, мустабидон,
тазвиргарон, суннатгароён мунсаљим сохтааст.
Дар њавзаи романтизми олмонї Њуте (Гёте) ва Бетњовен чун ќањрамонони
озодандешї ёд шудаанд ва тору пуди ононро бо афсонањо метаниданд. Минбаъд,
бо мурури замон рўшанфикрон-файласуфони асил, ки дар донишгоњњо фаъолият
мекарданд, рўйи сањнаи муборизот ќадам нињоданд. Соли 1806 нахустин
маротиба рўшанфикрї ба маърази бањси илмї гузошта мешавад ва Канти олмонї
меъёрњои фаъолияти рўшанфикрро дар масири зиндагї таъйин мекунад.
Пайванди фалсафа бо донишгоњ, ки аз маќолаи «Кашокаши донишкадањо»-и Кант
ва номаи «Хитоб ба миллати Олмон»-и Фихте оѓоз шуда, то «Суханронии Раёсат»и Њайдеггер (соли 1933) идома ёфт, кори рўшанфикриро бо назардошти талабот
ва муќтазиёти замон тарвиљ бахшид. Мусаллам аст, ки пас аз Његел фалсафа
бештар рўйи масоили иљтимої тамаркуз кард ва файласуфону љомеашиносони
баъдї аз Зиммел, Вебер, Дилтей то Маркузе, Адорно ва Њабермас ковишу
љустуљўњои љомеашинохтии масоили иљтимоиро бунёд гузоштанд.
Љомеашиносон оѓози рўшанфикриро садаи нуздањум медонанд ва барои
намуна аз асрњои ќаблї чењрањои мондагори фарњангиро чун сарчашма ва
пойдевор мисол мезананд. Масалан, Эрнст Касирер ё Томас Ман ба унвони яке аз
нахустин чењрањои рўшанфикрии модерни пеш муаррифї мекунанд. Маркс,
Толстой, Нитше, Дарвин ва Будлер аз љумлаи номњои алифбоии андешаи
рўшангаройианд. Нитше дар саргањи рўшанфикрии урупої дар замони нав ќарор
гирифтааст. Ў ба мукобили авомзадагї ва суннатгаройии урупої баромада,
тавассути дониш ва њунар арзишњоро, бо назардошти замон ва макон таљдиди
назар кард. Нитше њунарро «бузургтарин муњаррики зиндагї» (Алейн де Боттон.
Тасаллибахшињои фалсафа. Тарљумаи Ирфон Собитї. Тењрон: Ќаќнус, 1383. –
С.255) дониста, бо эљоду офариниш, ки махсуси рўшанфикрист, ба майлу хоњиши
инсоният таѓйир додани љањонро таманно кардааст. Чун медонист, ки кори
рўшанфикрї сахту мушкил аст, таъкид карда буд: «Мо набояд аз сахтињои худ
эњсоси шармандагї кунем, балки бояд аз ин амр шарманда шавем, ки
натавонистаем чизњои зебое аз он бирўёнем» (Алейн де Боттон. Тасаллибахшињои
фалсафа. Тарљумаи Ирфон Собитї. Тењрон: Ќакнус, 1383. –С.272).
Нависандаи љумњурихоњ ва озодиталаб Виктор Њуго (Гюго) ба чењраи
рўшанфикри озодихоњи асри бистум Сартр наздикї дорад (Андешамандони садаи
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бист. Тењрон, 1379. -С.135). Дар садаи бистум рўшанфикрї ба сифати љараёни
тавонои фикрию сиёсї тавассути андешаву орои симоњои намоёни илму
маърифат Сартр, Камю, Марсел, Ясперс, Рассел ва дигарон дар муњиту фазои
ќишрњои мухталифи љавомеи ѓарбї њамсадойї пайдо намуд.
Бояд тазаккур дод, ки аз бомдоди шинохти ќудрат ва таъсисоти зулму
истибдод рўшанфикрї ва рўшангарї њамчун падидањои таљаддудгаро ва
навандешу дигарандеш дар њама давру замон мавриди тазйиќу фишор, зулму
тааддї ва њамлаву куштори ањли таассубу хурофот, ки аксаран, дар раъси сиёсату
мулукият ё хидматгузорони он буданд, ќарор мегирифтанд. Дар љањони Юнони
ќадим Суќрот туъмаи нобихрадон ва торикандешони замон гардид. Ў хатари
пайкорашро дар роњи бедор кардани насли љавони ќаламрав барваќт дарк карда
буд ва љасурона нидо дармедод: «То љон дар бадан дорам, аз љустуљўйи дониш ва
огоњ сохтани шумо ба он чї бояд бидонед, даст нахоњам дошт.... Пас, отинињо
(афинагињо) бидонед, ки хоњ сухани Онотусро бипазиред, хоњ маро табраа (сафед)
кунед, дар њељ њол рафторро љуз ин нахоњам кард ва лав (агар) борњо кушта
шавам» (Алейн де Боттон. Тасаллибахшињои фалсафа. Тарљумаи Ирфон Собитї.
Тењрон: Ќакнус, 1383. –С.10). Марги Суќрот сарнавишти рўшанфикрї ва
рўшангариро дар дарозои таърих раќам зад.
Дар асрњои минбаъда дар Урупо барои шикастани навандешї ва рўшангарї
калисои католикї дар ќарни сездањум дастгоњи муќтадири тафтиши аќоид
(инквизитсия)-ро таъсис дода (Дебуро Б. Тафтиши аќоид. Тарљимаи Мањдї
Њаќиќатхоњ. Тењрон: Ќаќнус, 1373. –С.10), минбаъд донишмандону
рўшанфикронро аз тариќи ин дастгоњи зулму куштор тањти фишор ќарор медод.
Сарнавишти донишмандони зиёди урупойї, бар асари навандешию
таљаддудписандї тираву тор гардида, дар љабњаи муборизаю муљодала бо
хурофоту таассуби расмї љони худро аз даст додаанд. Вањшиёна ба ќатл
расонидани Љордано Бруно мисоли зиндаи ба рўшангарї нафрат доштани
мутаассибони расмии давр буд.
Љараёни муборизоти возењу равшан алайњи рўшанфикрї дар љањони ислом
низ дар асрњои миёна бо љиддияти том идома ёфт. Аммо ба муќобили истибдоди
динї аз асри њашт то дувоздањи мелодї њаракатњои гуногуни оппозитсионї тањти
ном ва шиори миллии шуубї зуњур карданд (Бекзода Комил. Таърихи
равшанфикрї аз даврони Љамшед то замони Фирдавсї. –Душанбе, 2012. -С.390).
Бо таваљљуњ ба ин, нахустин зарбаро дар ин давра ба муќобили истибдоди арабї
рўшанфикрони иронї дар ќолаби нањзати шуубия заданд (Фашоњї
Муњаммадризо. Гузорише кўтоњ аз тањаввулоти фикрї ва иљтимої дар љомеаи
феодалии Ирон. Тењрон, 1354. -С.94).
Ба куфру илњод муттањам кардани ањли фалсафа ва калом дар асрњои миёна
ба њукми анъана даромада буд. Љойи нуфузи онњоро ањли њадис ва фаќењони
суннатгаройи муќаллид гирифт. Њар кї аќвол ва ањодиси зиёди динї медонист, аз
андешаманди мустаќилфикр боло дониста мешуд. Кор то ба љое расида буд, ки
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Имом Шофеї рўйирост ба муќобили мутакаллимон (теологњои исломї)
баромада, бад-ин мазмун фатво содир карда буд: «Агар бандае ба њама мунњиёти
Худованд ѓайр аз ширк дучор шавад, бењтар аз он аст, ки дар илми калом назар
кунад ва агар шунидї касе аз ањли калом аст, шањодат дењ, ки вай...дине надорад
ва њукми ман дар боби уламои калом он аст, ки ононро ба тозиёна бизананд ва дар
миёни ашоир ва ќабоил бигардонанд ва бигўянд: ин суоли касест, ки китоб ва
суннатро рањо карду ба калом рўй овард» (Сафо Забењуллоњ. Таърихи улуми аќлї
дар тамаддуни исломї то авосити ќарни панљум. Муљаллади аввал. Тењрон:
Интишороти Донишгоњи Тењрон,1371. -С.143). Ба ин нигоњ накарда,
рўшанфикрону озодандешони миллї Ибни Муќаффаъ ва Ибни Ровандї ба арсаи
эљод ќадам нињода, парчами муборизаро алайњи бегонапарастї ва торикфикрї
баланд бардоштанд. Хусусан, Ибни Ровандї њамчун рўшанфикри љасур нахустин
маротиба дар олами ислом биниши диниро дар ойинаи хирад баррасї карда,
садои озодандеширо дар мањдудаи ќаламрави давлати арабї-исломї баланд
намуд (Бекзода Комил. Таърихи равшанфикрї аз даврони Љамшед то замони
Фирдавсї. –Душанбе, 2012. -С.231).
Зулму куштор ва барчасби тўмори «куфру илњод» ба рўшанфикрону
донишмандон ва умуман, њар каси бедор боиси аз илму маърифати зинда дур
шудани табаќоти фарњангї дар асрњои миёна гардид. Кор ба ин њад расида буд, ки
донишмандони забардасте на танњо дар тарвиљи илм сањм нагирифтанд, балки барои
шикастану хомўш намудани чароѓи хирад мусоидат карданд. Донишманди маъруфи
ќарни чањордањ Ибни Халдун сарењан ишора кардааст, ки аз улуми аќлї ва фалсафї,
њамчунин табиї ниёзе ба дину маош нест, баръакс, касе, ки пайи онњо меравад,
гумроњ аст. Ў Абўалї Сино ва Форобиро намунањои барљастае аз он мардони гумроњ
медонад (Зебокалом Содиќ. Мо чї гуна мо шудем: решаёбии илали аќибмондагї дар
Ирон. Тењрон: Интишороти Равзана, 1378. С-270). Ин «иќдом» имрўз низ идома
дорад ва хирадситезию мулњидунвондињї ба суннат табдил ёфта истодааст, ки
дунявият ва низоми дунявиро дар минтаќа зери суол мебарад.
Агар масири сайри рўшанфикриро ба Осиёи Марказї (давраи амирсолорї
дар назар аст) мутамарказ кунем, мушоњида менамоем, ки афкори рўшангарї дар
ќаламрави аморати Бухоро бидуни таъсироти берунї мутадовил нашудааст.
Мушаххас намудани масири рўшанфикрии аморати Бухоро ба мо даст медињад,
ки сарнавишти феълї ва минбаъдаи рўшанфикрии миллиро дар омўзиш бо
савобиќи таърихї муайян созем. Аморати Бухоро, ки ба ќонуну ќавоиди
асримиёнагї зиндагї карданро одат карда буд, бо вазидани боди мувофиќи
маорифпарварї, навандешї ва танвири фикрї бесаранљом шуд ва барои нигоњ
доштани низоми кўњнаю фарсудаи давлатдорї тавассути љањолати амиќ ба
муборизаю муќовимати шадид бархост. Дар тањаввулоти фикрии фарњангиёни
Бухорои охири асри Х1Х ва ибтидои садаи бист наќши инќилоботи Ирону
Туркия, муборизаи миллї-озодихоњонаи мардуми Миср алайњи душманони
дохилї ва берунї чашмгир аст (Шакурї М. Нигоње ба адабиёти тољикии садаи
бист. – Душанбе: Пажўњишгоњи фарњанги форсї-тољикї, 2006. -С. 157.).
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Њаракати сиёсї ва фарњангии љадидия, ки муњтавои онро ислоњоти куллии
давлатї, иљтимої ва фарњангї ташкил медод, дар ибтидои садаи бист ба яке аз
љараёнњои бонуфузи сиёсї ва рўшангарї табдил ёфт. Аѓлаб донишмандону
рўшанфикрони тољик, аз ќабили Абдуррауфи Фитрат, Мањмудхољаи Бењбудї,
Абдулвоњиди Мунзим, Ањмадљони Њамдї, Абдулќодир Муњиддинов, Садриддин
Айнї ба ин њаракат бевосита ё бавосита пайвастанд.
Фитрат, ки то инќилоби Бухоро (соли 1920) рўшанфикри миллї мањсуб
меёфт, дар рисолаи «Мунозира» аз забони ќањрамонаш бо љиддият хитоб
мекунад: «Охир куффор тараќќї кунанд, мо чаро таназзул? Куффор бо камоли
осудагї зиндагї намояд, мо чаро гадову фоќазода…»( Холиќзода А.Тољикони
Мовароуннањр. – Душанбе, 1997. С.45). Ба назари Фитрат, масъалаи рањої
бахшидани мардум аз фаќру бенавої танњо аз тариќи касб кардани илму дониш
њаллу фасл мегардад.
Рўшанфикрї ва рўшангарии солими миллї дар симои устод Айнї, ќабл аз
инќилоби Бухоро дар ќаламрави амирсолорї буруз кард. Устод Айнї, ки бо
китоби «Наводир-ул-ваќоеъ» - и Ањмади Дониш шинос мешавад, худро дар
олами воќеиёти давр тасаввур намуда, ба таври худогоњ таѓйир меёбад. Дўстї бо
яке аз бузургтарин рўшандилони Бухорои ваќт Садри Зиё дар ташаккулу
тањаввули љањонбинии устод наќши муассир гузоштааст. Китобхонаи Садри Зиё
дар бедорї ва тањаввулоти фикрии як зумра адибону донишмандон, аз љумла
Айнї њамчун манбаи иттилоияи асосї хидмат кардааст (Асозода Х. Воќеият,
сиёсат ва Айнї. – Душанбе, 2010. -С. 7.).
Айнї ба сифати рўшанфикри давр бар он иддао мекард, ки афкори умумї
танњо ба воситаи илму маърифат танвир меёбад ва љавњари ислоњот мактабу
рўзнома аст. (Айнї С. Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро. -С. 95). Устод њанўз
хеле барваќт пай бурда буд, ки ягона роњи мусоид ва муътадил барои расидан ба
њадаф танвири афкори љомеа аст. Танвири афкор ба мактабу маориф ва мутолиаи
љароид сахт бастагї дорад. Њар ќадар рўзномаю љароиди гуногунмазмун ва
пурмуњтаво дастраси љомеа гардад, њамон ќадар сатњи рўшангарї ва танвири
фикрї дар љомеа боло меравад.
Њамин тариќ, роњи наљоти љомеаи Бухороро устод Айнї дар илмомўзї ва
мутолиоти густурдаи рўзномаю љароиди љадид медид. Устод дар китоби
«Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» масъалаи танвири афкори мардумро
дунболагирї намуда, менависад: «Мутолиаи кутуб ва расоил, аз кадом ќисм ки
бошад, ба танвири афкор хидмат мекунад» ( Айнї С. Таърихи инќилоби фикрї
дар Бухоро. -С. 95).
Устод Айнї њамчун рўшангари воќеии замон барои рањої бахшидани оммаи
Бухоро аз љањолати саросарї дар баробари уламои мутаассиб ва њуккоми
мустабид, ки дар он давр шуморашон рўз ба рўз рў ба афзоиш дошт, ќад алам
карда, дар ин роњи душвору пуртањлука, њамчун марди љасуру шуљоъ ќадам зад ва
номашро дар таърихи фарњанги миллї абадан сабт сохт.
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Ба таври куллї, меъёр ва далоили зиёде барои тањаќќуќи фаъолияти
рўшанфикр ва кори рўшангарї вуљуд дорад, ки њамагї шахсияти комили
рўшанфикрро дар љомеа рўнамо мекунанд. Барои намуна, ба мушаххасоти зайл
таваљљуњ мекунем:
а) рўшанфикр ба ќазову ќадар бовар надорад;
б) ќолабї ва мутаассибу карахт нест;
в) дар мавриди масъалањои муњимми иљтимої, сиёсї, иќтисодї, ахлоќї, динї,
илмї, фарњангї, ќатъи назар аз шароит ва замон дидгоњашро озодона баён
мекунад;
г) барои ба мардум хизмат кардан масъулият дорад;
ѓ) ба афкору аќоиди ѓайриилмї (сењр, љоду, хурофот) пайваста дар мубориза аст;
д) дорои шахсияти томи илмї, эљодї, иљтимої ва фарњангї аст;
е) тафаккури интиќодиро мењвари фаъолият дониста, барои интиќоди афкори
хурофотї, таассубї ва умуман, ѓайриилмї далел дорад;
ё) пайваста дар пайи тањаввули фикрї ва эљодї буда, аз тариќи мутолиоти
густурда ва мушоњидоти рўзмарра доираи донишу биниш ва таљриботашро
тавсеа мебахшад;
ж) ба таќдири љомеа ва давлати миллї, ба њељ ваљњ, бетафовут набуда, барои
ислоњи иљтимоъ аз камбуду навоќиси гуногун ва рафъи буњронњои фикрию
ахлоќї пайваста љањду талоши беѓаразона меварзад;
з) хушомаду тамаллуќ ва ба ин монанд разоили ахлоќиро аслан ќабул надорад;
и) љањонбинии илмиро дар њама њолат, новобаста аз вазъу шароит тарѓибу
ташвиќ менамояд;
й) ба зулму истибдод мубориза мекунад;
к) доир ба шахсияти худ, љомеа ва љањони берун аз вуљуди худ бо аќлу мантиќ
ќазоват мекунад;
ќ) њамеша ба оптимизм (рўњбаландї ва зиндагипарастї) такя ва аз пессимизму
нигилизм (маъюсиву бунбастгаройї) интиќод мекунад. Ба сухани дигар,
зиндагиро бо њама зебоию зиштиаш дўст медорад;
л) ба зиндагии инсонї арзиши баланд ќоил аст;
м) озодї ва ихтиёрро тавъам бо масъулият медонад;
н) дар ягон њолат, аз ќатлу куштор ва зулму истибдод њимоят намекунад.
о) шўхтабъї, зарофат, зиндадилї, самимият ва садоќатро мањаки муносиботу
муошироти инсонї медонад ва аз ин шева, шахсан дар зиндагї њамеша пайгирї
мекунад;
п) нуќтаи назар, аќида ва афкори дигаронро, новобаста аз маќому манзалати
иљтимої, сиёсї, динї-мазњабї ва фарњангї эњтиром мегузорад;
р) барои эљоди њусни тафоњуми фарњангї ва табодули фикрї байни аќшори
мухталифи иљтимої љањду талош меварзад;
с) манофеи миллию мардумиро аз хоњишњои инфиродию гурўњї бартар медонад
ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст;
т) љасур, љуръатманд ва фидокор аст.
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Меъёрњои фавќ табаќаи рўшанфикриро дар љомеа тавлид намуда,
мустаќилияти онро дар баробари нињодњои дигари иљтимої тањкиму таќвият
мебахшад. Набудани тафоњуми фарњангї ва иттињоди миллї миёни фарњангиёни
кишвар дар солњои навадуми асри бистум боиси ба вуљуд омадани шикофи
бофтњо ва комилан заиф сохтани баданањои иљтимої гардида, минбаъд низоъњои
динї-мазњабї ва сиёсиро ба бор овард. Таљрибаи талхи солњои навадумро
фарњангиёни кишвар бояд њамеша мадди назар ќарор дињанд ва дар шароити
феълї, пеш аз њама, нерую тавони илмї, сиёсї ва эљодиашонро сўйи тафоњуми
фарњангї, иттињод ва манофеи миллї равона созанд.Агарчи дар љомеаи муосири
тољикї нињоди мустаќили рўшанфикрї ташаккул наёфтааст, ќисм-ќисм, љо-љо
љасоратмандоне ёфт мешаванд, ки дар љараёни рўшанфикрии миллї ќарор
мегиранд ва аз рўйи тавону имконот, дар баробари љањлу таассуб муќовимат ва
фидокорї мекунанд. Танњо иттињоду тафоњуми неруњои зењнии андешапарвар,
пешрав, таљаддудхоњ, навгаро, мардумсолор, њувиятшинос ва инсонсоз, ки
масири рўшанфикрии миллиро таъйин мекунанд, ба љомеа таъсири њадафманд
расонда, онро, муттафиќона аз ќайду бандњои иљтимої ва бунбастњои равонию
ахлоќї ва фарњангї наљот бахшида метавонанд. Сарфи назар кардан ва тарки
амиќи манофеи инфиродию гурўњї ва тадриљан пайвастан ба иттињоди миллї
заминаю шароити мусоиде барои ба вуљуд омадани нињоди мустаќили
рўшанфикрї дар љомеаи тољикї фароњам меоварад. Ин кори мушкил нест, вале
љуръат ва љасорат металабад. Љомеаи вопасгаройи мо ба ин ќишр сахт ниёз дорад
ва танњо рўшанфикрон метавонанд љомеаро аз вопасзадагї, хурофотпарастї,
суннатгаройї, яксуянигарї, таассубталабї, худхоњї, такрањбарї, беинсофї,
беадолатї, ки њамагї аз љањолату нодонї сарчашма гирифтаанд, наљот бахшида,
ба сўйи љомеаи мутамаддини башарї ва орї аз зулму истибдод њидоят намоянд.
Мо бояд ќишри фарњангиро аз рўшанфикр фарќ карда тавонем. Фарњангї ё зиёї
(њарчанд ки зиёї аз лињози луѓавї ба рўшанфикр тавъам аст, аз назари истилоњї
мутафовит аст) љуръату љасорати рўшанфикрро надорад. Фарњангї њамеша бо
суннат ва вопасмондагињои иљтимоъ даргир намешавад ва барои њифзи обрўю
эътибор ва нуфузи иљтимої бо суннатњои хурофотии авом созишу муросо
менамояд, аммо рўшанфикр аз онњо, сарењан имтиноъ меварзад ва амдан
муќобили љараёни хавфноку номутавозини иљтимоъ њаракат мекунад. Љуръату
љасорати рўшанфикр, пеш аз њама, аз мутолиоти васеъ, диди фарох, биниши
илмї-мантиќї ва таљриботи зарурии зиндагї маншаъ мегиранд. Намунаи
барљастаи рўшанфикрии миллиро метавон дар кору фаъолияти устодон
равоншод Тоњири Абдуљаббор, Бозор Собир ва Комил Бекзода мушоњида намуд.
Мавсуфин тайи солиёни дароз дар баробари љањолату хурофа ва таассубу
вопагаройї мубориза кардаанд ва имрўз низ дар ин самти мушкилписанд ќарор
доранд.
Авомзадагї ба унвони як бемории риќќатбор ва андешакушї иљтимої
(Ризоќулї Алї. Љомеашиносии нухбакушї: тањлили љомеашинохтии бархе аз
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решањои истибдод ва аќибмондагї дар Ирон. Тењрон: Нашри Най, 1377. -С.227)
роњи љањолату хурофот ва таассубро њамвор намуда, барои тохтутози
хирадситезон, ки шуморашон рўз ба рўз афзун шуда истодааст, майдони фаррох
фароњам овардааст. Таѓйири вазъ ва мусоид шудани он, ќабл аз њама, ба рўњи
хастанопазири табаќоти фарњангї ва маърифатї сахт бастагї дорад. Аз ин рў,
моро зарур аст, ки бо такя ба манобеи дастраси бадеї, таърихї, ахлоќї, динї,
ирфонї, фалсафї ва илмї-тањќиќї вазъи рўшанфикрии љањонї ва миллиро љиддї
омўзем, аз таљриботи таърихии гузашта дар мувољења бо хурофоту таассуби динї
ва сиёсї сабаќ гирем, дар бархўрд бо афкори суннатї ва умуман, андешањои
мутаноќиз аз илму мантиќи зинда кор бигирем ва дар нињоят, дар тањкими роњи
ояндадори хурофазудойї, ки боиси тараќќиёту тањаввулоти иљтимої, сиёсї,
иќтисодї, фикрї ва билохира фарњангї мегардад, ќадамњои устувор бардорем.
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Хусусиятњои лингвистии чанд зарбулмасалу маќоли тољикї
Дар илми фолклоршиносии љањон барои ифодаи жанрњои нисбатан хурд
истилоњи «паремия» ва он бахши фолклоршиносї, ки паремияњоро меомўзад,
истилоњи «паремиология» ќабул шудааст. Худи «паремия» вожаи юнонї буда,
маънояш «ифода» ва «баён» мебошад. Паремия, аз нигоњи паремиологи маъруфи
рус Григорий Лвович Пермяков, «ин ифодањои устувори шифоњист, ки бо як
љумла ё бештар баён мешавад» (4. 80).
Ба жанрњои паремиологї, асосан зарбулмасал, маќол, байт, чистон, шугун,
дуо, панд, ќасам, дашном, таъбири хоб, маслињат, валеризмњо, латифањои кўтоњ,
афсун, муаммо, тезгўяк, луќма ва монанди инњо дохил мешаванд.
Дар мавриди таснифоти паремияњо тањќиќ ва таќсимбандии Г.Л.Пермяков
нисбатан комил ва ќобили пазируфтан аст. Ў паремияњоро аз рўи нишонаи
зоњирї ва сохтори забониашон ба ифодањои якфразагї ва бисёрфразагї људо
менамояд. «Ба паремияњои якфразагї њамаи зарбулмасалњо, маќолњо,
афоризмњои мардумї, таъбирњо (присловья), ифодањои корї(маслињатњо), аксари
шугунњо, таъбири хобњо ва дигар паремияњое, ки бо навъњои гуногуни љумла
ифода меёбанд, дохил мешаванд. Ба паремияњои бисёрфразагї баъзе чистонњо,
муаммо, масъалањо, латифањои гуногун, зарофатњо ва дигар ифодањое, ки бо
занљираи кўтоњи љумлањо ё муколама баён мешавад, мансубанд. Дар навбати худ
иборањои якфразагї ба гурўњњои устувор ва ноустувор таќсим мешаванд» (4.95).
Гурўњи паремияњои устувор гуфта, Г.Л. Пермяков он ифодањоеро дар назар
дорад, ки аз аввал то ба охир дар ќолаби худ устуворанд. Ба ин гурўњ ў
зарбулмасалу маќол, аксари шугунњо ва дигар ифодањои ќолабиро шомил
донистааст. Гурўњи паремияњои ноустуворро боварњо, дуоњо, дашномњо ва
инчунин он шугуну маслињатњое, ки пурра ќолабї набуда, аз аъзои доимї ва
таѓйирёбанда иборатанд, дохил кардааст, яъне он матнњое, ки ба онњо шарњу эзоњ
илова карда мешавад.
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Паремияњои бисёрфразагї њам аз рўи шакли ифода ба ду гурўњ: монолог ва
диалог људо мешаванд. Дар миёни паремияњои якфразагї ва бисёрфразагї
Пермяков шаклњои мобайниро љой медињад, ки намунаи барљастаи онњо
валеризмњо мебошад.
Нишонаи дигари зоњирии сохтори забонии паремияњоро Г.Л. Пермяков аз
рўи содагиву мураккабї ва тасдиќию инкории љумлањо муайян кардааст. Вобаста
ба нишонањои дохилии забонї бошад, паремияњо ба чанд категория, аммо дар
навбати аввал ба ду категория: синтетикї ва аналитикї таќсим мешаванд. Ба
категорияи синтетикї ё паремияњои сермаъно Г.Л. Пермяков зарбулмасалу маќол,
афоризмњои мардумї, чистонњо, латифањои кўтоњ ва валеризмњоро дохил
мекунад. Ба категорияи аналитикї ё паремияњои якмаъно шугунњо, боварњо,
таъбири хобњо, маслињатњо, дуоњо, дашномњо, ќасамњо, тезгўякњо, афсунњо.
муаммоњо ва дигар типњо мансуб мебошанд» (4.99).
Ба навиштаи муњаќќиќ Ф.Турсунов, «Наќши муассир дар тањќиќ ва
мураттабсозии аввалин асари 3 - љилдаи фарњанги зарбулмасал ва маќолњои
тољикї ва «ифодањои халќї» ва њалли масъалањои муњимми назариявии
паремиологияи тољик ба М. Фозилов тааллуќ дорад. Дар мадди назари муњаќќиќ
масъалањои зарин ќарор дошт: зарбулмасал ва маќол чист?, муайянсозии њаддии
онњо, ба зарбулмасал ва маќолњо табдил ёфтани порчањои назмии адабиёти
классикии адабиёти тољик (7.4).
Дар хусуси фарќи зарбулмасалу маќолњо аз воњидњои фразеологї, профессор Њ.
Маљидов чунин андеша дорад: «Зарбулмасалу маќолњо, пеш аз њама, аз воњидњои
фразеологї аз бобати маънї ва сохти як андоза мураккаби худ фарќ мекунанд. Онњо
баръакси воњидњои фразеологї фикрњои пурраи баохиррасидаро ифода мекунанд» (3.17).
Зарбулмасалу маќолњо аз лињози сохт дар ќолаби љумлањои гуногун ба назар
мерасанд. Онњо аз љумлањои маъмулии забон фарќе надоранд. Дар зарбулмасалу
маќол њамаи аъзои љумла ба назар мерасад ва муносибати синтаксисии байни
љузъњои таркиби онњо хеле равшан мебошад.
Љињати нињоят фарќкунандаи зарбулмасалу маќолњо, ки дар гурўњњои дигари
воњидњои фразеологии забон дида намешавад, ифодаи муњокима ва
хулосабарорињои мантиќї дар онњост. Чунончи: «Айб накун ба хешат(муњокима),
давида биёяд ба пешат (хулоса)»;, «Ба танбал кор фармо (муњокима), панд шунав
(хулоса)». Гоњо дар онњо фаќат њиссаи хулоса боќї мондааст: «аз карнайчї як пуф»,
«беморию бекорї», «болои сўхта намакоб» ва монанди инњо.
«Нињоят, зарбулмасалу маќол, инчунин панду њиќматњо њам аз воњидњои
фразеологї бо мањсули эљодиёти халќ будани худ ё ба шахсони алоњида тааллуќ
доштанашон фарќ карда меистанд»-зикр намудааст профессор Њ. Маљидов (3.18).
Њадафи мо аз ин маърўза баррасии чанд зарбулмасалу маќоли тољикї аз
лињози забонї мебошад.
«Зарбулмасалу маќолњои мардумї ќонуниятњои забонии худро соњибанд»андеша дорад муњаќќиќ Бозор Тилавов (6.74).
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Зарбулмасалу маќолњо ќонуниятњои забонии худро соњибанд. Онњо мисли
дигар асарњои жарнњои эљодиёти шифоњии халќ забони гуфтугўии маиширо
инъикос мекунанд. Аз ин рў, онњо дар љое ки пайдо шудаанд ё истеъмол
мегарданд, фањмоянд.
Ба сабаби он ки калима унсури муњаррик ва таѓйирёбандаи забон мебошад,
дар зарбулмасалу маќолњои низ бештар таѓйироти лексикї ба вуљуд меояд. Асоси
зарбулмасалњо ва маќолњои тољикиро забони умумихалќии зиндаи шева ва
лањљањои мањаллї ташкил медињад.
Шикампо ба мурод мерасаду ба маќсад не.
Ай зани ганда буйдоќ бе(њ)тарай.
Дар тобистон бикаш хирвич,
Дар зимистон бихўр ревич.
Ишкамсерро чї парвои ишкамгурусна.
Истифодаи исмњои хос ва шахсиятњои алоњида дар зарбулмасалу маќолњои
тољикї фаровон ба назар мерасад. Чунончи:
Агар кўњ ба пеши Муњаммад наояд, Муњаммад ба пеши кўњ меояд;
Исо њам ба роњи худ, Мўсо њам;
Дасти номубораки Мањмуд гар расад бар дарё, дарё барорад дуд;
Бача дар сафар- номаш Музаффар;
Бача дар шикам, номаш Рустам;
Бошад Њотам, набошад- мотам;
Давлаташ-давлати Ќорун;
Дар дења одам намонд, буз худро Абдукарим ном монд.
Дар ваќти себњоям Мањмадбаќо будам, себњоям, ки тамом
шуданд, Кўри Баќо шудам.
Аќлу одоб- Њасану Њусейн;
Дил-дили Зайнаб;
Ањмади порина- савдогари дерина.
Хусусияти дигари зарбулмасалу маќолњои тољикї махсусияти морфологии
онњост. Дар таркиби зарбулмасалу маќолњои тољикї калимањои исмии решагї
фаровон истифода мешаванд. Масалан:
Одам каљ бошаду дилаш рост;
Одамизод шири хомхўрда;
Оби дари хона ќадр надорад;
Пойи мору шири мурѓу нони мулло кас надид;
Одам калон ки шуд, дарду ѓамаш њам зиёд мешавад.
Чунон ки дида мешавад, дар зарбулмасалу маќолњои мазкур калимањои
аслии одам, дил, об, дар, хона, пой, нон, дард, шир, калон истеъмол гардидаанд,
ки ин далели аз забони зиндаи мардум ба вуљуд омадани ин жанрњо мебошад.
Хусусияти дигари муњими зарбулмасалу маќолњо корбурди фаровони
љонишинњо дар ташаккули онњо мебошад. Ба навиштаи муњаќќиќи соњаи
фолклори тољик Бозор Тилавов: «Дар таркиби зарбулмасалу маќолњои тољикї
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истифодаи љонишинњои шахсї, ишоратї, нафсї-таъкидї, инкорї хос мебошад.
Фаќат истифодаи љонишинњои номуайянї хос нест» (6.78).
Барои равшантар шудани матлаб чанд мисол меорем:
Ман аз осиёб омадам, ту мегўї, ки дўл холист.
Мо ба сўи кабоб омадем, дидем, ки хара доѓ мекунанд;
Њар кас ки суди охир кунад, ба зиёни аввал розї шавад;
Он љо ки парирўест, деве бо ўст;
Мана газад, туро чї ѓам?
Њар кї сирри худ ба дигаре гуфт, пушаймон гардад;
Зимни ташаккулёбии зарбулмасалу маќолњои тољикї шаклњои феълї наќши
муайян доранд. Аз њама бештар дар таркиби зарбулмасалу маќолњо фаълњо дар
шахси дуюм ва сеюми шумораи танњои замони гузашта ва њозира-оянда истеъмол
мешаванд. Чунончи:
Аз гург тарсї, сањро нарав,
Аз риши сафед худоро шарм омадааст,
Агар шикори рўбоњ равї, барои шер аслиња гир,
То тарёк аз Ироќ оварда шавад, одами моргазида бимирад,
Њар чї бодо, бод!
Пешояндњои бештар истифодашуда аз, ба, дар, то, бо, бе ва пасоянди –ро
мебошанд:
Аз касофати як шум, сўзад шањри Рум,
Аз бекорї сар мехорї,
Аз боѓ лола чинї, аз шўразор хас,
Ба кордон кор осон,
Ба ќадаи нигоњ карда љома бур,
Бо кайк ситеза карда гилемро сўхтан,
Ба сар ки гирифтї, ба гардан каш,
Дар ваќти пахтачинї, танбал шуд дарди бинї,
Дар дарвозаи марг шоњу гадо баробар,
Бе банд нагирад одамї панд,
Бедард чї донад азоби дард,
Даратро мањкам кун, њамсояатро дузд магир,
Сахтгўро сухани сахт ба ислоњ орад,
Гар фил бошї, гурбаро азият мадењ,
Гањворааш аз осмон бе ресмон афтодааст.
Як ќатор зарбулмасалу маќолњое ба назар мерасанд, ки бо љумлаи саволї
ифода шудаанд:
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Аз нохуни паланг чї нуќсон ба пойи фил?
Нокарда кор, туро ба ин кор чї кор?
Афтат бад бошад, аз оина чї гила?
Онро, ки њисоб пок аст, аз мубоњиса чї бок аст?
Њамчунин зарбулмасалу маќолњое низ мављуданд, ки саволианд ва љавоб низ
доранд:
Хандаро кї кунад? Лабкаљ.
Айба кї кунад? - Маиб.
Гунљишкро кї кушад? - Ќассоб.
Аз ин баррасињо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки зарбулмасал ва
маќолњо њамчун як жанри фолклорї воситаи муњими инъикоссозандаи љанбањои
мухталифи моддї ва маънавии халќ мебошанд. Дар баробари мањсули эљодиёти
шифоњии халќ будани зарбулмасалу маќолњо, имкон дорад, ки њамчун объекти
мустаќили лингвистї низ бошанд.
Ба фарќ аз љумлањои одии забони адабии муосири тољикї зарбулмасалу
маќолњо сервожа намешаванд, балки мухтасар, фишурда ва суфташуда
мебошанд. Онњо ба њамаи таѓйиротњои дар љомеа ба вуќуъомада робитаи
бевосита доранд ва метавонанд манбаи омўзиши љанбањои мухталифи бахшњои
алоњидаи забон бошанд, зеро воситаи аслии инъикосгари ташаккули даврањои
мухталифи забони адабианд.
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Ризої ТОЗИК
донишманди иронї
Навъњои секулоризм
(Секулоризми сиёсї, секулоризми фалсафї ва динситезї)
Секулоризми сиёсї ба маънои људоии дин аз њукумат аст ва њар кї хоњони
људоии ин ду нињод бишавад, як секулор ба маънои сиёсии ин калима аст.
Секулоризми сиёсї хоњони рондани андешањои мазњабї (ва идеологияњо) ба
арсаи хусусист ва мегўяд, ки манбаи ќонунгузорї мебоист аќли одамї бошад, на
китоби осмонї ва наќлњои дигар (ањодис ва ривоятњо). Секулоризми сиёсї
хоњони баробарї ва озодии тамоми адён ва андешањои мазњабї низ њаст, аммо ба
њељ кадом иљозаи дахолат дар умури њукумат намедињад ва мегўяд, ки њељ
андешаи динї ва мазњабї њаќќи вуруд ба дастгоњи њукумат (ќувваи ќонунгузорї,
иљроия ва судї)-ро надорад. Як муътаќид ба секулоризми сиёсї мегўяд, ки «Исо
ба дини худу Мўсо ба дини худ». Яъне касеро бо касе перомуни андешањои
мазњабї ва динияш коре нест. Дар як низоми секулор, ба маънои сиёсии калима,
дари масљиду калисо, маъбад, майхона… боз хоњад буд (чунонки дар Олмон,
Суис, Амрико ва… њаст).
Секулоризми фалсафї ба маънои заминї кардани андешањои динї ва
мазњабист ва тамоми талошаш бар ин аст, ки адён аз осмонњо ба замин
баргардонда шаванд. Секулоризми фалсафї бо дину мазњаб сарукор дорад ва
талош мекунад, ки бутлони онро бинмоёнад, бидуни он ки бо пайравони онњо ба
ситез бархезад. Як секулори сиёсї метавонад њамзамон як секулори фалсафї низ
бошад, ва баръакс. Ба бовари ман, Оромиш Дўстдор як секулори сиёсї-фалсафї
аст (агар дар фазои маљозї љустуљў кунед, њатман китобњои ўро хоњед ёфт).
Бо ин тафосир мерасем ба динситезї. Динситез касе аст, ки бо тавассул ба
зўр, мехоњад як боварманд ба андешањои диниву мазњабиро аз андешааш тињї
кунад ва барои ин кор њозир аст дари масљид, калисо, маъбад ва…-ро низ
тахтабанд кунад (намунаи ин амрро дар Шўравии собиќ доштаем. Нобоварон ба
секулоризми сиёсї дар Шўравии собиќ мехостанд барои инсон ба рўи кўраи
Замин ба тавассул ба зўр ва динситезї, бињишт бисозанд).
Тафовутњо
Як секулори сиёсї коре ба наќди дину мазњаб надорад, аммо як секулори
фалсафї заминаи кораш њамин дину мазњаб аст. Як секулори сиёсї коре ба ин
амр надорад, ки оё дин сохтаи дасти башар аст ё на?. Аммо як секулори фалсафї
њаму ѓамаш ин аст, ки одамиён бидонанд, ки дин мањсули зењни одамї аст.
Секулори фалсафї силоње дорад бо номи «ќалам» ва бо ин ќалам ба љанги
андешањои динї, на шахси динбовар, меравад. Аммо як динситез силоњаш чизи
дигаре аст, силоњаш аз љинси «зўр» аст. Ў мехоњад бо зўр, яъне бо бастани
121

масљиду калисо ва њатто шиканљаву ќатли фарди динбовар, ўро аз андешаи динї
тињї кунад.
Берабт будани секулоризми сиёсї ва фалсафї бо динситезї
Секулоризми сиёсї ва фалсафї њељ рабте ба динситезї надорад. Як
боварманди воќеї ба секулоризми сиёсиву фалсафї динситезиро барнаметобад.
Он њам ба ду далел: аввал ин ки, бар канор аз ин ки, оё дин сохтаи дасти башар
аст ё на? Ва бар канори ин ки, оё ин инсон аст, ки Худоро сохта ва ё Худо
инсонро? Озодии адён ва мазоњиб љузъе аз њуќуќи башаранд ва бовармандони
воќеї ба секулоризми сиёсиву фалсафї њуќуќи башарро муњтарам мешуморанд,
пас онњо наметавонанд динситез бошанд (як фарди динситез озодии адёнро ба
расмият намешиносад).
Дувум ин ки, саркўби як андеша рушди онро њамеша дар пай доштааст. Яъне
ин ки, агар як секулори фалсафї даст ба коре бизанад, ки динситезон задаанд,
яъне дар љойи ќалам силоњ дар даст бигирад, он гоњ тир ба пойи хеш задааст.
Яъне бузургтарин хизматро ба нињоде ба номи дин кардааст. Дар Шўравї, ба
номи коммунизм динситезї кардаанд, аммо натиљааш ин шуда, ки дин он љо
рушди чашмгире дошта бошад. Дар Эрон исломистњо ба љанг бо андешаи
секулоризм рафтанд, аммо натиљааш дингурезии мардум ва тамоилашон ба
секулоризм шуд (ба њамин далел иддае мегўянд, ки њукумати исломии мусаллат
бар Эрон бузургтарин хидматро ба секулорист кардани љомеа кардааст).
Агар як секулори фалсафї ќаламашро бо силоњ иваз кунад, дигар секулори
фалсафї ба шумор нахоњад омад, балки динситез талаќќї хоњад шуд ва динситезї
дигар рабте ба заминї кардан андешањо (аз тариќи андешидан), ки вазифаи
секулоризми фалсафї аст, нахоњад дошт.
Манбаъ: hthttp://isdmovement.com/2015/0715/072415/072415.Mehdi-RezaiTazik-Political-and-philosophical-secularism.htm ht
Тањияи Мењр Собириён
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Курбоншоев Илхом Джумахонович
ассистент кафедры гуманитарных
наук ТТУ имени М. Осими

Идейные истоки натурфилософских концепций Насира Хусрава и их особенности
При изучении вопроса о зачатков философской мысли мусульманского
Востока средневекового периода и, в том числе, при определении и выявлении
идейных источников натурфилософской концепция Насира Хусрава, который
является ярким ее представителем, исследователи сталкиваются с таким фактом,
что особенностей здесь насчитывается очень много и разлагать их теоретически
возможно только в том случае, если исламскую культуру изучать в тесной связи с
многовековой историей развития различных культур данного региона. То есть,
средневековая исламская культура эпохи Насира Хусрава имела не только
арабское происхождение, а она также обогащалась и развивалась за счет культур
как коренных, так и иноземных народов.
К центрам таких культур можно отнести город Балх, который как один из
древнейших центров цивилизаций таджиков, духовная и материальная культуры
которой формировались тысячелетиями, и они оказали огромное влияние на
формирование мировоззрения Насира Хусрава.Оценивая значение города
Балха,средневековые авторы недаром присваивали ему такие почетные эпитеты,
как «ум ал-билад» («мать городов»), «куббат ал-ислам» («купол ислама»),
«джаннат ал-ислама» («рай ислама»), «хайр ат-турба» («благородняя земля») и др.
Автор ХVI в. Мухаммад Салихи дал разъяснение каждому из этих названий.
Например, по его словам, «ум ал-билад»(«мать городов»)Балх назван потому, что
он возникли раннее других городов мира и в период его расцвета ни один город
не имел столько жителей и построек, сколько их были в Балхе. [11.С.3]Город
Балх был крупным экономическим и культурным центром, и его считали второй
столицей Газневидов во время правления Махмуда Газнави (998-1030) и его
сынаМас‘уда (1030-1040).Этот период открывал широкие перспективы для
Насира Хусрава и прежде всего, дал ему возможность для получения хорошего
образования. Роль Балха на мировоззрение НасираХусрава была такой
огромной, что он из-за любви к нему впоследствии называет его родиной. В
«Диван стихов» на этот счет есть ясное указание:
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Эй боди аср, агар гузарӣ бар диёри Балх,
Бигзар ба хонаи ману он ҷой ҷўй ҳол.
Бингар, ки чун шудааст пас аз ман диёри ман,
Бо ў чӣ кард даҳри ҷафоҷўи бадфиол.
Тарсам, ки зери пои замона хароб гашт,
Он боғҳо хароб шуд, он хонаҳо тилол. [15.С.203]
О ветер вечерний! Если пронесешься над краем Балх,
Пронесись над домом моим и узнай там обстоятельства.
Посмотри: что после меня сталось с краем моим,
Что с ним сделал век – насильник и злодей.
Боюсь, что веком злым он разрушен дотла,
Сады те разрушены, дома те лежат в руинах.
Другой важный момент в изменении мировоззрения философа заключается в
том, что, согласно по утвеждениям некоторых исследователей, именно в Балхе
Насир Хусрав примкнул к исмаилизму, в результате чего тотально изменился его
мировоззренческие взгляды. Например, таджикский философ М. Диноршоев
отмечает, что «Насир Хусрав примкнул к исмаилитам и принял исмаилизм еще во
время учебы в Балхе. Он был исмаилитом еще будучи дабиром – секретарем при
дворе султана Махмуда Газневидского». [16.С.21] Действительно, город Балх
был одним из самых культурных развитых центров в Газневидской эпохе, где
все еще ощущалось влияние исмаилизма, которое пережило свою кульминацию
при Саманидов. В данное время оно было настолько велико, что такие правители,
как Наср II Самани и Нух Ибн Наср тяготели к этой этому течению. В связи с
этим, сирийские исследователь исмаилизма Ариф Тамир отмечает, что «в
частности, Абдуллах – отец Ибн Сины, приехавший во времена правления Нуха
Ибн Мансура (976-997) из Балха в Бухару и ставший управляющим селением
Хармайсана Бухарского округа, как показывают последние исследования, был не
простым исмаилитом, а исмаилитским да‘и и ученым». [1.С.72] Об этом своем
происхождении, сам Ибн Сина также имеет прямое подтверждение. В частности,
он говорил: «Отец мой родом был из Балха. Оттуда он переехал в Бухару в дни
[правления] Нуха ибн Мансура. Отец мой был из тех, кто проникся учением
египтян и считался исмаилитом. От них он воспринял учение о душе и разуме в
том виде, в каком они излагали и понимали его сами. Таким же был и мой брат.
Всякий раз, когда они беседовали между собой, я слушал их, и понимал то, что
они говорили, но душа моя не принимала сказанного ими». [2.С.37]
Так, благодаря существованию таких культурных центров и обеспечению
условий для развития знания и науки, исмаилитское учение получило широкий
размах своего распространения и в этом особую важность в ее причине получил
рационализм, который как и в других рациональных мусульманских
философских школ, сформировался за счет влияния и слияния идей различных
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мировоззрений, и в первую очередь, с арийской древнеперсидской мудрости и
философском наследии древнегреческой, эллинистической культуры,а во-вторых,
с различными философическими учениями эпохи мусульманского общества, и
особенно философскими учениями, в частности натурфилософских концепций
различных рационалистических школ мусульманской философии. Рассматривая
этот аспект вопроса, Г. Ашуров отмечает, что «народы мусульманского мира,
приняв достижения греческой научной мысли как исходный пункт, развили ее
дальше и, в свою очередь оказали большое влияние на формирование и развитие
научной мысли европейских народов». [3.С. 75] Об этом утверждает и известный
востоковед Ханна аль-Фахури, указывая на то, что «мусульманские мыслители не
только знакомы с наследием древнегреческой философии в частности
Аристотеля, Платона но с размышлениями философских школ досократовских
мудрецов. В учении му‘тазилитов мы встречаем взгляды Эмпедокла, Анаксагора,
и др». [33.С.65] Сказать это и нельзя здесь не упоминать об обратном влиянии и
вкладе мусульманских мыслителей на мировоззрение европейских народов в
более позднем времени взаимоотношении мусульманской и западной культур. Не
вдаваясь в подробности анализа этого вопроса, приводим лишь в качестве
подтверждения нашей гипотезы высказывания немецкого исследователя Г.Лея,
который пишет, что «В буржуазной литературе вершиной средневковой
философи считают Фому Аквинского. Его учение современная католическая
церковь империалистического мира положила в основу совоей идеологии.
Поэтому задача критики буржуазных представителей состоит прежде всего в том
чтобы доказать, что идеологическое развитие средниковья ведет от Аристотеля не
к Фоме Аквинскому, а через Ибн- Сину, Ибн- Рошда, латинских авероистов и
крестьянского- плебейские ереси к материализму нового времени и в конечном
счете –к диалектическому матерализму» [30.С.21]. Таким образом, если и
чуствуется сильное влияние на философские взгяды Насира Хусрава его
современников и предшественнков, то это вполне закономерное явление, не
отлицающее оригинальности и своебразия нашего мыслителя.
Другой
таджикский
ученый
Х.
Додихудоев,
рассматривая
натуралистическое учение исмаилитов, справедливо отмечает, что «исмаилитская
концепция природы находилась под сильным влиянием античной науки и
философии. Сама цель идеологической деятельности – синтез ислама и
философии приводила исмаилитов к противоположной исламской мысли
выводам относительно природы и её бытия».
[10.С.234] Здесь же добавим, что
влияние древнегреческих философов
на мировоззрение
и учение
натурфилософской концепции
Насира Хусрава велико, особенно Платона,
Аристотеля, Сократа, Пифагора, Птолемея, Галена и др. Приведем несколько
примеров. Насир Хусрав, рассуждая взгляды древнегреческих философов о души
в «Зад-ул-мусафирин» («Припас путников») пишет:«Говорят, что души в этом
мире переходят из тела в тело. Несмотря на то, что суждение этих мудрецов в их
книгах противоречивы, тем не менее, похоже, что некогда, разделяя эти взгляды,
125

в конце совой жизни отказались от них, особенно Платон. Но суждение Сократа
сводится к метемпсихозу – переселению души». [17.С.78]Г.Лей подчеркивая
рациональное значение учения исмаилизма, подчеркивает, что «исмаилиты
используя греческую философию, развивают целую систему рационалистических
учений привлекают на свою сторону интеллигенцию многих выдающихся
государственных деятелей и мыслителей». [31.С.65] Древнегреческие мыслители
представляли интерес для Насира Хусрава не только благодаря высокому
научному качеству их трудов, но в силу их глубокого влияния на все научные
направления мусульманской
культуры и науки. Для всех мусульманских
мыслителей в том числе для Насира Хусрава, наследие античного периода, стало
основным источником развития их философски – рационального мышления.
Необходимо сказать, что на мусульманском Востоке антропоцентрические
мировоззрения сформировались немного раньше, чем в Европе Эпохи
Возрождения. Если ранние философы размышляли в основном о постоянном
начале во всех сущностях о единстве в многообразии, то теперь философов
антропоцентрического направления интересовали вопросы универсальной общезначимой морали, политического идеала, что такие древнегреческие
философы, как Платон, Сократ, Аристотель и другие рассматривали природу
как исходящую концепцию из религиозных воззрений. Для мусульманской
философии средневекового Востока и его общественно философской мысли
одним из основополагающих источников рациональное философии были
неоплатонизм, платонизм, древнегреческий перипатетизм и естественнонаучные
направление Архимеда, Евклида, и др.
Так, кроме всего прочего, естественные знания в исмаилизме также
несомненно развивались под влиянием древнегреческих мыслителей, о чем можно
что убедиться в упоминании имен античных философов не только трудов Насира
Хусрава, но и других известных исмаилитских мыслителей Х-ХI вв. Например,
Абу Якуб Сиджистани писал, что «мы прослеживаем в этом мире переход знаний
и мудрости (фазилат) от одного народа к другому, ибо мы находим, что когда- то
наука принадлежала народу Греции и он был прославлен в знании и мудрости. И
от него знание и мудрость вернулись и перешли к мусульманам». [4.С.64]
Из всех философских школ Древней Греции наиболее сильное и заметное
влияние на средневековую мысль и творчества мусульманских философов
вообще, и исмалитскую доктрину и учение Насира Хусрава в частности, оказало
наследие Аристотеля. Это не только потому, что, во первых, Аристотель являлся
тем философом, который завершает этап трех столетий бурного развития
древнегреческой мысли, и во вторых - потому что его учение является более
формированным и, в определенном смысле, - является более завершённым. Он
имеет четкую выраженную натуралистическую проблематику по сравнению
свзглядами
других
античных
мудрецов,
и
хотя
его
натурфилософские взгляды пронизываны телеологией, «природа» у него является
одной из главных категорией, к ней отнесены и на нее указывают все остальные
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нетеологические, например, онтологические категории. Об этом сам философ
писал: «Бытие само по себе приписывается всему тому, что обозначается через
формы категориального высказывания, ибо сколькими способами делаются эти
высказывания, в стольких же смыслах обозначается бытие». [5.С.56]
Аристотель был первым античным философом, кому принадлежит заслуга
создания понятийного аппарата по гносеологии натурфилософии. Ибо, хотя
природа и была главным предметом размышлений досократиков, тем не менее их
размышлениям недоставало строгой системы понятий, разработка которой
началась с софистов и Сократа, но до Аристотеля не была применена к примеру,
движения и изменения, которые являются атрибутами природы. Онтонатуралистические принципы со своим понятийным аппаратом Аристотеля
получают свое продолжение, развитие и конкретизация в натурфилософских
сочинениях философа –«Физика», «О небе», «Возникновение и уничтожение»,
«Метеорологика» и других.
В этом понятийном аппарате натурфилософии Аристотеля важное место
занимает категория «пространство» и «время». О движении и его происхождении
мыслитель указывал на то, что «доказательством правильности этого мнения
является то, что движение вещи возникает либо по своему желанию, либо по
желанию иного. Известно, что у стихий нет желания, ибо они не живые.
Следовательно, этим объяснением выяснили, что движение стихий является
принудительным и происходит благодаря душе. У телах самих по себе нет
движения». [6.С.1017] В другом месте мыслитель характеризует изначальное
движение следующим образом: «Если движение имеет начало и каждое из них
возникает раньше другого, то каждое из них нечто возникшее».[7.С.135]
Наглядная демонстрация этих фрагментов, а также теоретический анализ
других проблем натурфилософии Аристотеля в исследовании других ученых
показывают, что основанием учении Насира Хусрава о натуральном бытии мира
является аристотелевская концепция о теле как единство материи и формы
многообразного мира. Таджикский ученый М Диноршоев подчеркивает, что
«принимая это концепцию, он перерабатывает ее с исламо – исмаилитско –
неоплатонической позиции, приспособляя для доказательства
только идею
сотворенности первоэлементов – воды, земли воздуха, огня, о чем никаких
указаний в небесных книгах в том чисе в Коране не содержатся». [18.С. 45] Так,
Насир Хусрав в полемике с пифагорейцами и Платоном создает свое учение о
сущности, с этим понятием сущности у него связаны логические законы и
принципы- тождества и противоречия. Он четко систематизировал основные
значения
понятия
«причины»,
«материя»,
«форма»,
«возможность»,
«действительность», «движение» и вечный двигатель и т.п. В целом, он
интересуется и проблемой «движения», занимающей центральное место и в
натурфилософии Насира Хусрава. В «Зад -ул -мусафирин» («Припасы путников»)
он утверждает следующее: «И говорили, что движение имеет шесть видов. Два его
вида совершается в субстанция, два вида в количестве, два вида совершается в
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субстанции дав в количество, два – качества». [19.С.44] Необходимо отметить, что
Насир Хусрав в отдельные места соглашается с мнением Аристотеля, а иногда
выступая против него, приводит обратные, контрдоводы.
Влияние идеи Плотина и неоплатоников на взгляд Насира Хусрава четко
прослаживается через теорию эманации и иерархическую структуру мироздания, с
одной стороны, и теория чисел, с другой. В анализе проблем, связанных с этой
иерархией особое место занимают натуралистические аспекты, которые тесно
переплетены с онтологическими вопросами. Неоплатоники через рассмотрение
главной ипостаси бытийности – Мировая Душа, которая считается принципом
движения, выдвигают теорию о становлении Космоса, которая предполагает
переход от интеллигибельного и смыслового к физическому, реальному миру. В
этом переходе просматривается и появление материи. Так вне всякой
вещественности и физической сферы останутся как Бог, так и Всеобщий Разум.
Потому, говорит А.Ф. Лосев, «мы берем Космос в целом, включая его наружные
сферы, тело все еще достаточно тонкое и светоносное. С переходом же к
дальнейшему, то есть к внутрикосмическому становлению, мы уже сталкиваемся с
тем новым видом инобытия, который называется чувственной материей». [32.С.178]
Эта схема фактически целиком заимствована и перенесена в эманативную
концепцию Насира Хусрава, который также считает, что: «Бог хотя можно
отнести к Первопричиной, но не является как причиной материального мира, так
и его следствием. Единый сотворяет только Всеобщий Разум, который в свою
очередь, во второй степени порождает Всеобщую Душу, которая и является
действительным Творцом всего материального мира». [20.С.76]
Как было отмечено выше, роль автохтонных источников в развитии
философии, в том числе натуралистических концепций учения Насира Хусрава не
вызывает сомнений. Эти источники в историко-пространственном отношении
занимают широкое поле и охватывают множество идейно-философских школ и
религиозных конфессий. Особенно очевидно влияние зороастризма на процесс
зарождения и развития исмаилитской философии. Касаясь трехгранного
отношения зороастризма-древнегреческой философии-исмаилизма, можно
проследить и влияние зороастризма не только на учения исмаилитских авторов,
но и на в воззрения древнегреческих мыслителей. Как утверждает иранский
исследователь Мухаммад Мо‘ин «мы увидим, что таким тогда зороастризм стал
важным фактором для возникновения древнегреческой философии, ибо давно
стало общепризнанным в науке, что на воззрение таких философов, как Пифагор,
Демокрит, Эмпедокл, Платон и др. огромное влияние оказало учение
зороастризма». [13.С. 280] Там же он указывает на то, что «космология
Параменида напоминает космологию зороастризма».
Насир Хусрав многкратно в своих произведениях упоминает о Зороастре –
пророке зороастрийской религии, его священной книге – Авесте и о самой
религии. Особенно это четко прослеживается в его Диване стихов. Например:
128

Гардан аз бори тамаъ логару борик шавад,
Ин навиштааст Зородушти сухандони Занд.
От бремени жадности шея становится тонкою и худою,
Это написал красноречивый Зардушт в Занде своем. [22.С.203]
В другом месте:
К- аз бадињо худ бипечад бадкуниш,
Он набиштастанд дар Астову Занд.
От своей злости корчится сам зловредный,
Так было написано еще в Авесте и Занде. [23.С.205]
В этой же касыде мыслитель излагая трудности своей жизни, с ностальгией
вспоминает о священных книгах зороастрийцев:
Чу оташхона гар пурнур шуд боз,
Кучо шуд Зандату он зандхонат.
Коли алтарь заново становился сияющим,
Куда же делся твой Зенд и зендочтец. [24.С. 208]
В произведениях Насира Хусрава используются концепции зороастрийского
происхождения. Например, проблема сотворенности или несотворенности мира у
всех исмаилитских мыслителей, в частности в трудах нашего мыслителя,
рассматривается идентично авестийской его интерпретации. В Зороастризме
считалось, что «Ахура Мазда совершил акта творения в два этапа: сначала он
создал все свободное от телесных оболочек, то есть в «духовном, нематериальном»
(на пехлеви – миног) виде. Затем он придал всему материальный вид (гетаг)».
[8.С.36] Вслед за этим происходит «Первая материя» ∕ «Хаюлои аввал» ∕, из которой
оброзовалась все четыре элемента /земля, вода, воздух и огонь/, в результате
взаймодествия которых возникла природа, что соответствует гетигу / гети - мир/ в
зороастризме. «Два эти акта вместе составляют акт творения, называемый на
пехлеви бундахишн /сотворение основы / ». [25.С.37]
Согласно Насиру ХусравуБог- бестелесное, нематериальное и непознаваемое
начало, который сотворил Акли Кулл (Всеобщий Разум), от чего эманативно
проявляется другое начало - Нафси Кулл (Всеобщая душа). Они по сути являются
неоделимыми друг от друга, но в то же время - самостоятельными субстанциями.
Материальный мир, начиная от первой материальной субстанции, небесных сфер и до
последних трех существ – минералы, растение, животное и человек поэтапно получит
свою бытийность благодаря Всеобщей Души. Это есть схематичное отражение
зороастрийских идей, переплетенных с неоплатонической теорией о мироздании.
Велико и влияние му‘тазилизма на взгляд Насира Хусрава. Отметим, что эта
рациональная философская школа возникла в период, когда мусульманское
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вероучение еще не разработало свою философскую базу, и она из-засвоей
рациональной направленности стала объектом жесточайшей критики со стороны
представителей различных религиозных и философских школ Ислама.
Му‘тазилиты занялись разработкой собственного вероучения, подходя к решению
различных проблем с позиции рационализма и своими фундаментальными
идейными новшествами сумели успешно вести полемику с христианами, иудеями
и зороастрийцами. Выделяются пять основных положений му‘тазилитского
учения: о справедливости (аль-адль), единобожии (ат-таухид), обещании и угрозы
(аль-ва‘ад ва-ль ва‘ид, повеление и одобрение (аль-амр би аль-ма‘руф ва ан-нахй
анил-мункар). Отношение Насира Хусрава к идее мустазилитов начинается с
полемикой с ними: «Когда говорят, что Бог существует, но ничего другого не
существует, с необходимостью вытекает, что когда бы мир ни был сотвориен, он
был таким, каким есть, ибо дурность дел в мире в одно время, а их прекрасность в
другое обусловена сиянием звезди и сочетанием их друг с другом, так что сегодня
день – несчастливы, а завтра счастливый».[26.С. 345]
Но это не означает, что он все время аппелирует им: в «Джаме‘-улхикматайн», к примеру, он высоко отзывается о них по проблеме единобожия,
утверждая, что «среди различных течений ислама по вопросу монотеизма нет
сильнее течения, чем их». [27.С. 56]
В целом, учение му‘тазилизма характеризуется положением о превосходстве
разума над верой, опровержением слепого подражания (таќлид) религиозным
авторитетам. В этом главную роль отводится тому, что именно му‘тазилиты
начали последовательно использовать методы и идеи древнегреческой философии
для исследования философско-теологических проблем (об отношении Бога, мира
и человека, о первоначалах мира и т.д.). Поэтому, строго говоря, именно с
му‘тазилизмов начинается история собственно мусульманской философии, в
определенной степени обособившейся от теологии.
Му‘тазилиты придерживались представления об атомарном строении мира:
атомы понимались как непротяженные частицы, каждой из которых постоянно
управляет Бог. На основах атомистических концепции были разработаны другие
концепции о пространстве, времени и материи. Атомы понимались либо как нечто
непротяженное, либо протяженное, некоторые му‘тазилиты отвергали атомизм (анНаззам). [11.С. 23] Между мутакаллимами шли споры о бесконечной делимости тел,
обсуждалась проблема обоснования существования предела делимости. В ее рамках
обсуждались такие частные проблемы как минимальное число атомов в теле,
протяженность атома и его сторон, местоположение атомов, их форма.
Атом принципиально недоступен чувственному восприятию, поскольку он
не обладает не только соответствующими акциденциями, но даже и
пространственно-временными характеристиками, они возникают только в
конфигурациях атомов. Различались «протяженность» и «телесность»,
«положение» и «место», «физическая» и «математическая» делимость (например,
«стороны» атома являются его математическими, но не физическими частями, и
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именно
это
позволяет
образовывать
континуум
из
«неделимых»),
«математический» и «физический» минимум (как точка и атом).[12.С.25]
Другим направлением в исламе был суфизм, который также окзывал
огромное влияние на исмаилизм в целом, и взгляды Насира Хусрав, в частности.
В суфийских традиций, как известно, наблюдаются аскетические настроения,
возникновение которых связывается с социально-этической и религиозной жизни,
которое сопровождается углубленными идейными и духовными исканиями,
влиянием других религиозно философских систем. По этому поводу Е. Э.
Бертельс отмечает ««отмечает синкретичность суфизма, включавшего в себя
элементы буддизма, неоплатонизма, зороастризма, народных верований на базе
ислама».[9.С.95]
По синкретичному своему значению суфизм близок к исмаилизму и поэтому
в ходе исторического своего развития каждый из них оказывало влияние на
другого, что является естественным явлением. Теологическая концепция «вахдатул-вуджуд» («единство бытия») суфизма в произведениях Насира Хусрава
находит свое место и используется по вопросу доказательства единства Бога в
рамках исмаилитской структуры миропонимания. Исмаилитский философ писал:
«Всему что имеет вид, неизбежно имение рода. Следовательно, есть
необходимость сказать, что некий вид превосходит два вида, один из которых
являются необходимым, а другой возможными – по достоинству, а не
сотворенное из сотворенного сущего. Необходимосущее под Ним- Разум, а
возможносущее- Душа, которая находится под Разумом».[28.С.56]
Эта концерция затем приспосабливается к исмаилитской имамологии и
утверждению роли имама в иерархной структуре бытия. Оно особенно получает
широкий после жизни Насира Хусрава в традиции низаритов Аламута и после
падения Аламута. «Это было также время, когда стали говорить о сунннитском и
шиитском суннизме. Если принять шиитскую точку зрения, что суннитский
суфизм представляет собой явление, связанное с шиизмом, но некогда
отделившееся от него после переноса качеств имама на Пророка (вследствие чего
валайат превратился в имамологию без Имама), то исмаилизм Аламута выступил
в качестве своего рода восстановителя древних традиций имамологии и
профетологии, совмещая с ними указанную суфийскую концепцию» [34.С.56]
Тем временем «вахдат-ул-вуджуд», который используется исмаилитами не
только для обоснования имамологии и профетологии через обоснование
проблемы единичности Бога, но и для создания почвы по теоретическому
обоснования других идей (в частности, натурфилософских), приобретает особую
важность как в исмаилитском, так и в суфийском учении.Эту мысль подтверждает
Р. Назариев, заключая, что «поэтому, в целом, конечно, не исключается активное
взаимовлияние Суфизма и Исмаилизма, в процессе которого ими были обоюдно
заимствованы и использованы многие идеи и даже целые учения». [29.С.100]Это
активное взаимовлияние происходило, в частности, по той причине, что две
школы, способствовали развитию рационализма в их учениях.
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Итак, анализ основ натурфилософский концепций Насир Хусрав
показывает, что идейные исток его мировоззрение были всеьма богатыи
разнообразны. В период станавления своего мировоззрения он исползовал
обширный мыслительный материал, сумел отобрать все ценное из этого
матерала, осмыслить и связать с актуальными проблемами своей эпохи,
поставленные до него натурфилософский вопросы, исходя из соврименной
конкретной исторической обстановки. Сущность творчества Насир Хусрав в его
натурфилософский идеи заключается в том что он, использовав
натурфилософский идеи как восточных философских школь как мутазилизма,
суфизма, а и так древнегреческих мыслителей (Платона, Аристотеля и др.), и
доисламскую персидскую мудрость в изменившихся соцально- экономическое
условиях переомыслил эти идеи, вложил новое содержание в натурфилософский
выдвинул идеи, соответстствующие конкретно- исторической действительности.
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Номвар ЌУРБОНОВ
ассистенти факултети физикаи
Донишгоњи миллии Тољикистон

РУШДУ ИНКИШОФИ ИЛМИ НУЉУМ ДАР ТОЉИКИСТОН
(Дар мисоли Институти астрофизикаи АИ ЉТ
ва кафедраи астрономияи ДМТ)
Нуљум (астрономия аз вожањои юнонии
«astron» - ситора ва «nomos» - ќонун) яке аз
аввалин илмњои табиатшиносї буда, вобаста
ба талаботи амалии инсон, дар асоси
мушоњидањои ситорањо, ивазшавии шабу рўз
ва фаслњои сол пайдо шудааст. Таърихи илм
дар ин соња маълумоти фаровоне дошта, дар
замонњои ќадим давлатњои Ѓарби атиќа
(Бобул, Искандария, Афина, Рим), Шарќи
бостон (Миср, Эрон, Њинд, Вавилон) ва
Чини ќадим дар замони салтанати илмию
фарњангии
худ
марказњои
асосии
ситорашиносї њисобида мешуданд.
Илми нуљум баъд аз сукути тўлонї ба Шарќи Наздик ва Осиёи Миёна
кўчида, дар байни тољику форсњо ва миллатњои дигари минтаќа ба ќуллањои
инкишофи худ расид ва ба густариш ёфтани фазои азхудкунии ќонунњои
табиатшиносї боис гардид. Вале ин шукўњу шањомат ва кашфиёти илми нуљум
дер напоид, чунки баъд аз муддате арабњои биёбонгард ба ин сарзамин њамла
оварда, тамоми илму фарњанг ва тамаддуни он халќњоро муќобили дини ислому
ањодиси пайѓамбар хонда, решакан карданд. Бо вуљуди ин ќадар ќатлу куштори
олимону ба догмањои исломї гирифтани илм аз љониби арабњо дар тўли асрњои
VIII-X ситорашиносони тољику форс барои ба арсаи илм овардани астрономияи
пешќадами Шарќ басо хизмати арзишмандеро ба сомон расониданд. Кашфи
ќонунияти табиатшиносї ва равнаќи онњо дар ин замон ба олимон - Муњаммад ал
- Хоразмї (780-850), Абўрайњони Берунї (973-1048), Ибни Сино (980-1037), Умари
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Хайём (1048-1131) ва Насириддини Тўсї (1201-1274), ки шукўњу шањоматашон то
имрўз омада расидааст, тааллуќ доштанд.
Дар Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистони кунунї омўзишу тадќиќи
њамаљонибаи љирмњои осмонї ва фазои кайњон бо барќароршавии сохти
болшевикї (коммунистї) рост меояд. Яъне бо барќароршавии Њокимияти
Шўравї дар ин минтаќа мардум аз зери асорату таассуботи динию мазњабї озод
гардида, аз нав ба озўзиши илмњои људогона оѓоз намуданд. Дар ин давра
донишгоњу донишкадањо ва пажўњишгоњу озмоишгоњњои мухталифи илмї таълимї ва илмї - тадќиќотї бунёд гардида, дар баробари таълиму тарбия ва
гузаронидани маъракаи «мањви бесаводї», илмро ба истењсолот мепайвастанду
мушкилии љамъияти замонаро осон менамуданд.
Пажўњишгоњ (институт)-и
астрофизикаи Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон (ИА АИ ЉТ) мувофиќи Ќарори КМ Њизби Коммунистї ва Шўрои
Вазирони Тољикистон аз 17-уми январи 1958, тањти №7 дар заминаи Расадхонаи
астрономии Тољикистон (солњои 1948-1958 ин муассиса Расадхонаи астрономии
Сталинобод ном дошт ва 13-уми ноябри соли 1932 бунёд ёфта буд) ташкил шуд.
Аз рўзњои аввали ташкили расадхона барои пешбурди корњои илмї - тадќиќотї
ситорашиносони ленинградї, аз ќабили С.Г. Натансона, Д.О. Мохнача, Б.В.
Окунева ва А.В. Маркова сафарбар карда шуданд. Дар замони Шўравї
пажўњишгоњи мазкур ба худ номи Институти астрофизикаи Академияи фанњои
ЉШС Тољикистонро касб намуда, маќсад ва вазифањои асосии он тадќиќ ва
истифодаи Коинот мебошад ва аз рўзи таъсиси муассиса роњбарии онро ашхоси
зерин ба ўњда доштанд:
1932-1933 - Астапович Игор Станиславович (аввалин директори Расадхонаи
астрономии Тољикистон)
1933-1937 - Сесевич Владимир Платонович
1942-1945 - Соловев Александр Василевич
1947-1959 - Соловев Александр Василевич - нахустин директори институт
1959-1971 - Бобољонов Пўлод Бобољонович - дуюмин директори институт
1971-1977 - Доброволский Олег Василевич
1977-1992 - Махсумов Музаффар Нусратуллоевич
1992-2002 - Бобољонов Пўлод Бобољонович - маротибаи дуюм
2002-2014 - Ибодинов Хурсанд Ибодинович
2014-то имрўз - Ќоњирова Гулчењра Исроиловна
Дар солњои аввали таъсисёбї пажўњишгоњи мазкур дорои се шуъба метеорњо (шуъбаи мазкур дар дохилаш се озмоишгоњ: тадќиќоти фотографї
(1971), радиолокатсионї (1960) ва ионосферї (1960) дорад), кометањо ва
ситорањои таѓйирёбанд буд. Баъдтар дар таркиби пажўњишгоњ сектори
астрофизикаи назариявї (1965), озмоишгоњи астрофизикаи таљрибавї (1972) ва
шуъбаи астрометрия (1975) ташкил гардиданд. Дар давоми 30 соли минбаъдаи
бунёди пажўњишгоњ дар љумњурї се расадхонаи астрономии замонавї сохта шуда,
кадрњои илмии баландихтисосро омода менамоянд. Њоло кўњантарин муассисаи
илмї - тадќиќотии АИ ЉТ се базаи мушоњида: Расадхонаи астрономии Њисор,
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Расадхонаи астрономии байналхалќии Санглох ва Расадхонаи баландкўњи Помир
- Комплекси астрономии рўизаминии офтобии Помир (КАРОП)» дорад.
Расадхонаи астрономии Њисор дар ќисмати љанубу ѓарбии Душанбе, 14 км
дуртар аз маркази шањр воќеъ гардидааст. Расадхонаи фавќ дар давоми солњои
1932 - 1936 дар шањри Душанбе таъсис ёфта, соли 1958 ба ноњияи Њисор кўчонида
шудааст. Дар расадхона соли 1933 рефракторњои 100 мм Сейсса ва 162 мм
Штейнгел ва соатњои астрономї насб гардиданд. Баъдтар ба расадхона ду
астрографи дуќабата бо объективи Индустар-13 (диаметрашон D = 67 мм, ќувваи
оптикиашон F = 300 мм) (1938), астрокамера бо объективи Индустар-17 (D = 97
мм, F = 500 мм) (1938) барои мушоњидаи фотографии ситорањои таѓйирёбанда ва
патрули метеорї дар заминаи фотоаппаратњо (1939) оварда шуданд. Соли 1956
дар расадхона 7 камераи аэрофотосъемкаи НАФА бо объективи Уран-9 (D=100
мм, F=250 мм) ва баъдтар таљњизотњои астрономии замонавии дигар ба
расадхона ворид гардиданд.
Расадхонаи астрономии байналхалќии Санглох соли 1980 дар ноњияи
Данѓара, 90 км љанубтар аз Душанбе бунёд гардида, аз љињати шароити
астроклиматї дар љањон њамто надорад. Расадхонаи номбурда бо системаи
телескопии Ричи-Кретен диаметраш 1 метр, спектрографи «UAGS», камераи
фотометрї - поляметрии Шмидт (110/150) ва телескопи 60 сантиметраи Сейсса
муљањњаз гардонида шудааст.
Расадхонаи баландкўњии Помир - «Комплекси астрономии рўизаминии
офтобии Помир» - филиали расадхонаи Санглох буда, дар ноњияи Мурѓоби
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони Тољикистон љойгир шудааст. Он аз
сатњи бањр дар баландии 4350 метр бунёд гардида, дар давоми сол зиёда аз 250
шаби соф дорад. Боришоти солонаи минтаќа камтар аз 100 мм буда, суръати
миёнаи моњонаи шамол 6 м/с мебошад. Дар расадхонаи мазкур телескопи РТ-700
(D = 700 мм ва системаи оптикии Кассегрен) ва телескопи офтобии эффекти
фокусиаш F = 200 м насб карда шудааст.
Муќоисаи астроклиматии расадхонањои астрономии Тољикистон
бо бархе аз расадхонањои кишварњои хориља
Расадхона
Тўл
Арз
Н
N
A''
P
Санглох (Тољикистон)
69,0
38,2
2300
1700
0,54
0,78
Помир (Тољикистон)
74
38
4350
1820
0,54
0,86
Њисор (Тољикистон)
68,8
38,5
730
1620
2,10
0,72
Ла Силла (Чили)
- 70,7
- 29,3
2347
2100
0,60
0,78
Ќрим (Россия)
34,0
44,6
600
1219
2,12
0,73
Кит Пик (ИМА)
-111,6
32,0
2120
2100
1,20
0,78
Маунт
Паломар -116,9
33,4
1706
2100
2,00
0,80
(ИМА)
Дар ин љо Н - баландї аз сатњи бањр, N - шумораи соатњои шабњои соф, A'' - индекси
астроклиматї (сифати тасвир) ва Р - коэффитсенти шаффофияти атмосфера
мебошанд.
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Самтњои асосии илмии пажўњишгоњ: Системаи офтобї; астрометрия ва
механикаи кайњонї; Офтоб ва алоќањои офтобу заминї; физика ва тањаввули
ситорањо ва муњити байниситорагї; астрономияи берун аз галактика. Дар
барномаи илмии Институт њама солњо тадќиќоти метеорњо љойи намоёнро ишѓол
мекард. Тањти роњбарии академики АИ ЉТ П.Б. Бобољонов дар расадхонаи
астрономии Њисор усулњои нави гирифтани расми лањзагии метеорњо ба вуљуд
оварда шуд, ки ба воситаи он нахустин бор дар дунё тасвири лањзагии метеорњо
ва спектрњои онњо ба даст омада, њодисаи порашавии љисмњои метеорї ошкор
гардид. Дар ин љо нахустин маротиба дар собиќ ИЉШС мушоњидањои якваќтии
фотографї ва радиолокатсионии њамон метеорњо гузаронида шуданд. Дар
натиљаи тадќиќоти бисёрсола ва комплекси (фотографї, спектралї, телевизионї
ва радиолокатсионї) метеорњо, аз он љумла мувофиќи барномањои Соли
байналхалќии геофизикї (СБГ), Соли байналхалќии Офтоби ором (СБОО),
ГЛОБМЕТ ва DIANA, барномаи байналхалќии тадќиќотии кометаи Њаллей
(IHW) ва экспедитсияи метеории экватории шўравї (Сомалї, солњои 1968 - 1970)
дар бораи радиант, тезї, масса, зичї ва мадори дањњо њазор метеорњо
маълумотњои хеле васеъ ба даст оварда шуданд. Параметрњои физикї ва
хусусияти шамол дар зонаи метеории Замин (дар баландињои 60 - 120 км) муайян
карда шуданд, сањми метеорњо дар ионизатисияи ќабатњои баланди атмосфера ва
ба миќдори ворид шудани моддаи метеорї ба Замин, Зўњра ва Миррих бањо дода
шуд, селњои метеории нав ошкор карда шуданд, хусусияти сиркулятсияи
атмосфераи Заминро дар зонаи метеорї омўхта, вобастагии тезии шамол дар ин
минтаќа аз фаъолияти Офтоб муќаррар карда шуд, назарияи бефосила
порашавии метеороидњо кор карда бароварда шуд, љараёни ионизатсия ва
деионизатсияи моддањои метеорї дар атмосфераи Замин тадќиќ карда шуд.
Дар давоми ду дањсолаи охир П.Б. Бобољонов ва шогирдони ў оид ба
тањаввули селњои метеороидї тадќиќоти хеле муњим гузаронида, дар бораи намуд
ва динамикаи онњо тасаввуроти навин њосил намуданд. Нахустин бор муќаррар
карда шуд, ки аксарияти селњои метеороидии кўтоњдавр дар зери таъсири љозибаи
сайёрањои бузург метавонанд аксар ваќт 4 - то ва баъзеашон то 8 сели метеорї ба
вуљуд оранд. Натиљае бароварда шуд, ки астероидњои комплекси Таурид, ки чор
карат мадори Заминро мебуранд, мувофиќи аломати «метеориашон», яъне сели
метеорї дошташон, ядроњои кометањои «хомушшудаанд». Кормандони шуъбаи
метеорї якљоя бо олимони Россия ва Словакия фењристи мадорњои 126 кометаи
кўтоњдавр ва бонки маълумотњо оид ба элементњои мадорњои сайёрањои бузург
барои фосилаи 20 000 солро тартиб доданд. Дар тараќќиёти тадќиќи метеорњо дар
Тољикистон зери роњбарии академик П.Б. Бобољонов кормандони Институт Ю.И.
Обрубов, А.П. Заусаев, Г.Г. Новиков, А.М. Бахарев, В.И. Иванников, Л.Н.
Рубтсов, А.М. Колмаков, Р.Ш. Бибарсов, Р.П. Чеботарев, А.В. Блохин, И.М.
Хаимов, В.С. Гетман, Ќ.Њ. Саидов, Г.И. Коновалова, Г.И. Ќоњирова, А.Н.
Пушкарев ва М.Н. Нарзиев сањми арзанда гузоштанд.
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Усулњои радиотехникии тадќиќи метеорњо дар солњои 60-ум ба тадќиќи
ионосфераи Замин, пањншавии мављњои радио ва алоќањои офтобу заминї асос
шудаанд. Дар расадхонаи астрономии Њисор барои омўхтани ионосфераи
миёнаарзї ва маркази эффективии радиоафканишоти Офтоб комплекси мураккаби
радиофизикї сохта шуд. Дар солњои 80-ум кормандони Институт эффектњои
зилзилаю ионосфериро муќаррар карданд ва якљоя бо Институти геология,
сохтмонњои ба зилзилатобовар ва сейсмология ба кор карда баровардани усули
пешгўии кўтоњмуддати зилзилањои фалокатовар шурўъ карданд.
Дар Институт академик О.В. Доброволский ва шогирдонаш Л.С. Марочник,
Х.И. Ибодинов, С.И. Ибодов, Н.Н. Киселев, Г.П. Чернова, П.Е. Ёѓбеков, О.М.
Мамадов, Н.М. Њошимов, С.А. Алиев, З.М. Иоффе ва С.И. Герасименко аксар
соњањои физикаи каметањоро тараќќї доданд ва барои каметањо маълумотњои
васеъи мушоњидавї ва таљрибавї ба даст оварданд. Барои мисол, корманди
институт А.М. Бахарев соли 1955 каметаи наверо кашф кард, ки он њамчун
кометаи Бахарев-Махфарлин-Кринке ба ќайд гирифта шудааст. Мушоњидањои
фотографї, фотометрї, поляриметрї, электрофотометрї ва назарияи механикии
шаклњои кометањо тараќќї дода шуданд ва усулњои босамари њалли масъалањои
ин назария инкишоф ёфтанд. Поляризатсияи манфї ва эффекти оппозитсионї дар
афканишоти умумии кометањо кашф карда шуд; бо ќишри (пўслохи) мушкилгудоз
пахш шудани ядроњои ќисми каметањои кўтоњдавр муќаррар карда шуд;
њодисањои нособит дар кометањо тањти тадќиќ ќарор гирифта, алоќаи онњо ба
фаъолияти Офтоб муќаррар карда шуд; нињоди афрўзишу дурахши кометањо
муќаррар гардид; ќонунияти нави фаъолияти нособити ядроњои кометањо
муќаррар карда шуда, думњои плазмавї ва чанголуди кометањо тадќиќ
гардиданд; ќонунњои љадиди ташаккули атмосфераи плазмавї ва нейтралии
кометањо муќаррар карда шуданд; назарияи дезинтегратсияи ядроњои аз омехтаи
яхњо ва њиссачањои мушкигудоз иборатбудаи кометањо ва ба љисми
астероидмонанд тањаввул ёфтани онњо муќарра карда шуд; ба назарияи мављњои
зарбатї, ки њангоми бањамтаъсиркунии шамоли корпускулии Офтоб бо плазмаи
комета ба вуљуд меоянд, асос гузошта шудааст.
Бо баробари сар додани нахустин радифи маснўи Замин (соли 1957)
мушоњидањои радифњои сунъии Замин ва инкишофи корњои астрометрї ба
пажўњишгоњ вобаста мебошанд. Пас аз ба кор даромадани расадхонаи астрономии
Њисор (соли 1958), ин корњо бо суръат тараќќї карданд ва ба ин корњо кормандони
институт А.Г. Крилов, Ф.Н. Маъсумї, М.И. Ѓуломов ва дигарон сањми арзанда
гузоштанд. Дастгоњи астрономии фавќуддаќиќи расадхона, ки ќобилияти хеле
баланд дорад, имконият медињад, ки мушоњидањои фотографии љирмњои осмонии
бо суръатњои гуногун њаракаткунанда гузаронида мешаванд.
Мушоњидањои ситорањои таѓйирёбанда дар Тољикистон аз рўзњои аввали
таъсиси расадхонаи астрономии Сталинобод дар зери роњбарии профессори
ДДМ ба номи М.В. Ломоносов В.В. Кукаркин, кормандон В.П. Сесевич ва каме
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дертар А.В. Соловёв ва О.П. Василяновская гузаронида шудаанд. Фототекаи
нодири «Умри осмон» ба вуљуд оварда шудааст, ки вай ќариб аз 70 000 расм
иборат аст. Дар асоси онњо ситорањои нав ва зиёда аз 100 ситораи таѓйирёбанда
кашф карда шуданд, ќонуният ва нињоди таѓйирёбии ситорањо омўхта, таснифи
онњо пешнињод карда шудааст. Барои муќаррар намудани шкалаи масофањо дар
коинот таснифоти муњим - тасњењ нулпункти вобастагии «давр-равшаної» кашф
гардид. Нахустин бор њодисаи поляризатсияи афканишот дар пардаи газноки
протосайёрагии ситорањои таѓйирёбанда ошкор карда шуд. Баробари ба кор
даромадани телескопи якметра дар расадхонаи Санглох (соли 1982) мушоњидаи
фотометрї, поляметрї ва спектрии объектњои тира, ситорањои нињоии љавони
навъи Т-Савр, Ае/Ве, Њербиг, Т-Таu, системањои дугонаи рентгенї, ядроњои
галактикањо инкишоф ёфтан гирифтанд. Дар тадќиќи ситорањои таѓйирёбанда, ба
ѓайр аз кормандони дар боло зикр шуда, А.Я. Филин, Н.М. Шаховской, Г.Е.
Ерлексова, В.С. Сотиболдиев, Н.Н. Киселёв, Н.Х. Миниќулов, Ю.В. Борисов ва
дигарон сањми калон гузоштанд.
Тадќиќоти галактикањо дар Институт, асосан характери назариявї дорад.
Олимон М.Н. Махсумов, Л.С. Марочник, А.А. Сучков ва дигарон усулњои
тадќиќи динамика ва тањаввули системаи њиссачањои безадухўрди ба якдигар
љозибавї алоќаманд бударо кор карда бароварда, ошкор шудани динамикии
таъсири якљояи байнињамдигарии љозибавии ситорањоро дар галактикањо, чун
системаи статикї омўхтаанд. Пайдоиши сохти устувории спирали галактикањо
таќиќ карда шудааст; назарияи умумикардашудаи ошўбњои спирали зичии
ситорањо тараќќї дода шуд; аз рўи наќшу нигори спиралиашон ба се ќисми
људошавии гурўњи галактикањои спиралии одї баён карда шудааст; асоси ягонаи
динамикии таснифи морфологии галактикањо, ки ба Њаббл ва Ва-дер-Берг
тааллуќ дорад, баён карда шудааст. Тадќиќоти Ф.С. Соњибов оид ба ташаккули
ситорањо дар галактикањо нишон доданд, ки мављњои зич дар галактикањо на
танњо ба хусусияти њаракати ситорањо ва гази байниситоравї, балки ба хусусияти
равандњои деринаи ташаккули ситорањо низ таъсир мерасонанд.
Пажўњишгоњ барои эњтиёљи тадќиќоти кайњонї дар эљод кардани Стандарти
давлатии ИЉШС «Моддаи метеорї» ва моделњои атмосфераи Замин фаъолона
иштирок кардааст. Натиљаи муайян кардани мадорњои беш аз 500 метеори
дурахшон дар асоси мушоњидањои фотографї ва зиёда аз 5000 метеори тира дар
асоси мушоњидањои радиолокатсионї дар экватор ба бонки байналхалќии
маълумотњои Иттифоќи байналхалќии астрономї дар Лунд (Шветсия) дохил
карда шудаанд. Натиљаи мушоњидањои кометаи Њаллей њангоми амалкунии
лоињаи кайњонии ВЕГА ба ин комета солњои 1985 - 86 истифода бурда шудаанд ва
ба архиви байналхалќии маълумотњои IHW дохил гардидаанд. Мушоњидањои
мавзеии радифњои сунъии Замин (РМЗ) њангоми ислоњ кардани мадори
стансияњои байнисайёравї ва РМЗ ва тартиб додани фењристи радифњои
геособитї истифода бурда шудаанд.
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Бо фурўпошии Њокимияти Шўравї, дар заминаи он кишварњои
соњибистиќлол ба вуљуд омаданд, ки Љумњурии Тољикистон аз ин њодисаи
бузурги сиёсї дар канор намонд. Бинобар ин, зарурати бо кадрњои
соњибмаълумоти мањаллї пур намудани фазои аќлию зењнии муассисањои илмї тадќиќотии мамлакат пеш омад. Аз ин рў, барои омода кардани мутахассисон ва
кормондони илмии мањаллї бо пешнињоди Институти астрофизикаи АИ ЉТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон ва дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар назди факултети физикаи донишгоњи зикршуда, соли 1999 кафедраи
астрономия (ин кафедра тибќи Ќарори комиссияи назоратии Њукуматї аз
04.06.1999, тањти №13/4-16.6-2 таъсис дода шуд) ба фаъолият оѓоз намуд.
Кафедраи астрономияи ДМТ дар њудуди љумњурї ягона муассисае мебошад, ки
дар ин самт барои пешбурди корњои хољагии халќ мутахассисонро омода
менамояд ва аз санаи таъсисёбї роњбарии кафедраро П.Б. Бобољонов (1999-2001),
Х.И. Ибодинов (2001-2004; 2010-2012) ва А.А. Рањмонов (2004-2010; 2012 то
имрўз) бар дўш доштанд. Кафедраи номбурда њамчун як љузъи таркибии ДМТ ва
Пажўњишгоњи астрофизикаи АИ ЉТ бо бисёре аз муассисањои илмї, тадќиќотї ва
таълимии дохиливу хориљї робитаи ќавии њамкорї дорад. Имрўз њайати
кафедраро устодон - профессор Х.И. Ибодинов, дотсент А.А. Рањмонов,
омўзгорони калон О. Наимов, А. Сафаров, Л. Одинаева ва ассистентон Љ.
Исмоилов, Љ. Њаитов, Ш. Бобоев пур менамоянд.
Дар корњои илмию тадќиќотии ояндаи кормандони пажўњишгоњ тадќиќи
ситорањои таѓйирёбанда ва нособит, комплексњои ташаккули ситорањо, сохт ва
динамикаи галактикањо давом хоњанд кард. Корњои астрометрї, ки асосан
хислати амалї доранд ва мушоњидањои радифњои сунъии Замин мувофиќи
созишномањо, дар навбати аввал бо Федератсияи Россия гузаронида мешаванд.
Тадќиќи эффектњои зилзилаю ионосферї, дар ќатори дигар усулњои омўхтани
заминларзањо, ки дар истифодаи Институти геология, сохтмонњои ба заминљунбї
тобовар ва сейсмология мебошад, ба коркарди усулњои пешгўии кўтоњмуддати
зилзилањои фалокатовар равона карда мешаванд. Дар пажўњишгоњ тадќиќи
экологияи атмосфера ва астроклимат низ инкишоф хоњад ёфт.
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Исомиддин ШАРИФЗОДА
номзади илмҳои фалсафа

Робитањои илму дин аз нигоњи муњаќќиќони муосир
Пешгуфтор
Дарахти ту гар бори дониш бигирад,
Ба зер оварї чархи нилуфариро.
Носири Хисрав
Мавзўи робитаи илму дин яке аз матолибе аст, ки њар рўшанфикри мубориз
бояд ба огоњињои асосї дар бораи он муљањњаз бошад. Оё илму дин
комилкунандаи якдигаранд ё ба сахтї бо њам дар таззоданд? Оё илму дин њар ду
љўёи њаќиќату хоњони хушбахтии навъи инсонанд? Оё илму дин чун обу оташанд,
бархўрдњои таърихї доранд ва набарди байни онњо њанўз њам дар кишварњои
гуногуни љањон идома дорад, оё њаќиќатњои динї ва назарияњои илмї бо якдигар
њамоњанг ва созишпазиранд?
Рўшанфикрони муборизе, ки дар андешаи фардои миллат њастанд, бояд дар
бораи садњои пурсиши бунёдї, аз љумла пурсишњои боло биандешанд ва омодагї
ва посухгўйї ба онњо дошта бошанд. Оё ба ростї ва бар асоси гуфтањои рўњониён
ё барпокунандагони дастгоњи дин ва мазњаб онњо, воќеан, њаводори илму дониш
ва хоњони густариши он байни мардуми љомеаанд? Оё манзури рўњониён аз илм
њамон «илми осмонї», «илми илоњї» ё «илми ѓайбї» нест? Чї гуна мехоњем
мардумро аз ин нуќтаи бузург огоњ кунем, ки кўње аз хурофот илму дониш нест.
Баррасии таърихии илму дониш ба равшании тамом нишон медињад, ки
дар њамаи давронњое, ки рўњониён дар љомеа нерўманд будаанд бо озору
шиканљаи донишмандону андешамандон пардохтаанд ва бо њар назарияи илмї ё
фалсафї, ки бо «улуми ѓайбї» дар бархурд буд, бо шиддат мухолифат кардаанд.
Руњониён густариши илму донишро байни тудањои мардум ба вайронии дастгоњи
динии худ баробар медонанду њамеша бо тавони худ кушидаанд, то тудањои
мардум њамчунон ѓарќа дар хурофоту назарияњои сохтагии табаќаи ба истилоњ
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руњонї бошанд. Бузургтарин вазифаи њар рушанфикри миллї кумак ба
фароњамовардани заминаи инќилоби фикрї дар маѓзи њаммењанони хеш аст. Аз
он љо ки аксарияти мардуми мењани мо камсавод ва бадсавод њастанд ва аз он ки
дар љомеаи мо маѓзшўии динї идома дорад, нахустин гоме бар алайњи он
муборизањо бо олудагињои фикрї ва хурофоти динї аст.
Њадафи асосї аз навиштани ин дафтар кушише њаст дар роњи рањоии
мардуми кишвар аз банду занљири андешањои кўњна, асоратовар ва хурофї
мебошад. Барои дастёбї ба ин њадафи бузург бояд мардумро ба силоњи илму
андеша муљаҳњаз сохт. Бояд љањонбинии илмї ва тафаккури илмиро дар мардум
падид овард, то марудум тавонанд ба њаќонияти илму асолати дониш пай
бибаранд. Бо фарзияњо, назарияњо ва воќеиятњои илмї ошно шаванд ва дар охир
андешањои хурофии зидди илмї ва зидди инсониро канор бигзоранд.
Љањонбинии илмї ва љањоннигарии динї
Равишњои дастёбї ба њаќиќат дар илм ва дар дин бо якдигар тафовутњои
жарфу бунёдї доранд. Сарчашмаи њаќиќати олами њастї аз дидгоњи донишманду
руњонї камтарин шабоњате ба якдигар надоранд, аз ин рў, табиї аст, ки
љањонбинии онњо низ тафовутњои асосї ва пурмаъно хоњад дошт.
Дар љањоннигарии динї бар асоси навиштањои китобњои осмонї кулли љањони
њастї ба василаи зот, мављуд ё офаринандаи бенињоят тавоно аз адам офарида
шудааст. Ин офаринандаи бузург аз фаросўи љањони њастї бар кулли олами вуљуд
фармон меронад ва зот ё моњияти вуљудиаш фаротар аз олами табиат, дастнаёфтанї
ва баррасинопазир аст. Дар офариниши кулли љањони њастиву љондорон, ки инсон
олитарин ва баргузидатарин бахши он аст, тибќи назари руњониён «барнома»,
«наќша», «њадаф» ва «ѓоят»- е низ вуљуд доштааст. Он чї Парвардигори тавоно
офарида аз њар љињат комил зебо, нозим ва бидуни камтарини айб ё нуќс аст. Кулли
олам, њамаи кањашонњо, ситорагону замин бо назорат ва фармони Офаринандаи
доно бо назму тартиби хадшанопазире ба кори худ машѓуланду кучактарин беназмї
дар низоми табиат вуљуд надорад. Олами њастї- тамоми љондорону навъи инсон дар
тули муддати кўтоњи 6 рўз офарида шудааанду аз оѓози офариниш ба шакли кунунии
худ будаанд. Навъи инсон комилтарин офаридаи Парвардигор ва танњо махлуќе аст,
ки нишонае аз Офаринандаи бузург ба сурати рўњ дар он давида шудааст. Рўњ
љовидонї ё фанонопазир асту пас аз марги љисми инсон дубора ба љисми ў
бозмегардад. Њадаф аз офариниши кулли љањони њастї офаридани инсон буда,
робитаи худо-инсон бартарин њадафи офариниш аст. Зиндагонии њар инсон бо
марги ў поён намеёбад, балки рўњи ў бори дигар ба бадан бозмегардад ва даврони
бозгашти он ба ќиёмат мансуб аст.
Дар љањонбинии илмї, ки бар асоси маълумоту иттилооти илмњои табиию
инсонї устувор аст, аз мафњумњо, маќулањо ва вожањое чун «олами ѓайб,
офаринш аз адам, барнома, наќша ва њадаф» дар кулли љањони њастї асар ё
нишоне нест. Илмњои таљрибавї бо бањрабардорї аз равиши илмї нишон
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медињанд, ки дар кулли љањони њастї усулу ќонун ва нерўњое вуљуд доранд, ки бар
асоси онњо дастгоњи азими олами њастї кањкашонњо, ситорагон, дастгоњи
хуршедї ва сайёраи замин ба кори худ машѓул аст. Омилњо, шароит, нерўњо ва
авзову ањволе, ки дар натиљаи онњо кулли олами њастї ва њар як аз аљзои он дар
њоли њаракату дигаргунї аст, дар даруни худи ин дастгоње азим њастанд. Омил ё
нерўи берунї аз љањони њастї онро идора ё роњбарї намекунад. Њамаи олами
њастї бар асоси ќонунњои њаракат ва нерўњои табиї љирмњои осмонї худкор ё
худгардонанд. Вуљуди дасте аз олами ѓайб барои ба њаракат баровадани онњо ё
дар мадор нигоњ доштани онњо лозим нест, зеро нерўњое, ки дар даруни
кањкашонњо ва ситорагону дар байни онњо вуљуд доранд ва асаргузории ин
нерўњо бар якдигар барои ба њаракат даровардан, идомаи њаракат ва дар мадор
нигоњ доштани онњо кофї аст.
Љањони њастї аз адам ба вуљуд наомадааст, зеро олами вуљуд њамеша мављуд буд
ва њаргиз ба адам табдил нахоњад шуд. Мафњуми адам аз сўи инсону барои баёни
назарњои инсонї сохта шуда, ин вожа дар олами њастї ва аз назари биниши илмї
бемаъно аст.На чизе аз адам ба вуљуд меояд ва на чизе ба адам мепайвандад. Кулли
љањони њастї њамеша дар њоли «будан» ва «шудан» асту то бенињоят низ чунин хоњад
буд. Њељ чизе дар љањон офарида намешавад ва њељ чизе аз байн намеравад, балки
чизњо дигаргун мешаванд ё моњияти нав ба худ мегиранд.
Бар асоси љањонбинии илмї љањони њастї якбораву дар муддати кўтоњ
офарида нашуда, балки дар гузаштањо то замони бенињоят вуљуд дошта, дар
миллиардњо соли ќаблї дар њоли таѓийру дигаргунї буд ва дар марњилаи шудан
ќарор дорад. Донишмандони илмњои табиї мегўянд бар хилофи назари рўњониён
љањони њастї на танњо якбора падид наомада, балки њаргиз ба шаклу њолати
кунунї низ набудааст. Дар тамоми љањони њастї навъе аз ситорагон ба вуљуд
меоянд ва бархе аз ситорагон несту нобуд мешаванд. Дастгоњи хуршедї, ки
сайёраи замин љузъе аз он аст, њамзамон бисёре аз кањкашонњои дигар ва
ситорагон, ба шакли имрўзии худ падид наёмадаанд ва аз бисёре аз љирмњои
осмонї ба маротиб љавонтар аст.
Дар илмњои табиї ва инсонї бар хилофи боварњои диниву мазњабї навъи
инсон љойгоњи вижае дар олами њастї ё маќоми хосе дар дастгоњи хуршедї
надорад. Њељ як аз усулу ќонунњои илмї нишон намедињанд, ки њадаф аз хилќати
олами њастї офариниши навъи инсон буда, ситорагони осмон ё љондорони рўи
замин барои осоиши инсон офарида шудаанд. Дар љањонбинии илмї на танњо
вожаи рўњ њаргиз ба кор намеравад, балки њамаи хусусиятњое, ки рўњониён ба он
нисбат додаанд – аз љумла фанонопазирї, љовидонагї ва бозгашти дубораи он ба
бадан пас аз марг беасос ё хаёлбофона шинохта шудаанд.
Донишмандони илмњои табиї ва махсусан заминшиносону зистшиносон
мегўянд, он чї рўњониён ба номи назми табиат ё «назми илоњї» аз он ёд мекунанд
ва натиљањои бисёре ба нафъи љањонбини динии худ аз он бардошт мекунанд,
фаќат бар пояњои хаёлу пиндор устувор аст. Чунин назме ё тартибе дар љањони
илм арзиши худро аз даст медињад. Дар рўи сайёраи Замин – махсусан дар робита
142

ба зиндагониву манофеи инсон назму тартибе, ки рўњониён ба он истинод
мекунанд, дар падидањои табиат дида намешавад. Дарёњову уќёнусњои курраи
Замин ба далелњои гуногун пуршиддату муталотум мешаванд ва каронањои
љањонро бо ќудрати бисёре вайрон мекунанд. Тўфонњо ва тундбодњои азим
љангалњоро дар њам мекўбанд ва соиќа ё озарахши оташсўзињои бузурге дар онњо
падид меоваранд. Оташфишонњои бузургу вањшатнок перомуни худро ба оташ
мекашанд ва муњити худро ба оташи сўзон мебалаъанд. Заминларзањои бузург
харобињои бисёр падид меоваранд, љонварони нерўмандтар њайвоноти заифтарро
пора-пора мекунанд ва мехўранд. Бактерияњо ва микробњои кушанда гурўњњои
азиме аз љонварон, аз љумла навъи инсонро ба диёри нестї мефиристанд. Селњое
азим љорї мешаванд ва њар чї бар сари роњашон бошад дар њам мекўбанду бо худ
мебаранд. Бархе аз сарзаминњои љањон гоње ба шиддат сарду замоне ба сахтї доѓу
сўзон мешаванд, ки тамоми љонварон нобуд мешаванд. Вуљуди њазорон намунаву
мисол дар рўи курраи Замин ва дар падидањои табиат собит мекунад, он чї
руњониён «назми илоњї» меноманд пиндоре беш нест.
Њаќиќат дар дин ва дар илм
Рўњониёни динњои бузург дастёбї ба њаќиќат ва омўзиши онро арљмандтарин
њадафи дин меноманд. Донишмандони риштањои гуногуни илм низ кашфи
њаќиќат ва эълони онро бузургтарин рисолати илм ба шумор меоваранд. Бинобар
ин, њам нињоди дин љўёи њаќиќат аст ва њам дастгоњи илм. Аммо равише, ки
эътиќотмандони динњои яккахудої яњудият, масењият ва ислом барои дарки
њаќиќат ба он даст мезаданд бо равише, ки дар улуми табии – инсонї роиљ аст,
тафовутњои бунёдии фаровон дорад.
Бунёдгузорону пайравон ва рањбарони динњои ховари миёнаї танњо роњи
дастёбї ба њаќиќатро огоњї аз илњоми осмонї ё вањй аз олами боло медонад. Онњо
мегўянд тамоми матолибе, ки дар бораи љањони њастї- љондорон, зиндагии башару
љањони дигар аз роњи илњоми осмонї ё вањй аз сўи офаридгори олам эълон шудаанд,
њаќиќати бе чуну чарое њастанд, ки дар ихтиёри инсон гузошта шудаанд. Барои
огоњї аз тамоми њаќоиќи бузург дар бораи кули љањони њастї, бояд фаќат ва фаќат
ба китоби осмонї мурољиат кард ва танњо равиши кашфи њаќиќат огоњї аз
навиштањои китоби муќаддас аст. Ба ин тартиб, сарчашмаи њаќиќат дар динњои
якхудої онљањонї аст. Дастёбї ба њаќоиќи масъуд ба воситаи пайёмовароне, ки ба
ин сарчашмаи онљањонї эътибор доштаанд, сурат мегирад.
Донишмандони риштањои гуногуни илм бењтарин роњи дастёбї ба њаќиќатро
пайравї ба равиши илм (метод) медонанд. Бунёди равиши илмї бар асоси
мушоњида, таљриба, озмоиш, гирдоварии иттилоот, эљоди фарзия ё посухи
муваққатї, таљзия, тањлил ва табаќабандии иттилоот, инчунин, аз натиљагирї
устувор аст. Аз назари бархе нависандагони таърихи илм кашфи равиши
илми(методология)-ро бояд бузургтарин кашфи илмї дар саросари таърихи
башар ба шумор овард. Пас аз дастёбї ба ин равиш буд, ки донишмандони улуми
табиї муваффаќ ба кашфи њаяљонангезтарин ќонунњои љањони њастї ва дарки
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пуррамзу розтарин асрори табиат шуданд. Дар воќеъ, метавон равиши илмиро ба
абзори кории донишманд, нурафкани илм, заррабини дониш ва корхонаи
тавлиди илм ва огоњї ташбењ кард.
Њавзаи дин ва майдони илм
Рўњониёни динњое, ки худро дорандаи китоби осмонї медонанд њавзаи
баррасї ё пажўњишии дину мазњаби худро парвардигор, љањони њастї, инсон,
робитаи худову инсон меҳисобанд. Донишмандони илмњои табиї – инсонї, ки аз
худ дорои китоби муќаддас ё навиштаи осмонї нестанд, майдони баррасї ва
пажўњиши илмро љањони њастї, инсон ва робитаи инсону табиат медонад. Њамин
санљиши мавзўъњои баррасї дар дину илм ба равшании тамом нишон медињад, ки
дар љањонбинии илмї ном ё нишоне аз офаридгор ё сухане аз робитаи худо-инсон
нест, зеро донишмандони улум ба ин боваранд, ки кори донишманд баррасї ва
шиносоии љањони воќеї ё дунёи таљрибї аст. Мафњумњое чун парвардигор,
офаринанда ё њар номи дигаре, ки дар назар бигирем дар љањони њастї ташхис
дода нашудаанд ва аз ин назар баррасинопазиранд. Дар ин илмњо: воќеятњо,
мављудњо, руйдодњо ва падидањо мавзўи мавриди баррасиву пажўњишанд ва аз он
ки мафњуми офаринандаи љањони њастї яке аз мавзўњои мавриди баррасї дар
илмњои моддї нест, аз майдони амал ва кори донишманд берун аст.
Рўњониён мегўянд тамоми љањони њастї аз ду бахши људогона падид омадааст:
яке љањони њастї ва дигаре фаросўи љањони њастї ё олами ѓайб. Онњо муътаќиданд,
ки донишманд тавони пажўњиш дар бораи табиат (љањони њастиро дорад) ва аз
шинохти фавќуттабиат (фаросуи љањони њастї) нотавон аст. Аз дидгоњи руњониёни
динњо ва мазњабњои яккахудої фаросўи љањони њастї шиносоипазиру дарк карданї ё
фањмиданї нест. Парвардигор бахше аз љањони њастї нест, балки худ берун аз ин
љањон ва њамон фаросуи љањони њастї ё фарсўи табиат аст.
Донишмандон мегўянд, ки аз дидгоњи илм мафњуми фаросўи љањони њастї ё
фавќуттабиат мафњуми илмї, воќеї, пажўњишпазир ва собит карданї нест.
Мафњумњои ба номњои инчунинї ба рамзу розу асрору ибњом олудаанд ва
дархўри таваљљўњ ё баррасии илмї нестанд. Бархе аз донишмандон мафњуми
парвардигорро ба он сурат, ки дар китобњои осмонї баён шудааст ѓайри илмї,
хаёлї, бофта ва пиндорї медонанд. Гурўње аз донишмандон мафњуми
офаринандаро шиносоинопазир ва аз назари илмї дастнаёфтанї ба шумор
меоваранду онро мавзўе барои баррасї дар майдони илм намедонанд.
Имон дар дин ва исбот дар илм
Вожаи имон дар њамаи динњои сомї ё ховари миёнаї аз ањамияти вижае
бархўрдор аст. Бар асоси фармудањои рањбарони ин динњо мардум бояд бар усули
дин ва омўзишњои усули мазњабї имон биёваранд, то мўъмин шинохта шаванд.
Мўъмин касест, ки ба мављуди Парвардигори олам имон овардааст, гуфтањои
пайёмовари ўро, суханони офаринандаи љањон ё вањю илњоми осмонї мешиносад
ва сарчашмаи китоби муќаддаси дини худро онљањонї ё аз олами ѓайб медонанд.
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Бар асоси омўзањои рўњониёни динњо ва мазњабњои осмонї, мўъмин њаргиз
набояд дар мавриди вуљуди созандаи љањони њастї намояндагии пайёмовар ба
сўи ў ва он чї дар китоби муќаддас навишта шудааст, камтарин шак ё тардидеро
ба худ роњ бидињад. Бузургтарин марљаъ ё роњнамои аслии имоноварандагон
навиштањои китоби осмонї аст ва њар он чи бар хилофи ин навиштањо бошад,
беэътибор ва беарзиш шинохта мешавад. Чуну чаро ё шакку тардид дар бораи он
чї дар китоби муќаддас омада, куфролуд ва гуноњи бузург шумурда мешавад.
Муъминон бояд аз роњи дил, отифа ва эњсос ба њаќиќати парвардигори олам,
фиристодаи ў ва китоби осмонї дастёбї пайдо кунад, зеро моњияти дину мазњаб
ва рисолати он фаротар аз аќлу мантиќу истидлол ва чуну чарої аст.
Вожаи имон дар маънои динии он дар илм њељ гуна эътиборе надорад ва дар
вожаномањои илмї нишоне аз он дида намешавад. Барои донишманд на
парвардигори олам сарчашмаи илму дониш аст, на фиристодагони ў ва на китоби
муќаддас метавонад марљаи мўътабаре барои дастёбї ба љањони илм бошад.
Љўяндагони илм барои дастёбї ба њаќиќатњои табиат илњоми осмонї ё вањйеро
шеваи мўътабару дурусте намедонанд ва барои расидан ба њадафњои худ аз
равишњои илмї бањрабардорї мекунанд. Њар гуна изњори назар дар бораи
падидањои табиї ё он чї дар табиат рўй медињад, то замоне, ки дурустии он ба
воситаи равиши илмї собит нашавад, ба унвони њаќиќатї илмї пазируфта
нахоњад шуд. Дар улуми табиї - инсонї вожаи исбот љонишини вожаи имон
мешавад. Агар назар ё аќидае дар бораи табиат аз сўи номдортарин ва
њушмандтарин донишманди љањон баён шавад то замоне, ки онро собит
накардааст, ба унвони назар ё аќидаи илмї аз тарафи донишмандони дигар
пазируфта намешавад. Яке аз намоёнтарин тафовутњои пурмаънои дину илм дар
ин нукта аст, ки зербинои дин бар марљаъ ё марљаъият (парвардигор, пайёмовар,
китоби муќаддас, рўњониён) устувор аст. Ба сабаби ин ки њаќиќатњои динї ба
сарчашмањо онљањонї нисбат дода мешаванд, мўъмин ночор аст, бояд фаќат аз
роњи имон бе чуну чаро онњоро бипазирад. Дар љањони илм аз марљаъ ё
марљаъият ному нишоне нест ва то замоне, ки бузургтарин донишманди љањон
муваффаќ ба исботи гуфтаи худ нашуда бошад, изњори назари вай беэътибор
шинохта хоњад шуд. Дар љањони илм бар хилофи дунёи дин шакку тардид дар
мавриди изњори назарњо ва фарзияњо на танњо манъ нашуда, балки яке аз
вижагињои бузурги тафаккури илмї марбут ба шакку тардид ва чунучарої аст.
Эътиќоди динї ва тафаккури илмї
Шахсияҳои мазњабї эътиќоду боварњои худро бар зербинои имон устувор
мекунанд. Пояњои фикрии инсони мўъмин ба яке аз динњои якхудої бар сутунњои
олами ѓайб -китоби муќаддас ва омўзањои фиристодаи олами боло бунёдгузорї
шудаанд. Маълумот ва иттилоотие, ки мўъмин ба даст меоварад онљањонї
њастанд ва мўъмини воќеї чорае љуз итоати комил, пазириш, таслим ва ризо
надорад. Њар гуна шакку тардид ё чунучарої ба манзалаи гуноњ ва куфролуд
шинохта мешавад. Навъи инсон дар чунин дастгоњњо бандаи ночизе беш нест.
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Агар имон биёвараду итоат кунад растагор мешавад ва дар он љањон аз
хушбахтии абадї бањраманд хоњад шуд. Агар сарпечї кунад, то замони
поённопазир шиканља хоњад шуд ва заљр хоњад кашид. Дунёи инсони динї
саршор аз ваъдаву ваъид, тарсу вањшат, умеду орзу, зиндагонии моломол аз
хушиву шодї дар он љањон ё анбошта аз бадбахтиву ранљ дар љањони дигар аст.
Муъмин њамаи ин имконњоро дар сояи имони мазњабии худ пазируфтааст.
Љањони инсони мазњабї дунёе аст бе тањрик, истода, саршор аз биму умед ва
тињї аз њаяљону талош барои донистану ёфтани дониш ё кашф кардану бениёз аз
кӯшиш барои кушодани розњо ва муаммоњои љањони њастї, зеро посухи њамаи
пурсишњо ва њалли тамоми муаммоњову розњо дар китоби муќаддас навишта
шудааст. Муъмин фаќат ва фаќат бояд ин китобро садњо њазорон бор бихонад ва
њамаи матолиби онро бе чуну чаро ва бо имони мањкам бипазирад. Саргузашти
тамоми олами њастї ва замину таърихи нави инсон, аз азал то абад, дар китоби
осмонї навишта шуда, нуктае ногуфта ё розе нокушуда љуз моњияти офаридгори
бузург боќї намондааст. Сифатњо, хосиятњо ва интизороти офаринандаи љањон ва
љонварон аз навъи инсон баён шудаанд ва таклифу сарнавишту вазифаи њар
бандае равшан шудааст.
Дунёи инсоне, ки фикри илмї дорад љањоне аст пуртањрик, пўё ва саршор аз
њаяљону кунљковї, шури донистан, шавќи пай бурдан, лаззати дастёбї ба розњо ва
муаммоњои љањони њастї, сайёраи Замину асрори табиат ва сарнавишти инсон
мебошад. Шахсе, ки тафаккури илмї дорад, дербовар аст. Ба назари шакку тардид
ба изњори назарњо нигоњ мекунаду чуну чарої дорад. Барои пазириши њар назар ё
аќидае далелу мадрак ва санад мехоњад. Барои арзишёбии назар ё аќида,
пазируфтан ё напазируфтани он аз равишњое чун мантиќ, истидлол, таљриба,
озмоиш, тааќќулу таффаккур бањрабардорї мекунад ва нерўи фањму шуури худро
ба кор меандозад. Мутафаккири илмї сарчашмаи илму донишро инљањонӣ ё
инсонї медонад ва ба улуми ѓайбї ё илоњиву илњоми осмонї эътиќоде надорад.
Чунин инсоне хостгоњи улуми табии-моддиро маѓзи инсон медонад ва аз дидгоњи ў
маѓзи инсонњои мутафаккир корхонаи тавлиди илм ва огоњї аст. Шахсе, ки фикри
илмї дорад, њељ назарияеро азалї, абадї, комил, бе нуќс ва иштибоњнопазир
намедонад. Ќотеъият, љазмандешї, мутлаќгарої, таассуб ё хушкандешї дар
мавриди фарзияњо ва назарияњои марбут ба љањони њастї ва табиат дар илму
дониши таљрибї љо ва маконе дорад. Яке аз бузургтарин вижагињои тафаккури
илмї вижагии озодандешї ва омодагї барои пазириши назарияњои бењтар аст.
Мушаххасоти рўњонї ва вижагињои донишманд
Яке аз намоёнтарин хусусиятњои рўњониёне, ки дину мазњаби худро осмонї
медонанд, шеваи изњори назарњо ва тарзи баёни эътиќодњои динї аст. Онњо
назарияњои худро бо ќотеъияти тамом баён мекунанд ва њаргиз заррае шак ё
тардидро дар он чи гуфтаанд, раво намедонанд. Рўњониён аз дигарон мехоњанд
њаргиз дар баробари ањкому омўзишњои динї тардиде ба худ роњ надињанд. Чуну
чаро накунад ва муњимтар он ки њаргиз назарияи мухолиф бо онро ба миён
наоваранд. Мухолифат бо андешањои динї куфру беимонї шинохта мешавад.
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Назарияњои динї дар заминањои гуногуни он ба шевае баён мешаванд, ки маънои
хулосавии он ин аст, ки: «чунин аст ва љуз ин нест». Ќотеъият, љазмият,
нармишнопазирии фикрї ва хушкандешї аз љумлаи хусусиятњои хосаи рафтори
рўњониёни мутаассиб ба шумор меравад. Дар дунёи рањбарони динї ва бузургони
мазњабї нишоне аз фурутании фикрї ва тавозўъ дар андеша нест. Навиштањо ва
суханони рўњониёни бунёдгароро гарду ѓуборе аз ибњом, рамзу роз, асрори
нокушудани ва муаммоњои даркнопазир дар худ пўшонида аст. Онњо на ба
забони содда сухан мегўянд ва на ба забони фањмиданї равшан менависанд. Њар
рўњонї сарфи назар аз ин ки пайрави кадом оин ва пазирандаи кадом мазњаб аст,
њамаи њаќиќатњои љањони њастиро фаќат дар чорчўбаи дину мазњаби ирсї ва
хонаводагии худ медонад ва бо имони комил бар ин бовар аст, ки пайравони
тамоми динњо ва мазњабњои дигари љањон иштибоњ мекунанд ва њаќро аз ботил
нашинохтаанд. Рўњониёни бунёдгаро китоби динии худро китоби осмонї ва
сарчашмаи донишу њикмати худро олами ѓайб медонанд ва аз он љо ки фаќат ба
неруи имон аќида доранд, майли чандоне ба бањрабардорї аз нерўњое чун аќл,
шуур, фикр, истидлол ва мантиќро надоранд. Аз муъминони њаводори худ
мехоњанд, онон низ чунин бошанд. Дар њамаи динњо ва мазњабњое, ки ба китоби
муќаддаси худ истинод мекунанд тамоми назарияњо, ањком ва дастурњои динї
иштибоњнопазир эълон шуданд.
Бузургтарин хусусияти донишманди илмњои табии – инсонї фурутании бисёр
намоёни ў дар изњори назари илмї ва таваљљўњи вай ба имкони ноќис будан ё
иштибоњ будани комилии он аст. Донишманд наметавонад барои исботи назари
худ ба пуштивонаи китоби осмонї истинод кунад ва барои њаќќонияти назар ё
дурустии кашфи худ наметавонад ба олами ѓайб паноњ бибарад, танњо
пуштибони ў равиши илмї, таљриба ва озмоиш ва собит шудани дурустии
назараш ва бањрабардорї аз њамин шева аст. Дар љањони илм бар хилофи дунёи
дин марљаият вуљуд надорад. На танњо марљаияти осмонї ё истинод ба пайём
овардан пазируфтани нест, балки њељ донишманде ба унвони марљаъ барои
донишманди дигар аз назари пазириши назария ё кашфи ў пазируфтанї нест,
магар ин ки дурустии назария ё кашф аз роњи таљриба ва озмоиш собит шавад.
Донишмандон њељ њаќиќатеро њаќиќати мутлаќ, иштибоњнопазир ё азалию абадї
намедонанд. Аз назари донишмандони улуми табииву инсонї имкони нуќс,
камбуд ва иштибоњ дар назарияњои илмї вуљуд дорад.
Маълумоти рўњониён ва огоњињои донишмандон
Рўњониёни динњо ва мазњабњои якхудої махсусан масењиён ба истинод китоби
муќаддаси худ, ки онро осмонї ё илоњї медонанд заминро конуни љањони њастї
мешуморанд ва мегўянд тамоми кањкашони ситорагон бар гирди мањалли зиндагии
инсон яъне (Замин) мечарханд. Дар асоси навиштањои китобҳои осмонї дар динњои
бузург замин њамвор ва бидуни њаракат аст. Тамоми љањони њастї, замину тамоми
љондорон ва аз љумла инсон ба сурати ногањонї аз адам (нестӣ) дар муддати 6 рўз ва
таќрибан беш аз 4 њазор сол пеш халќ шудаанд. Он чї парвардигори олам офарида
комил, холї аз нуќс ва аз њар љињат тињї (ҳолӣ) аз айб ё камбуд аст. Тамоми
147

ситорагони осмон, ки бар гирди Замин мегарданд, ба шакли доира мечарханд, зеро
доира комилтарин ва зеботарин мадор аст ва он чи аз коргоњи парвардигори олами
њастї берун меояд, комилтарин ва зеботарин аст. Љањони њастї замину тамоми
љонварон ба хотири навъи инсон офарида шудаанд. Фаќат инсон аст, ки нишоне аз
Офаридгор дар љилваи рўњ бар ў дамида шудааст. Инсон махлуќи хосаву мањбуби
Офаринандаи олами њастї аст. Тамоми љондорон аз љумла инсон, њар кадом ба
сурати људогона ва мустаќил аз якдигар офарида шудаанд.
Донишмандони риштањои гунгуни илмњои
табиї ва махсусан
ситорашиносону зистшиносон мегўянд, натиљањои њамаи пажўњишњо ва кашфњои
илмї собит мекунанд ба матолибе, ки рўњониён ба Парвардигори худ нисбат
медињанд, ё дар китоби муќаддас навишта шудаанд, дуруст нестанд. Иштибоњ
будани чунин изњори назарњое аз сўи рўњониён, ки коршиносони илмї нестанд,
собит шудааст.
Фаќат дар 3 ё 4 ќарни гузашта донишмандон муваффаќ ба кашфи куравї
будани замин шудаанд ва ба њаракати он дар гирди худу ба даври Хуршед пай
бурданд. Ситорашон дарёфтанд, ки сайёраи Замин на танњо конуни љањони њастї
нест, балки дар санљиш ва муқоиса ба кулли олами вуљуд ба монанди заррае аст,
дар баробари азамату сар бар осмонкашидагии ќаторкўњњои Њимолой. Ба хилофи
навиштањои китобњое, ки рўњониён онњоро осмонї эълон кардаанд, љањони њастї
дар муддати 6 рўз ё дар 4000 соли гузашта падид наёмада, балки олам вуљуд
њудуди 15 млрд сол пеш шакл ва њолати кунунии худро пайдо карда, пеш аз он то
замони бенињоят ба шакл ва њолати дигар вуљуд дошт ва аз адам (нестӣ) ба вуљуд
наомадааст. Мадори њаракти ситорагон дар осмон махсусан, гардиши сайёрањои
низоми хуршедї аз љумла Замин бар гирди Хуршед доира нест, балки ба шакли
байза (тухм) аст ва ин мавзўъ на бар камоли Парвардигори рўњониён меафзояд ва
на сабаби коњиши азамати офаринандаи њастї мешавад.
Зистшиносон пас аз ќарнњо баррасї ва пажўњиш дарёфтаанд, ки навъи инсон
махлуќи људогона ё тофтаи људобофтае нест. Инсон аз дигаргуниву такомули
соири љонварон дар муддати њудуди миллионњо сол, ки онон дар таѓийр будаанд,
падид омадааст. Њамаи гиёњон ва љонварони Замин ногањонї ва њамзамон
офарида нашудаанд, балки нахустин љондорони заррагї њудуди як миллиард сол
пеш ба вуљуд омада ва њудуди чањор миллиард сол пеш љондоре дар кураи замин
вуљуд надоштааст. Кулли љањони њастї ва тамоми љондорон ба хотири сайёраи
Замин ва навъи инсон офарида нашудаанд, балки кураи Замин бахши бисёр хурде
аз олмаи њастї ва Инсон љузъе аз намуди љондорон аст.
Чигунагии пайдоиши љањон аз назари дин ва аз дидгоњи илм
Бар асоси навиштањои китоби муќаддаси масењиён-Инљил, љањони њастї ба
фармони парвардигори олам аз адам (нестӣ) падид омадааст. Офаринандаи
олами вуљуд барои офариниши њамаи дунёи њастї ба 6 рўз, ваќт ниёз доштааст.
Дар нахустин рўзњо бахши бузурге аз олам ва љойгоњи зиндагии башар ё замин
падид омадааст. Дар рўзи љањоруми офариниш навбат ба пайдоиши ситорагон,
Хуршед ва Моњ расидааст. Дар рўзи шашуми офариниш навбат ба халќи навъи
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инсон расида ва Одаму Њавво офарида шудааст. Замин фаќат 5 рўз бидуни њузури
инсон вуљуд доштааст. Дар поёнии рўзи шашум кори офариниш њамеша ба поён
расида, дар рўзи њафтум парвардигори тавонои љањони њастї пас аз кори
пурзањмати хилќат ба истироњат ва рафъи хастагї пардохтааст. Китоби осмонии
масењиён дар мавриди замони офариниш ё таърихи оѓози хилќати љањон чизе
намегўяд, аммо бештари бузургон ва рўњониёни масењият бар ин боваранд, ки
оѓози офариниши љањони њастї чор њаору чор сол пеш аз пайдоиши пайёмовари
масењият (Исо) будааст.
Бар асоси фарзияњо ва назарияњои илмї кањкашонњо ва ситорагон њудуди 15
млрд сол пеш бо оромиш ва дар мадорњои кунунии худ падид омадаанд. Љањони
њастї аз адам (нестӣ) падид наомада, пеш аз он ба шакли дигаре ва дар ороиши
дигаргуна вуљуд доштааст. Хуршед, ки яке аз ситорагони кањкашони мо аст,
њудуди 5 млрд сол пеш шакли кунунии худро ёфта ва дар мадори имрўзї ба
њаракат пардохтааст. Сайёрањо ва моњњои ин сайёрот, ки њамагї ба даври Хуршед
мегарданд, њамзамон ба пайдоиши Хуршед падид омадаанд ва дастгоњи
хуршедиро ташкил додаанд. Пайдоиши дастгоњи хуршедї ба шакли кунунї
њамзамон ба падид омадани кулли олами њастї ба вазъияти имрўзї набуда, балки
Манзумаи шамсї ва Кураи замин ки љузъе аз он аст, њудуди 10 млрд сол љавонтар
аз бисёре кањкашонњо ва ситорагон њастанд.
Замоне ки сайёраи Замин аз модари худ ё Хуршед људо шуда, ба гардиш ба
гирди он пардохт, ба монанди Хуршед бенињоят доѓ ва сўзон будааст. Садњо
миллион сол гузашта то кураи Замин омодагии тавлиди гиёњон ва љонваронро
пайдо карда, шароити пайдоиши љондорон падид омадааст. Шояд беш аз 4 млрд
сол сайёраи Замин бар гирди Хуршед мегардида аммо дар тамоми ин даврони
бисёр дароз њељ љондоре дар уќёнусњо ва хушкињо вуљуд надоштааст. Нахустин
љонварони заррабинї дар рўи сайёраи Замин њудуди 1 млрд сол пеш падид
омадаанд ва пас аз гузашти садњо миллион сол љонварон такомул ёфта, дар охир
навъи инсон ки такомулёфтатарини љондорони рўи Замин аст, њудуди 2 миллион
сол пеш падид омадааст. Дањњо миллион сол њазорон навъ аз гиёњону љонварон
бар рўи сайёраи Замин мезистанд, аммо њанўз аз пайдоиши навъи инсон хабаре
набудааст. Инсон тозатарин, љавонтарин ва такомулёфтатарини љондоре њаст, ки
шароити вижаи сайёраи Замин ва ќонунњои такомул тавлидкунандаи он будаанд.
Ситорашиносон ва зистшиносн мегўянд, бар хилофи навиштањои китоби
муќаддаси масењиён пайдоиши тамоми аљзои љањони њастї ба пайдоиши њамаи
гиёњону љонварон ба сурати њамзамон сурат нагирифта, балки фосилањои
чансадмиллионсолї байни онњо вуљуд доштааст. Бар хилофи идаъои бузургону
рањбарони дину мазњаб љањони њастї, ситорагон, гиёњон ва љонварон ба шакли
имрўзии худ офарида нашудаанд, балки дар садњо миллион соли гузашта таѓийр
кардаанд ва аз онњо ситорагони љадид ва љонварони тозае падид омадаанд.
Љараёни хилќат ё ба ба забони илмии падидаи пайдоиш ва марг, ки дар вожаи
дигаргунї хулоса мешавад ба поён нарасида (ва агар бихоњем аз вожаи динї
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кўмак бигирем «амри хилќат»), њамчунон идома дорад. Дар олами њастӣ ситорагон
навъе ба вуљуд меоянду навъе дар њоли шаклгирианд ва дар љањони љондорон
пайваста гиёњон ва љонварони нав дар њоли падид омадананд. Донишмандони
улуми табиї-моддї мегўянд дар љараёни пайдоиши кањкашонњо, ситорагон ва дар
кори њаракати онњо, инчунин дар падидаи пайдоиши љондорону дигаргунии онњо
дар таи садњо миллион сол, вуљуди «дасте аз хориљ» лозим нест. Тамоми падидањои
љањони њастї, чигунагии пайдоиш, њаракату иртибототи ситорагону сайёрањо бо
якдигар ва њамаи вижагињои љондорон дар сайёраи Замин аз усул, ќавонин, нерўњо,
шароит ва омилњое пайравї мекунанд, ки дар даруни љањони њастї ва дар даруни
љондорон ё дар даруни муњити зиндагии онњост. Дар љањони улум ва дар дунёи
донишмандон то кунун омил ё фармонравое берун аз љањони њастї, ки рўњониёни
динњои гуногун онро офаринанда, парвадигор ё холиќ меноманд, шинохта
нашудааст. Агар идаъои бархе аз рўњониён бар асоси ин ки фармонравои кулли
љањони њастї аз берун ё аз фаросўи олами вуљуд бар он фармон меронад ва худ
љузъе аз олами макшуф нест дуруст бошад, донишмандони улуми табиї мегўянд,
пажўњиш дар бораи чунин фармонравое, ки бахше аз табиат нест, дар њавзаи
шинохти улуми табиї низ нест. Он чї рўњониён ба офаринандаи олами њастї
нисбат медињанд ва вижагињое, ки барояш дар назар мегиранд на илмї аст на
мантиќї ва на пазируфтанї. Бархе аз донишмандони улум низ бар ин боваранд, ки
мафњуми «фаросўи љањон», «фавќуттабиат» мафњуми пиндорї, хаёлї ё тасвире беш
нест. Кулли љањони њастї њамин љањон аст, ки онро табиат меномем ва истилоњи
фавќуттабиат на илмї аст ва на мантиќї.
15 ќарни сукут ва оѓози ѓурриши илм
Агар пайдоиши Масењ ва густариши масењиятро дар Аврупо оѓози нав дар
таърихи сайри андешаи башар фарз кунем, барои даврони беш аст 15 ќарн он чї
дар маљмўъ ба номи улуми илоњї, илоњиёт, њикмати осмонї ё илми ѓайбї номида
мешавад, илм, дониш, хирад ва маълумоти навъи инсон дар Аврупо ба шумор
мерафт. Рўњониёни яњудї ва масењї худро нигоњбонони њикмати осмонї
медонистанд ва аз улуми илоњї ки аз дидгоњи онон аз осмон ба замин омада буд
ва навъи инсон дар он дахолате надошт, бо лаќаби «шањбонуи улум» ёд мешуд.
Илму њикмат дар инњисори рўњониён буд ва фаќат онон буданд, ки худро
«табаќаи уламо» медонистанд. Њанўз њам дар бисёре аз кишварњои аќибмондаи
љањон рўњониён худро уламо хитоб мекунанд. Меъёр ё молики илму дониши
воќеї хираду њикмат навиштањои китоби муќаддаси яњудиёну китоби осмонии
масењиён буд ва њар он чї бо ин навиштањои осмонї њамоњангие надошт,
шоистаи таваљљўњ ва дархури эътино набуд. Дастгоњи дин, ки ба нерўмантарин
нињоди сиёсї, иљтимої ва иќтисодии кишварњои урупої табдил шуда буд, њар
гуна навоварии илмї, фалсафї ва фикриро, ки бо омўзишњои китоби муќаддас
созгор набуд, бо хушунати бовар накарданї мекўбид. Дар баробари илму
њикмати китоби осмонї, ки сарчашмаи ѓайбї ва илоњї дошт, аќлу шуури инсон
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бањрабардории аз таљриба ва озмоишу ба кор андохтани мантиќу истидлол аз сўи
инсон (мављуди забуну гунањкор, паст ва дармонда) бисёр беарзиш ва бемаъно
љилва мекард. Њаќоиќи кулли љањони њастї замину љойгоњи зиндагии инсон,
саргузашти ў аз оѓози таърих то абад дар китоби осмонї баён шудаанд ва инсон
шоистагии фузулї ва чунучарої дар кори парвардигори бузургро надорад.
Дар чунин муњит ва давроне, агар инсоне сарчашмаи илму њикматро олами
ѓайб надонад, ба он чї дар китобњои осмонї навишта шудааст, шак раво дорад,
рўњониёнро олиму донишманд нашносад, ўро бояд парчамдори пешрафти
андешаи башар ва аз љумлаи инсонњои нодиру бузург ба шумор оварад. Яке аз ин
пешоҳангони бузург Коперник ситорашиноси лањистонї буд. Вай бо ин ки борњо
бовари динии неруманд дошт, бо бањрабардорї аз равиши илмї ба њаракати
Замин дар осмон пай бурд ва назарияи сокин будани заминро, ки аз љумлаи
асоситарин эътиќодњои љањони масењият, буд канор гузошт. Бо интишори
назарияњои илмї Коперник дар ќарни 16-уми мелодї тадбиру тафсири онњо ва
бархўрди бисёр шадиде, ки бо дини осмонї ба миён овард, даврони наве дар
љањонбинии инсон ва робитаи илму дин оѓоз шуд. Дар натиљаи интишори
назарњое донишмандоне чун Кеплер, Декарт, Галилей, Нютон ва файласуфе ба
монанди Сипиноза. Таърихи илму андеша дар ќарни 17-уми мелодї ба таърихи
инќилобе ва даврони созандагї табдил шуд.
Рўњониёне, ки донишмандонро зинда сўзониданд
Дар тамоми давроне, ки рўњониёни масењї дар дастгоњи њукумат нерўманд
буданд яке аз бузургтарин куфрњое, ки сари њар ситорашиносеро, барбод медод
ин буд, ки бигўяд: Замин дар осмон њаракат мекунад, зеро бар асоси навиштањои
китоби муќаддас Замин сокин буд, њаќќи њаракат надошту аз он љо ки конуни
таваљљўњ ва алоќаи офаридгор эълон шуда буд, кулли љањони њастї бояд бар
гирди он бичархад. Агар касе бигўяд Замин бар гирди чизи дигаре бигардад,
саќфи осмони «дини муќаддас» шикоф бармедорад ва имкони он њаст, ки мардум
дар дурустии њамаи назарияњои динї шак кунанду руњониён сарватњои шоњона ва
ќудратњои фиръавнии худро аз даст бидињанд.
Дар ќарни 16 мелодї яке аз саромадони давраи Эњёи Аврупо Николай
Коперник (1473-1543) - астроном, математик, механик, иќтисоддонии лањистонї
(Полша) буд. Ў яке аз муаллифони системаи гелиомарказии олам, ки нахустин
баёнгари инќилоби илмї шумурда мешавад. Коперник (дар зимн кашиши
католик ва фарди мазњабї буд), дар поёни баррасињо ва пажўњишњояш ба ин
натиља расид, ки Замин ва теъдоде аз сайёрањо бар гирди хуршед мегарданд. Аз
ин замон ва баъд робитаи илму дин вориди даврони тозае мешавад. Албатта пеш
аз ин кашф беш аз 2500 сол ќабл Пифагор (585-500 то милод) файласуфи юнонї
гуфта буд: Замин њаракт мекунад ва дар ќарни сеюми пеш аз мелод нахустин
ситорашиносе, ки ба њаракати Замин пай бурда буд Аристокси юнонї буд, аммо
бар ин изњори назарњо таваљљўњи лозима нашуда буд.
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Коперник барои нашри китоби худ ва эълони кашфњои тоза бо таваљљўњ ба
подоши њаросноке, ки дар интизораш буд, на шитобе дошт, на љасорати онро. Ў
шояд бењтар аз њар каси дигар ба маъно ва мафњуми тафсирњои куфролуди
назарияњояш пай бурда буд. Коперник медонист, ки эъломи њаракати Замин дар
осмон чун мухолифи назари «илњоми осмонї» њаст, барои љорї шудани хунаш
кофї хоњад буд, аммо куфргўии ў дар ин љо ба поён намерасид. Вай дар китобе,
ки навишта ва њануз интишораш надода буд, Хуршедро бисёр бузургтар аз Замин
эълон карда буд ва бархе аз сайёрањо низ бузургтар аз Замин эълон шуда буданд.
Њар яке аз ин назарияњо барои чанд бор ба марг мањкум шуданаш кофї буд.
Нахустин тафсири ин назарияњо ин нуктаи бузург ва хатарнок аст, ки «китоби
муќаддас» иштибоњ аст ва аз он хатарноктар ин ки парвардигори рўњониён
иштибоњ фармуда, бар хилофи пайёми эшон Замин конуни љањони њастї ва
бењаракат нест. Коперник китоби куфроварди худро аз тарс ба поп таќдим карда
буд, назарияњои худро на њаќиќат балки фарзу тасаввур дониста буд ва бо
тавваљўњ бо ањмияти доира дар дунёи рўњониён навишта буд, ки замин ва
сайёрањо дар мадори доирашакл (шакли њандасии мањбуби Парвардигор) бар
гирди Хуршед гардиш мекунад. Китоби Коперник дар соли марги ў интишор ёфт
ва рўњониёни масењї аз муљозоташ мањрум монданд.
Пас аз чанде файласуф ва донишманди бебоки итолёвї бо номи Љордано
Бруно ба пахши назарияњои Коперник пардохт ва ба сарсахтии бисёр
андешањояшро интишор дод. Рўњониёни зидди илм ўро ба зиндон андохтанд, беш
аз 7 сол шуљоъона истодагї кард. Чун њаргиз њозир нашуд аз назарияњои илмї
даст бардорад, пас аз муњокимаи тулонї ўро дар нахустин соли ќарни 17 – ум
зинда дар оташ афканданд ва њамвора бо китобњояш сўзонданд. Дар тамоми
лањазоте, ки Бруно дар оташи рўњониён месўхт ва хокистараш бар осмон
бармехост аз ин воќеият, ки сайёраи Замин њамчунон бар гирди Хуршед мегардад
ва ба дурустии назари инсоне, ки дар оташ месўхт, гувоњї медод.
Мушти мањками рўњониён бар дањони донишмандон
Дар ќарни 17-уми мелодї рўњониёни масењї дар Аврупо бисёр нерўманд
буданд. Табаќаи рўњонї на танњо яке аз сарватмандтарин табаќоти љомеа
шумурда мешуд, балки дастгоњи њукумат ва сиёсатро низ идора мекард. Аз
тамоми инњо гузашта табаќаи рўњонї «посдорони њаќоиќи осмонї» ё
«хостдорони њикмати илоњї» лаќаб дошт. Илм, дониш, њикмат, хирад ва доної
дар инњисори онон буд ва њар он чї бо улуми илоњї њамоњанг набуд, ба унвони
гуфтаи беарзиш ё ањмаќонаву куфролуд шумурда мешуд. Дар нахустин оѓози
њамин ќарн рўњониёни масењї донишманди итолёвї Бруноро ба љурми њаводорї
аз назарияи њаракати Замин дар осмон, ки мухолифи навиштаи китоби муќаддас
буд, зинда дар оташ сўзонида буданд.
Дар чунин авзоъву ањволе буд, ки ситорашинос ва физикдони бузурги
итолёвї Галилео Галилей муваффаќ ба кашфњои њаяљонангезе шуд, ки тўфон ва
152

инќилоби кубандае дар дунёи робитаи илму дин падид овард. Галилео Галилей
(1564-1642) - механик, астроном ва риёзидони итолиёвї, ки дар замони худ барои
пешрафти илм сањми бузург гузошт. Ў аввалин нафарест, ки барои мушоњидањои
астрономї телескопро истифода намуда, дар ин самт бисёр кашфиётњои бузургро
ба даст овардааст. Аз ин рў, Галилей - асосгузори физикаи таљрибавї мебошад.
Таљрибањои ў назарияи Арастуро оид ба мутлаќияти метафизика рад карда,
барои бунёди механикаи классикї заминањои мусоид фароњам оварданд.
Аз ин даврон ва баъд аст, ки сипоњи илму дин дар баробари якдигар сафорої
мекунанд, донишмандон рўњониёнро ба љанги тан ба тан фаро мехонанд ва
набарди поённопазири илмњои табиї бо улуми илоњї оѓоз мешавад. Галилей бо
бањрабардорї аз равиши илмї ва корбурди давру байни осмонї мушоњида,
таљриба ва муњосибањои риёзї ба иштибоњ будани бисёре аз навиштањои китоби
осмонии масењиён ва назарияњои Арасту, ки мавриди пазириши рўњониён буд,
пай мебарад. Вай дурустии назарияњои Коперник дар мавриди њаракати Замин ба
даври Хуршедро эълон мекунад ва Заминро њамвору сокин намедонад. Моњњоеро,
ки бар гирди сайёраи Муштарї мегарданд, кашф мекунанд ва ин сайёраро як
дастгоњи хуршедии кўчак меноманд. Лаккањоеро бар рўи Хуршед мебинад ва
мегўяд бар хилофи назари Арасту, Хуршед ситорае соф ва комил нест. Галилей
пастї ва баландињои кураи Моњро мебинад ва ин љирми осмониву сохтаи коргоњи
офариниши рўњониён низ «камоли ѓайбии худро аз даст медињад». Бинои
сохтмони мањками андешањои Арасту-ин файласуфи муътабару муттањид ва
мањбуби масењиён низ шикоф бармедорад ва иштибоњ будани ќисме аз
назарияњои ў ошкор мешавад. Галилей аз роњи таљриба ва амал ё равише, ки
рўњониён бенињоят аз он танаффур доранд, собит мекунад, њамаи аљсоме, ки дар
њоли суқут (афтиш) ба тарафи замин њастанд, бар хилофи назари Арасту бо
суръати баробар њаракат мекунанд ва бо њам ба замин мерасанд.
Замоне, ки натоиљи кашфњои Галилей интишор меёбанд, рўњониёни масењї
пайём ё нуфўзи ин кашфњоро бо нобудии боварњои динї ва беэътимод шудани
китоби осмони худ баробар мебинанд ва дучори сарсом (девонагї) мешаванд.
Зеро онњо дарк намуда буданд, ки агар мардуми Аврупо назарияњои илмии
тозаро бипазиранд, бунёди имони динии онон суст хоњад шуд, пояњои тахти
императории рўњониён - поп ба ларза хоњад афтод ва роњбарони рўњонї
сарватњои азим ва ќудратњои фаровони худро аз даст хоњанд дод. Даъвои воќеї
бар сари чархидан ё начархидани Замин нест, балки љанги воќеї дар мавзўи дар
хатар ќарор гирифтани ќудрату сарвати рўњоният хулоса мешавад.
Шонздањ сол пас аз мањкумияти Љордано Бруно ва дар оташ андохтани ў
рањбарони дини масењї Галилейро ба додгоњ мекашонанд. Назарияњои ўро
чаранд музахраф, ёва, масхара ва куфр ба даргоњи Офаридгор эълон мекунад. Бо
хушунати бисёр Галилейро водор ба тавба ва пўзишхоњї мекунанд. Дар додгоњи
«тафтиши аќоид» (инквизиатсия), ки рўњониён ба роњ андохтаанд, Галилей ба
иштибоњи худ ва њаќќонияти китоби осмонї эътироф мекунаду мегўяд замин
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сокит аст ва хуршед ба дастури парвардигор гирди он мечархад. Бар асоси раъйи
додгоњ рўњониёни масењї – ин огоњони улуми илоњї бори дигар тамоми
ситорагони осмон бар гирди замин њаракати худро оѓоз мекунанд. Замин сокин
ва њамвор мешавад. Хуршеду моњ соф, њамвор ва комил мешаванд. Аљсоми
сангин тундтар аз аљсоми сабук суќут мекунад ва китоби муќаддас њамчунон
китоби осмониву фармоиши офаринандаи бузург шинохта мешавад.
Галилей сарсахтии Бруноро дар баробари рўњониён намеписандад ва бо
бањрабардорӣ аз тавба, аз сӯхтан дар оташи руњоният, худро наљот медињад. Аммо
ба дурустии назарияњои худ ва Коперник «имони илмї» дорад. Ин нобиѓаи љањони
озмоишу таљриба, ба пажуњишњои худу интишороти назарияҳои илмро идома
медињад, то ин ки бори дигар «нигањбонони њаќоиќи осмонї» ўро ба додгоњ
мекашонанд, ин бор маљбураш мекунанд то зону бар замин бизанад. Матни
комили тавбаро ба садои баланд бихонад. Дархости бахшоиш кунад ва тамоми
назарияњои худро чаранд, масхара ва куфролуд эълон кунад. Ў низ чунин мекунад
ва муљозот намешавад. Барои муддате беш аз ду ќарн тадриси назарияњои
Коперник ва Галилей аз сўи рўњониёни масењї мамнуъ эълон мешавад.
Худои Нютон: соат ва соатсоз
Исаак Нютон (1642-1727) - физик, математик ва астрономи англис ва яке аз
асосгузорони физикаи классикї аст. Нютон муаллифи китоби машњури «Ибтидои
математикии фалсафаи табиї» буда, кашшофи се ќонуни асосии механика ва
ќонуни љозибаи умумиљањонї мебошад. Ў асосгузори динамика аст ва њамзамон
дар соњаи њисоббарории дифференсиалї ва интегралї, назарияи рўшної ва
ќонунњои асосии оптика сањми арзишманд гузоштааст. Нютон яке аз бузургтарин
нобиѓањои љањони илм дар њамон соле ба дунё омад, ки Галилей аз дунё рафт.
Бинобар гуфтаи Нютон, агар ў тавонист осмону ситорагонро бењтар бубинад, ба
ин далел буд, ки бар шонањои ѓулњое чун Галилей ва Копернику Бруно савор
шуда буд. Нютон яке аз бузургтарин риёзидонони даврони худ буда, ба овозаи
донишу огоњињояш монанде надошт. Ин донишманд боварњои мазњабї дошт ва
бархе аз навиштањои китоби осмонии масењиёнро дуруст медонист. Вай бар ин
бовар буд, ки љањони њастї ба шеваи ногањонї офарида шуда, хуршеду ситорагон
ва сайёрањо ба дасти Худо дар осмон партофт шудаанд. Њамин даст аз бархуди
ситорагон љилавгирї мекунад ва бо дахолати гоњ-гоње дар беназмии онон
ситорагонро дубора ба рўи мадорашон роњбарї мекунад. Аз дидгоњи Нютон
Худо меъмори љањони њастї ва ба монанди соатсозе њаст, ки «дастгоњи соат»-и
олами вуљудро падид овардааст. Кулли љањони њастї њамон соат ва худо соатсози
бузурги ин љањон аст. Чунин боварњое сабаб шуда буданд, то рањбарони руњонї
назарияњои Нютонро хатарнок надонанд ва барояш зањматњое падид наёваранд.
Нютон, ки натиљањои пажўњишњо ва назарияњои бузургоне чун Коперник,
Декарт, Кеплер, Галилейро дар ихтиёр дошт, ин назарияњоро њамоњанг сохт ва
дастгоњи навини илмї аз маљмуаи онњо фароњам овард. Дурахшонтарин хидмати
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Нютон ба дунёи илм кашфи ќавонини нерўи љозиба ва чигунагии ќавонини
њаракати сайёрањо ва аљсом буд. Њамчунин њаракатњои замину моњ ва чигунагии
усули њаракати љирмњои осмонї аз сўи ў баён шудаанд. Бо интишори назарияњои
Нютон дар љањони ситорашиносї ва физика даврони наве оѓоз шуд. Тафсири
даќиќ ва шиносоии жарфи назарияњо ва кашфиёти Нютон бархўрди назарияњои
илмиро ба боварњои динї ошкор сохт ва иштибоњ будани бисёре аз навиштањои
китоби осмонии масењиён бори дигар матрањ шуд. Пеш аз Нютон ситорашиноси
лањистонї Кеплер гуфта буд:
“Мадори гардиши сайёрањо ба даври хуршед доиравї нест балки шакли байзої
дорад. Дар њоле, ки китоби муќаддас шакли њаракати ситорагон ва хуршедро
доира ё шакли њандасии комил эълон карда буд”. Афзун бар ин њамон
донишманд гуфта буд, ки сайёрањо ба њангоми гардиш ба даври хуршед суръати
њаракатшон тунд ва кунд мешавад. Ин низ ба навбати худ имкон дошт нуќсе дар
кори Худо ва комил набудани офаридањои ў шумурда шаванд.
Пеш аз кашфи Нютон дастгоњи масењият ба истиноди китоби муќаддас эълон
карда буд, ки ситорагону хуршед ба фармони Худо ба гирди Замин мечарханд ва
дасте аз хориљ ё дасти Худо онњоро идора ва муназзам мекунад, аммо ќонунњое,
ки Нютон кашф карда буд, нерўи хориљ аз дастгоњи хуршедиро барои њаракатњои
онњо лозим намедонист ва вуљуди дасте аз хориљ омили изофї ва бемасраф
шумурда шуда буд, зеро нерўи љозиба дар даруни сайёрањо ва байни онњост ва
нерўи дигаре берун аз онњо дар љараёни њаракати хуршед, гардиши сайёрањо ба
даври он ва чархидани моњњо ба давари сайёрањо лозим нест. Ба ин тартиб,
Галилей, Кеплер, Нютон ва донишмандони дигар пояњои бузургтарин боварњои
масењиятро суст карданд.
Худои файласуф: кулли љањони њастї
Беш аз ду њазор сол аз марги Арасту гузашт то файласуфе дар љањон пайдо
шавад ва даврони тозаеро дар фалсафа оѓоз кунад. Спиноза андешаманди
голландї буд, ки бо назарияњо ва кашфњои илмии ќарни 17-ум ошноии комил
дошт ва бо Нютон њамзамон буд. Ин мутафаккири мантиќгаро ба равиши илмї
ба баррасиву пажуњиш дар навиштањои китоби муќаддаси яњудиён (Таврот) ва
китоби осмонии масењиён (Инљил) пардохт ва дар охир ба ин натиља расид, ки ин
китобњо, ки ба офаринандаи љањони њастї нисбат дода мешаванд, саршор аз
иштибоњу таноќузгўї, достонњои боварнакарданї ва руйдодњои ѓайриаќливу
хилофи мантиќ њастанд. Спиноза аз зинда дар оташ сўзонидани Бруно, ду бор
муњокимаи Галилей, мизони ќудрат ва шиддати хашми руњониёни яњудї ва
масењї огоњї дошт. Ба њамин далел, андешањои худро бо номи сохтагї интишор
дод ва онњоро барои бехабар мондани тудањои мардум ба забони лотинї навишт.
Ин файласуфи яњудитабор маънои суннатии мазњабии худоро канор гузошт ва
тамомияти табиат ё кулли љањони њастиро Худо номид. Дар он чи ин андешаманд
Худо меномид ном ё нишоне аз сифоту тавоноињои худои яњудият-масењият дида
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намешуд. Спиноза ба баќои рўњ ё љовидонагии он дар маъное, ки мазњабиён
эътиќод доштанд бовар надошт, балки ба навъи љовидонагии инсонї аз назари
тафаққуии инсон ба балндињои илму андеша ва такомули навъи инсон бовар дошт.
Дар фалсафаи Спиноза дар кулли љањони њастї њадаф, наќша ё мављуде вуљуд
надорад. Иродаи худовандї ё ќасду њадафи офаринандаи бузург аз офариниши
љањони њастї ва навъи инсон дар фалсафаи ў љое надорад. Дар олами вуљуд бояд ба
робитаи сабабу натиљањо пай бурд ва бар бунёди он љањоннигарии фалсафии
илмиро падид овард. Дар ин фалсафа хубу бад, хайру шарр ва зебоию зиштї
мафњумњо ва вожањои инсонї њастанд ва дар кулли олам њастї маънои худро аз
даст медињанд, гарчї Спиноза ба навъи «Вањдати вуљуд» (пантеизм) бовар дошт,
аммо назари ў аз ранги мазњабӣ ва вижагињои динї холї буд. Бо ин ки
мутафаккири њоландї дар навиштани китобњо ва маќолањояш вожањои динї ба
кор мебурд, бо ин ки ба Худо ва љовидонагии инсон эътиќод дошт, ба њељ руй дар
андешаи даргирї бо рањбарони дин набуд. Аммо љомеаи яњудиёни Њуланд ўро
кофир донистанд ва фарди тардшуда эълон намуанд. Масењиён низ ўро ба
худоношиносї муттањам карданд ва аз сўи љомеаи масењият аз дин ихрољ шуд ва
дар саросари умр зери назар буд. Шоњкории фалсафии Спиноза дар китобе ба
номи «Ахлоќ» гирдоварї шуда буду нависанда ва мураттаб аз вањшати роњбарони
яњудиву масењї интишори онро ба аќиб меандохт. Тарс аз муљозот сабаб шуд, то
файласуф њаргиз интишори китоби худро набинад. Ў низ ба монанди Коперник
фаќат пас аз маргаш китобаш чоп ва мунташир шуд. Спиноза яке аз нахустин
файласуфи номдоре аст, ки назарияњо ва кашфњои илмиро пазируфт ва матолиби
китобњои дини яњудї ва дини масењиро на осмонї медонист ва на муќаддас.
Тобиши партавњои илм аз паси абрњои дин
Динњои яњудияту масењият дањњо ќарн осмони донишу маърифати инсониро
дар Аврупо бо абри сиёње аз «улуми ѓайбї» ва «маърифати осмонї» пўшониданд.
Аммо аз ќарни 16-уми мелодї ба баъд, дар натиљаи пайдоиши донишмандони
бузург, дар риштањои риёзї, физика ва ба вижа дар илми ситорашиносї, хуршеди
илм абри сиёњи «илми илоњї» - ро мешикофад ва партавњои он љањони њаќиќатро
ошкор мекунад. Дар ќарни 17-уми мелодї равиши илмї густариши хиракунанда
меёбад ва бар пояњои муњосиботи риёзї, таљриба, озмоиш, тафаккур, мантиќ,
гирдоварии иттилоот, таљзия ва тањлили ба даст омада ва хулосаву натиљагирї
устувор мешаванд. Ќарнњои 17 ва 18-ум бо бањрабардорї аз равиши илму
таљриба, озмоиш, мантиќу тафаккур ба «даврони бедорї» ё асри равшангарї
табдил мешавад. Илму дониши таљрибї бо гомњои ѓулосо киштии андешаи
инсонро дар дарёи маърифату шинохти љањон ба пеш меронад. Андешањои тоза
ва навоварињои бузург дар дунёи илму фалсафа, фарњанг ва санъат ќораи
Аврупоро ба инќилобитарин, пешрафтатарин ва огоњтарин сарзамини љањон
табдил мекунанд. Бо интишори назарияњои нав дар улуми табии- моддї ва бо
пайдоиши андешамандону файласуфони бузурге, ки пояи андеша ва фалсафаи
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худро бар бунёди љањонбини илмї ба вижа, бар асолату нерўмандии инсон
устувор кардаанд, саќфи бинои азими динњо ва мазњабњои ховари миёнагї
шикофи жарфе бармедорад. Ѓубори ѓализе, ки дањњо ќарн назарияњо ва ањкоми
динї бар оинаи маѓзу фикри башар падид оварда буданд, андак-андак
ѓуборзудуда мешаванд ва андешамандони аврупої сабаб мегарданд, то таърихи
сайри андешаи инсон то ба даврони тозае гом бигзорад.
Ќарнњои 17 ва 18-уми мелодї дар Аврупо даврони инќилоби фикрї,
густариши илмњои таљрибї, ихтироъњо ва кашфњои санъатї њастанд. Дар ин
даврон пояњои фармонравоии «улуми илоњї» ё «шањбонуи улум» сахт ба ларза
меафтанд, китобњои осмонї аз дидгоњи мутафаккирон, андешамандону
файласуфони илмгаро эътибори худро аз даст медињанд ва осмонї будани онњо
ба шиддат мавриди тардид воќеъ мешаванд. Дар љањон равшанфикриву
равшангарї, љањонбинии илмию, таљрибї бар тахт менишинад ва љањонбинии
илоњии динї аз љойгоњи фармонравої ба зер кашида мешавад. Биниши илмии
таљрибї ба унвони меъёри шиносоии љањони њастї, табиату инсон эътибори
бузург меёбад. Бинишњои илоњӣ-динї ба мизони бисёр зиёд арзиш ва эътибори
худро аз даст медињанд. Биниши илмї, ки бар бунёдњои равиши илмї ва омехтани
назар бо таљриба ва озмудани назар дар њоли озмоиш ва амалу таљриба устувор
мегардад, хељ назария ё андешаеро, ки аз усули озмоиш сарбаланд берун наояд,
њатто агар онро гуфтаи офаринандаи бузург бидонанд, намепазирад. Љањонбинии
андешамандону файласуфони «даврони бедорї» ё асри хираду мантиќ, бо такя
бар арѓумонњои улуми табиї бар хилофи љањоннигарии рўњониёни динњои сомї,
инсонро љондоре бо њушу шоистаи кашфу дарки љањони њастї медонанд ва
назарияњои диниро, ки дар онњо инсон љондори соњибзабон, нотавон ва гунањкор
дониста шуда буд, беасос эълон мекунанд.
Андешаманде, ки назарҳои рўњониёнро ба нақд кашид
Ќарни 18 мелодї дар Аврупо инќилоби бузурги Фаронса ва асри равшангарї,
бедорї ва оѓози фуру рехтани андешањову дастгоњњои кўњан аст. Дар тули муддати
ин ќарн даргирињо ва бархўрдњои сахте байни донишмандону файласуфон аз як сў ва
аз сўи дигар рўњониёни яњудиёну масењї пеш меоянд. Зарбањои кўбандае бар
пайкари андешањо ва назарияњои онљањонї фуру меоянд. Роњбарони рўњонї ќудрати
бечунучаро ва эътибори азими пешини худро ба мизони зиёд аз даст медињанд.
Номдортарин ва оташитарин мухолифи сарсахти дастгоњи рўњониён, файласуф ва
андешаманди фаронсавї аст, ки бо номи Волтер шуњрат пайдо намудааст. Аз ин
мутафаккиру мубориз ба унвони яке аз пурнавистарин ва хастагинопазиртарин
нависандагони љањон ёд мешавад. Ба Волтер лаќабњои чун «Гавњари дурахшони
Фаронса», «сухангўи ќарни 18 ва императори адабиёт» дода шуда буд. Њамин аст, ки
бархе мутафаккирон ќарни 18 –умро ќарни Волтер меноманд. Гарчи Волтер ба Худо
эътиќод дошт ва мегуфт, агар Худо вуљуд надошта бошад, бояд ўро ихтироъ кард.
Аммо Волтерро сарсахттарин, бебоктарин ва оташихўтарин душмани рўњониён
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номидаанд. Волтер бо хашми поённопазир назарияњои марбут ба осмонї будани
китобњои муќаддас, рисолати иддаои пайёмоварони динњои якхудої, эътиќод ба
вуљуди љањони дигар, бозгашти рўњи мурдагонро ба бадан мекўбад ва бо фарёдњои
гўшхарош ба чунин боварњо механдад. Вай навиштањои китоби муќаддасро кўње аз
хурофот меномад ва бисёре аз достонњоеро, ки дар он баён шуданд, хилофи аќлу
мантиќ ва зидди ахлоќу инсон мешиносанд. Саросари дину мазњабро њазаён, пиндор,
сохтакорї ва нодуруст эълон мекунад. Бузургтарин рисолати худро нобудї ё
решакании масењият медонад. Рўњониёнро динфуруш, ангали (паразит)-и љомеа ва
бузургтарин дуруѓгўёни таърих мешиносад. Волтер мегўяд: он чї рўњониёни
шарлатан ба Худои бузург нисбат медињанд, сохтагї, љаъалї ва дурўѓи мањз аст.
Онҳо Худоро алоќаманд ба руйдодњои љањон, ба вижа ба зиндагиву сарнавишти
инсон намедонанд. Он чиро ки илњоми осмонї ё вањй шинохта шуда буд, мункир
мешаванд. Ба боварњое чун «муъљизаи динї» ва «лутфи осмонї» писханд мезад. Вай
рўњониёнро љўяндагони ќудрату сарват муаррифї мекунад ва илму дониши ононро
муште хурофот, њазаён, пиндор, беасос ва дар охир беарзиш месозад. Вай борњову
борњо ин нуктаро такрор мекунад, ки «то замоне ки шайёдон (мардумфиребон) ва
аблањон њастанд динњо њам хоњанд буд». Ба ин нуќтаи илмї по мефишорад ки:
«дербоварї асоси хирадмандї аст». Дар номае ба Фридрихи Кабир императори
Пруссия менависад: «…дини мо бечунучаро чарандтарин, масхаратарин ва
хунинтарини њамаи динњое аст, ки сабаби олудагии дунё шудааст».
Гарчи Волтер худро худошинос мењисобад, аммо њељ дин ё мазњаберо худої
намедонист ва осор ё навиштањое аз номи Худоро андешаи рўњониёни судпараст,
девонаи ќудрату муттањидони шоњони ситамкор ва душмани мардум медонист.
Интишори андешањои Волтер ва файласуфону андешамандони њамдаврони ў
пешрафти илмиву кафшњои тозае дар улуми табиї, зарбањои кушандае бар
пайкари рўњониён дар Аврупо ворид овард. Дар натиља, камари рўњониён дар
Аврупо шикаст ва дунёи дину мазњаб дар ин ќораи бедоршуда, дигар њаргиз
натавонист камар рост кунад. Аз ин даврон ба баъд аст, ки дигар њаргиз
нигоњбонони улуми илоњї наметавонанд донишмандонро зинда бисўзонанд ё
маљбур ба тавбаи хиффатовар кунанд.
Њаќ бо кист? Поп ё Дарвин
Бархе аз нависандагони таърихи тамаддун мегўянд, пас аз интишори китоби
«Усули анвоъ» ба ќалами Дарвин табиатшиноси англис дар нимаи дувуми ќарни
19 сайри андешаи инсон ба даврони тозае гом нињод. Навиштањои ин китоб сабаб
шудаанд, то љањонбинии илмї- фалсафии тозае падид ояд ва љањонбинии динї бо
бузургтарин буњрону ошуфтагии таърихии худ рў ба рў шавад. Назарияњои илмї,
ки дар бораи чигунагии пайдоиши инсон ва достони таѓйирпазирї ё такомули ў
аз соири љонварон ба миён омада буданд, заминларзаи бузурге дар дастгоњи дини
масењият падид оварданд. Бахши бузурге аз эътиќодњои мањками масењиёнро
беэътибор эълон карданд.
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Дарвин табиидоне буд, ки пас аз солиёни дарози пажўњиш ба рўи гиёњону
љонварони гуногун ва баррасии муњити зиндагии онњо дар сарзаминњои гуногуни
љањон муваффаќ ба кашфи яке аз бузургтарин ќонун ё усули табиат шуд ва ба
падидаи таѓйири шакл ё дигаргунии љондорони кураи Замин дар муддати садњо
миллион соле, ки бар рўи ин сайёра зистаанд, пай бурд. Аз Дарвин ба унвони
бунёдгузори назарияи такомул ёд мешавад. Ба асоси ин назария, љондорони зиндаи
кунунї ба шакли имрўзаи худ падид наомадаанд. Пайдоиши тамоми гиёњону
љонварон, аз љумла инсон, њамзамон ва бо њам набудааст. Дар садњо миллион соли
гузашта дар дарёњо, уќёнусњо ва хушкињои кураи Замин љондорони соддатаре
мезистанд ва гиёњону љондорони печидатару пешрафтатаре, ки акнун вуљуд доранд
аз такомули он љондорон падид омадаанд. Бинобар фарзияњои Дарвин љонварон
барои идомаи зиндагї ва баќои насли худ ночоранд, бо шароиту муњити худ созиш
кунанд. Ин созишпазирї бо таѓийрњову дигаргунињое дар андомњои бадани онон
њамроњ аст, ки дар охир сабаби таѓйири шакл ё такомули насли онњо мешаванд.
Инсон ба соири љонварон њамрешаву њамасл аст ва љуз такомули бадан ба вижа
печидатар шудану такомули бештари маѓз, тафовути дигари ба соири љонварон –
ба хусус имтиёзи намоёне бар маймунњои такомулёфта надорад.
Аз дидгоњи рўњониёни масењї назарияњои Дарвин дар бораи инсон ба он чї
дар китоби осмонию онон навишта шуда буданд, на танњо бархўрди шадид
доранд, балки сабаб мешуданд, ки навиштањои китоби муќаддас дар бори
офариниши љондорон ва хилќати инсон ба таври комил беътибор ва беарзиш
шинохта шавад.
Пайкари масењият, ки аз назарияњои ситорашиносон дар бораи кураи Замин,
гардиши он ба даври Хуршед ва кучакии он дар љањони њастї – ки њама бар
хилофи навиштањои Инљил буданд – хунин буд, бори дигар дар зери зарбањои
тозиёнаи илм ќарор гирифта буд ва бори дигар бинои дастгоњи дин рў ба вайронї
гузошт. Ба асоси омўзишњои китоби осмонї инсон «офариниши вижа» дорад ва
дар ў рўњи илоњї дамида шудааст. Инсон ба соири љонварон санљишнопазир аст,
зеро соири љонварон на рўњ доранд ва на љовидонї њастанд. Бар асоси омўзишњои
китоби муќаддас, Одаму Њавво аз сўи Парвардигор халќ шудаанд ва инсон аз
оѓози офариниш то кунун, ба шакли имрўзаи худ падид омадааст. Тамои
љондорони замин њама боњам ва ба шакли кунунии худ ба дунё омадаанд.
Назарияњои Дарвин сабаб шудаанд, то хашму ѓазаби девонавори роњбарону
бузургони масењият падид ояд ва бо хушунату бепарвоии бемонанде, ки нишоне
аз рўњоният дар он набуд, ба шахсияти Дарвин ва ба назарияњояш њамла кунанд
ва ношоистатарин норавоњоро дар бораи ў раво бидонанд. Бо ин ки Дарвин
њаргиз нагуфта буд, ки инсон аз навъи маймун падид омадааст, шахсияти
Дарвинро маймун номиданд. Рўњониён аз ин ки ситорашиносон дар ду ќарни пеш
заминро аз марказияти љањони њастї халъ (ҷудо) карда буданд ва то њадди зарраи
ночиз дар олами вуљуд поин оварда буданд, њанўз ба шиддат хашмгин буданд ва
акнун навбат ба як табиатдон расида буд, то навъи инсонро аз маќоми «офаридаи
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вижаи парвардигор» ба зер бикашад ва ўро чун соири љонварон яке аз њайвоноти
табиат бишносад. Инсони «фариштатабори рўњониён ба инсони њайвонтабори
илм» табдил шуда буд ва чунин кобусе (даҳшате) тањаммулнопазир менамуд.
Хушбахтии Дарвин дар ин буд, ки дар натиљаи нерўманд шудани донишмандону
андешамандон дар Аврупо, рўњониёни масењї дигар на ќудрати онро доштанд, ки
уро чун Бруно зинда бисўзонанд ва наметавонистанд ўро ба монанди Галилей
дубора ба додгоњи дин бикашонанд, то пас аз тавњини бисёр назарияњои худро
куфролуд бидонанд ва дар пешгоњи рўњониён тавба кунанд. Бунёдгузории
назарияи такомули љондорон ба вижа асли такомули тадриљии инсон сабаб шуд,
то он чї дар китоби осмонии динњои сомї дар мавриди хилќати љондорон ва
бахусус офариниши инсон ба офаринандаи љањон нисбат дода шуда буд, дар
дунёи илм ѓайриосмонї эълон шуд ва достони офариниши Одаму Њавво ба
монанди ќиссаи мазњабї љилва кард.
Рўњониён мухолифони пешрафти илм
Баррасї дар таърихи тамаддун ва пажўњиш дар бораи таърихи илм нишон
медињад, дар тамоми давронњо бузургону коргардонони динњои яккахудої сади
роњи пешрафти илм дар љомеаи худ будаанд. Барои намуна метавон аз
мухолифати шадиди рўњониён бо колбадшикофї ё ташрењи бадани мурдагон ёд
кард. Донишманди колбадшиносе чун Басолиус ва Њорви кошифи гардиши хун
дар инсон мавриди ќањру ѓазаби шадиди маќомњои динї буданд ва
наметавонистанд ба кори худ идома бидињанд. Рўњониён бунёди мухолифати
худро бар ин истинод гузошта буданд, ки пай бурдан ба сохтмони бадани инсон
фузулї дар кори Худо аст. Инсон њаќ надорад парда аз асрори илоњї ва румузи
хилќат бардорад ва бо шикофтану ќитъа кардани љасади мурда, набояд дар роњи
хилќати дубораи ў камтарин ихтилолеро эљод кард. Бар пояи њамин истидлол бо
сўзонидани љасад низ мухолиф буданд. Рўњониён дар давронњои гузашта ва
ќарнњое, ки бузургтарин ќудрати љомеаи худ буданд, бисёре аз беморињои вогир
ва кушандаро хашми худовандї эълон мекарданд. Барои дармони онњо рўй
овардан ба маќомњои мазњабї, дуо, зиёрату тилисмбандиро супориш мекарданд.
Беморони равонї ё девонагонро ба шиддат тозиёна мезаданд, то љинњо аз бадани
онњо хориљ шаванд. Бадани бемори равониро ба чизњои бадбў меолуданд ва
мегуфтанд чун шайтон мављуди маѓрур аст, тобу тањаммули бўи бадро надорад.
Ва бо фирори ў бемор дармон мешавад. Ба манзури шифои бархе аз беморони
равонї ё касоне, ки бемории ѓаш доштанд, ононро ахта мекарданд ё њаргиз
намегузоштанд бихобанд. Замоне, ки барои пешгирии бархе беморињои хатарнок
чун вабо, њасаба равиши моякубї кашф шуд, сарсахттарин мухолифони ин равиш
рўњониён буданд ва сабаб шуданд, то садњо њазор тан ба далели мухолифати онњо
бо ин пешрафти пизишкї љонашонро аз даст бидињанд.
Намунаи дигар аз мухолифати поённопазири рўњониён бо донишмандон ва
љилавгирї аз пешрафти илм шеваи бархўрди онон бо илми ситорашиносї аст. Аз
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он љо ки изњори назарњои рўњониён дар бораи Хуршед, ситорагон ва Замин фаќат
бар гумону тасвиру пиндор устувор буданд, аз пажўњиш дар ин замина ба шиддат
њароснок буданд. Ин биму њарос бепоя набуд, зеро кашфњои ситорашиносон яке
пас аз дигаре иштибоњ будани назарияњои рўњониёнро фош месохтанд. Пас аз он,
ки донишмандоне чун Коперник, Кеплер, Галилей, Нютон ва Лаплас назарияњои
худро дар бораи ситорагон, хуршед, сайёрањо ва њаракати замин дар осмон эълон
дорштанд, рўњониён кашфњои онњоро шайтонї ва донишмандонро кофару
мункири вуљуди Худо эълон карданд. Маќомњои мазњабї гуфтанд, шайтон дар
корњои ин донишмандон дахолат карда ва давру байни нуљумии ононро дасткорї
кардааст. Аз интишори китобдории онон љилавгирї кардаанд (Коперник ва
Спиноза њаргиз китоби худро надидаанд). Донишмандоне чун Галилей ва
Буруноро ба додгоњ кашониданд ва бо тарси бисёр маљбур ба тавбаву пузишхоњї
намуданд. Волтери бебоку оташинхўрро то охирин солњои зиндагї ба мењанаш роњ
надоданд. Барои Дарвин дардисарњои бузурге падид оварданд. Ба бадтарин
шевањое дасташ андохтаанд (таҳқираш карданд) ва ўро маймун номиданд. Ќарнњо
аз тадриси назарияњои тоза дар улум, ки бо назарияњои китобњои муќаддас
њамоњанг набуданд, љилавгирї карданд ва то он љо ки дар тавон доштанд ва
шароити замонию маконї иљоза медод, сади роњи густариши илму дониш шудаанд.
Њатто дар охирин дањњаи ќарни 20 дар пешрафтатарин кишвари санъатии љањон,
Амрико дар иёлатњое, ки рўњониён нерўманданд дар тадриси кашфњои илмии
Дарвин ё назарияи такомул, ки дар љањони илм пазируфта шудаанд, душворињое
падид меоваранд. Бисёре аз рўњониёни Амрико аз давлат дархост мекунанд, то
ќиссаи Одаму Њаво ба унвони назарияи илмї дар дабистонњо ва дабиристонњо
тадрис шавад. Аммо љомеаи илмии Амрико нерўмандтар аз он аст, ки афсонаи
чандњазорсола ва беасосоро ба унвони илму дониш бипазирад. Афзун бар ин, асли
људоии њукумат аз дин(дунявият), ки дар ќонуни аслии Амрико гунљонида шуда,
иљоза намедињад назарияњо ва афсонањои диниву мазњабї сабаби олудагии илму
дониш шаванд. Бо тамоми инњо њудуди 45 сол пеш яке аз дабирони иёлати Техас ба
љурми тадриси назарияњои Дарвин ба додгоњ кашонида ва мањкум шуд. Ин љараён
ба «мањкамаи маймунї» шуњрат ёфт ва асбоби хандаи мардумї огоњ шуд.
Рўњ дар дин ва равон дар илм
Яке аз бузургтарин вижагињои тамоми динњои гуногунэътиќод ба «нерўи
мармуз» ва «омили асроромез» дар табиату инсон аст, ки дар вожаи рўњ хулоса
мешавад. Динњои чандхудої, якхудої ва бехудої њамагї ба вуљуди рўњ дар инсон
бовар доранд. Дар динњову мазњабњое, ки љањонбинии онон ба вуљуди рўњ устувор
аст, эътиќод ба љовидонагии рўњ, бозгашти рўњ ба бадани мурдагон дар рўзи
растохез ва дар охир зиндагии дубораи онљањонї низ бисёр нерўманд аст. Бар
асоси навиштањои китоби муќаддаси њар яке аз динњои ховари миёнаї ё сомї рўњ аз
олами ѓайб аз сўи офаринандаи бузург дар нутфаи њар навзоди инсонї дамида
мешавад. Рўњ сарчашмаи осмонї ё илоњї дорад ва мустаќил аз бадан аст. Дар
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замони марг аз ќафаси тан парвоз мекунад ва ба осмон бармегардад ва дар рўзи
растахез рўњи њар як аз мурдагон ба бадни онон бозмегардад ва ин тартиб дар
љањоннигарии илмњое, ки худро «ањли китоб» ё дорандаи «китоби осмонї»
медонанд, инсон зиндагонии љовидона дорад ва бо марги инсон даврони зиндагии
вай ба поён намерасад. Љонварон чун рўњ надоранд аз љовидонагї бебањраанд.
Дар забону фарњанги илм њаргиз вожаи рўњ ба кор намеравад, зеро
зистшиносону равоншиносон рўњро вожаи хурофї, ѓайриилмї, омиёна ва ба
шиддат олуда ба рамзу роз медонанд. Донишмандон дар мавриди љонварон ва
бавижа навъи инсон вожаи илмии равонро ба кор мебаранд. Дар илму дониши
имрўз низ решањои бузурги илмї чун равоншиносиву равонпизишкї падид
омадаанд. Равоншиносон, зистшиносон ва равонпизишкон бар хилофи рўњониёни
динњои гуногун њаргиз равонро ба рамзу розу «асрори онљањонї» олуда
намекунанд. Дар љањонбинии илмї равон нерў ё омили људо ва мустаќил аз бадани
инсон нест. Равон аз олами ѓайб вориди нутфаи инсон намешавад, балки
дарёфтањое, ки нутфаро падид меоваранд, вуљуд доранд. Дар замони марг равон аз
бадан парвоз намекунад ва аз он хориљ намешавад, зеро бо марги тан дигар равон
тавлид намешавад. Равон љовидона нест ва пас аз марги бадани инсон дигар вуљуд
нахоњад дошт. Он чї динњои гуногун дар бораи бозгашти рўњ дар рўзи растохез ва
оѓози зиндагї дар љањони дигар гуфтанд, ба њељ руй мавриди пазириши илм нест.
Бар асоси баррасињои илмї ва пажўњишњое, ки дар мавриди равони инсон ба
анљом расидаанд, љисми инсон ва он чї равони инсон меномем ду омили људо аз
якдигар ва ду њастии мустаќил нестанд. Инсон аз таркиби тану равон падид
омада, барои ягонагии онњо бояд ба мафњуми танравон пай барад. Њамчунон, ки
об аз таркиби оксигену гидроген таркиб омада- «об на оксиген аст ва на
гидроген», инсон низ аз таркиби тану равон дуруст шудааст (инсон на тан аст ва
на равон). Аммо аз мисоли санљиши обу инсон дар мавриди аљзои
ташкилдињандаи онњо бояд ба ин нукта таваљљўњ дошт, ки равонро тан падид
меоварад ва он чї дар тани инсон равон номида мешавад, дар њаќиќат чизе љуз
мањсули маѓз нест. Њамчунон, ки ѓадудњои дањонї оби дањонро ташрењ мекунанд,
маѓзи инсон низ равонро тавлид мекунад. То замоне, ки маѓз њолати табиї дорад,
равони табиї тавлид мекунад ва инсон низ рафтори табиї дорад. Дар замони
марг маѓз аз кор меафтад ва дар натиља дигар равон тавлид намешавад. Замоне,
ки чароѓеро хомўш мекунем, дигар нур тавлид намекунад. Маѓзи мурда ё аз кор
афтода тавони тавлиди равонро надорад ва ин ба маъное нест, ки «рўњи чунин
маѓзе» аз баданаш ба осмон парвоз карда ё мустаќилу људо аз маѓз аст, њатто дар
инсоне, ки зинда аст, аммо ба далеле маѓзаш аз кор афтода дигар равон тавлид
намешавад. Аммо агар маѓз дубора ба кор биафтад, бори дигар ба тавлиди равон
мепардозанд ва вижагињои равонї ё рафтории шахс бори дигар намоён мешавад.
Барои намуна инсоне, ки ба далели анљомшудани љарроњї дар њоли бењисии
умумї аст, гарчї маѓзаш зинда аст ва љон дорад, аммо тавоноии тавлиди равон
(фикр, зењн)-ро аз даст додааст. Афроде ки дар натиљаи сактаи маѓзї, барќзадагї
ва рўйдодњои монанди онњо чандин соат ё чандин рўз дучори бењушї ё бењиссї
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мешаванд ва сипас дубора ба њуш меоянд, дар тамоми давроне, ки ба хоби сангин
фуру рафта буданд, љон доштаанд, аммо равон надоштаанд. Маѓз ё корхонаи
тавлиди равон (фикр, зењн, шахсият ва рафторњо) тавоноии анљом додани кори
табиии худро надошт ва дар натиља равон тавлид намешудааст. Дар њамон замон,
ки чунин инсоне ба њуш меояд, маѓзи ў тавоноии кори табиии худро бозмеёбад,
бори дигар ба тавлиди равон мепардозад ва инсоне, ки чун мурдагон љилва
мекард аз нав зинда мешавад.
Садњо озмоишу таљриба дар зистшиносї, равоншиносї ва равонпизишкї бо
равшании бисёр собит карданд, ки тану равон дар инсон аз якдигар људо ва
мустаќил аз дигаре нестанд. Инсон аз ду бахши људогона, яке ба номи тан ва
дигаре ба номи равон падид наёмада, балки тан падидоварандаи равон ё мањз
зояндаи равон аст. Коршиносони илми танравоншиносї(психофизиология), ки
мавзўи он робитаи тан бо равон аст, собит кардаанд, ки тану равон бар рўи
якдигар асар мегузоранд ва бо њам пайванди ногусастанӣ доранд. Тан аз равон
мутаассир мешавад ва равон бар тан асар мегузорад. Барои намуна замоне, ки
дар асари масрафи нушобањои алкулї ё маводи мухаддир, ин мавод аз роњи
гардиши хун ба маѓзи инсон мерасанд ва љазби он мешаванд бедиранг равони
инсон (чигунагии фикру зењн, рафтору шахсият) дигаргун мешавад ва «инсони
дигаргуна» падид меояд. Далели он ошкор аст, бархе аз маводи ѓизої ё доруї бар
маѓз асар мегузоранд ва ин асаргузорї сабаб мешавад то мањсули маѓз ё фикру
зењн тарѓир кунад. Зеро равони инсон чизе љуз фикру зењн ба омилњое, ки
тавлидкунандаи рафтори инсон њастанд, чизи дигаре нест. Маѓзи инсоне, ки дар
натиљаи гуруснагии шадид, ташнагии сахт, хастагии кубанда ва монанди онњо
њолати табиии худро аз даст дода, равони ѓайритабиї тавлид мекунанд, агар
ихтилоле дар кори табиии маѓз пайдо шавад, равони ѓайритабиї тавлид мекунад.
Агар дар бадани инсони табиї миќдори унсури йод поин биёяд, њамон инсон ба
фарде кавдан табдил хоњад шуд. Беморони равонї ва девонагону рафтори онон
бозтобу вокуниши маѓзи ѓайритабиии осебдида ва бемор аст. Бинобар ин, равон
омили људо ё мустаќил аз бадан, осмонї, илоњї, пуррамзуроз ва асроромез нест.
Њамчунон, ки љисми инсон бар равони ў асар мегузорад, равони инсон низ
бар тани ў осори бузурге падид меоварад. Замоне, ки ба шиддат метарсем ранг аз
рўхсораамон мепарад ва замоне, ки дучори шармсории жарфе мешавем,
суратамон сурх мешавад. Ва ба њангоме, ки ба шиддат хашмгин њастем,
баданамон ба ларза меафтад. Тамоми њолатњое инчунин сарчашмаи маѓзї –
равонї доранд ва нишон медињанд, тамомияти вуљуд ва шахсияти инсон аз
омезиши тану равон падид омада, инсон дар куллияти фардии худ њамон тану
равони људоинопазир ва таљзиянопазир аст.
Бар асоси назарияњои динї, рўњ сарчашмаи онљањонї дорад ва аз сўи
Парвардигори тавоно дар нутфаи инсон дамида мешавад. Назарияњои илмї
мегўянд равон решаи ѓайбї ё илоњї надорад. Балки дар бофтањои љинсии марду
зан, ки аз омезиши онњо бо якдигар нутфа падид меояд, унсурњо ё омилњои
ташкилдињандаи маѓзи навзод вуљуд доштаанд ва маѓзи навзод дорои нерўњои
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нуњуфтаи тавлиди фикру зењн аст. Донишмандон мегўянд бар хилофи гумон ё
пиндори рўњониён, рўњ таѓйирнопазири азалї ва абадї ё нерўи фарољањонї нест,
балки равони навзод дар даврони кўдакї, нављавонї, љавонї, миёнсолї ва
солхўрдагии зиндагонии ў њамвора бо рушди бадан ва дигаргунињои љисмии ў
таѓйир мекунад ва дигаргун мешавад. Аз он љо ки инсон на махлуќе аст азалї ва
на мављуде аст, ки абадї будани ў ќатъї бошад, равон низ падидаи азалї ва абадї
нест. Ба баёни дигар аз заамоне, ки навъи инсон бар рўи кураи Замин падид
омада, равони инсонї низ падид омад ва агар навъи инсон дар табиат нобуд
шавад, равони ў низ нобуд хоњад шуд.
Падидаи марг дар дин ва илм
Дар динњои якхудої, чандхудої ва бехудої, махсусан дар динњои љањонгири
сомї (яњудият, масењият ва ислом) падидаи марги инсон ба аљибтарин,
њаросангезтарин ва пуррамзурозтарин падидаи инсонї табдил шудааст. Тарси
бепоён аз маргу «љањони дигар», ки пас аз поёни зиндагии заминї дар интизори
инсоне, ки боварњои нерўманду мазњабї дорад аз љумла ба вижагињои муъминон
ба ин аќида аст. Падидаи марг ба эътиќоди пайравони динњои гуногун ва ба хусус
динњои ховари миёнаї ва шиддат ба дилњара, њаросу бим ва умед оѓушта аст ва
абри сиёње аз андешањои фавќуттабиї ё онљањонї ўро дар худ пўшонидааст.
«Решаи мурдањарросї» ё тарси шадид аз мурдаро бояд дар њамин бовар љустуљў
кард. Бар асоси боварњои бисёре аз динњои бузурги љањонї пас аз марг рўњи
инсонї аз бадан хориљ мешавад. Ба зиндагї идома медињад ва бори дигар ба
бадани инсони мурда боз мегардад. Ба ин тартиб, марги љисми инсон поёни
зиндагии ў нест. Дунёи «љањони дигар» саршор аз «арвоњ» ва ашбоњ аст. Ва
замоне, ки пас аз марг рўњи инсон аз зиндони тан берун меравад, ба љањони
фариштагон, љинњо ва соири мављудоти ѓайбї мепайвандад. Аз назари муъминон
динњое, ки ба зиндагии рўњ пас аз марги инсон бовар доранд, падидаи марг
асроромезтарин, вањшатноктарин ва ношинохтатарин рўйдоде аст, ки дар поёни
зиндагонии инсон рўй медињад.
Рўњониёни динњои гуногун бо бањрабардорї аз эътиќоди муъминон ба
љовидонагии рўњ ва бовари онон ба ин ки марг на танњо поёни зиндагии навъи
инсон нест, балки оѓози шигифтангез, ношинохтаву асоролуд аст, биму умеди
бисёр нерўманд дар бораи чигунагии он љањон падид меоваранд ва бунёди бисёре
аз манофеи худро бар асоси ин биму умеди бисёр нерўманд бино мекунанд.
Дар љањони илм бар хилофи дунёи дин падидаи марг руйдоди табиї ва
ќобили пешбинї дар назар гирифта мешавад. Аз дидгоњи донишмандони улуми
табиї дар падидаи марг, ба хусус марги табиї дар даврони солхурдагї, њељ гуна
рамзу роз вуљуд надорад ва њељ нишоне аз андешањои фавќутабиї ё онљањонї дар
марги инсон дида намешавад. Аз назари донишманд падидаи марг ба њамон
андоза табиї аст, ки падидаи тавлид. Тамоми љондорон аз оѓози пайдоиши
падидаи зиндагӣ бар рўи замин дар поёни зиндагии худ бо марг рў ба рў
шудаанд. Марги инсон дар воќеъ марги маѓзи ўст. Замоне, ки маѓзи инсон ба њар
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далеле аз кор меафтад ё мемирад, инсон ба марг дучор мешавад ва аз он љо ки
равони инсон ё он чї дар динњо рўњ номидаанд, дигар ба василаи маѓз тавлид
намешавад. Марги инсон поёни зиндагонии ў ба сурати навъи инсон хоњад буд.
Донишмандони улуми табиї низ ба монанди рўњониёни динњои бузург
инсонро љовидонї ё абадї медонанд. Аммо тафовути бузурги љовидонї будани
инсон аз дидгоњи донишмандон ё абадї будани ў аз назари рўхониён дар ин аст,
ки донишмандон инсонро «љовидони инљањонї» ва рўњониён ўро «љовидони
онљањонї» медонанд. Бар асоси назарияи «љовидонагии инљањонї» инсон пас аз
рў ба рў шудан бо марг нобуд намешавад ва ба фано ё адам намепайвандад, зеро
мафњумњое чун фано ё адам (нестӣ) дар љањони табиї маъное надоранд. Дар
кулли љањони њастї, ки онро табиат меномем, на чизе ба адам мепайвандад ва на
нобуд мешавад. Инсон пас аз марг таѓйири шакл медињад ё дигаргун мешавад,
зарроти бадани инсони мурда пас аз гузашти ќарнњо, њазорону миллионњо сол
дар њоли таљзияву дигаргунї хоњанд буд ва ба зарроти дигаре табдил мешаванд.
Ин заррањо, ки дар даврони зиндагии инсон як порчаву бо њам буданд дар табиат
пахш мешаванд ва то замони бенињоят бахше аз табиати љовидон хоњанд буд. Њар
инсоне пеш аз он, ки ба сурати навзод ба дунё ояд, миллионњо сол то бенињоят дар
гузаштањои дур љузъе аз олами њастї буда, ба њамин тартиб, пас аз марг низ то
замонњои бенињоят дар оянда љузъе аз олмаи њастї хоњад буд. Аз дидгоњи
донишмандони улуми табиї назарияњои марбут ба олами арвоњ, љањони ашбоњ ва
вуљуди мављудоте, ки аз онон ба номи фаришта ё љин ёд мешавад, назарияњои
хаёлї, афсонавї ва беасос шумурда мешаванд.
Назарияњои рўњониёни њаводори илм
Аз оѓози ќарни 19 –ум ва махсусан дар давоми ќарни 20 –ум омилњои
гуногуни фарњангї, сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва илмї сабаб шуданд, то пояњои
нињодњои динї ва боварњои мазњабї дар кишварњои пешрафтатари љањон суст
шавад. Дар ин ќарнњо инќилобњои бузурги санъати ва сёсию илмї муљиб шуданд,
дастгоњи дину рўњониён, ки коргардони он њастанд, бисёре аз ќудратњо ва нуфузи
пешини худро аз даст бидињанд. Дар натиљаи густариши омўзиш ва парвариши
њамагонї ва иљборї мизони огоњї ва саводи тудањои мардум боло рафт. Дигар
мардуми босавод пайдоиши беморињои вогирро балои осмонї наменомиданд. Ба
заминларзаву оташфишон натиљаи гуноњони мардум ва нишонаи хашми Худо
набвад. Тадриси улуми табиї дар дабистонњо, дабиристонњо ва донишгоњњои
кишварњои пешрафтатари љањон, бисёре аз мардумро бо назарияњои илмї ошно
сохту назарияњои мазњабї, ки бар хилофи илм буданд, рафта –рафта эътибори
худро аз даст доданд. Дар бисёре аз љомеањои санъатии љањон низоми њукумати
мардум ё демокросї нерўманд шуд ва дар натиља асли људоии њукумату дин дар
онњо ба мизони зиёд иљро шуд. Кашфњо ва ихтироњои илмї яке пас аз дигаре
чашми љањониёнро хира сохтанд ва улуми моддию табиию инсонї дар саросари
љањон эътибори азим ёфтанд. Пешрафтњои њайратангези илмњо дар санъати
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абзорсозї, технологї, хайратангезиро падид овард. Дар охир улуми моддї бар
тахти фармонравоии дунёи инсонї такя зад ва «шоњбонуи улум ё улуми илоњї»
пас аз ќарнњо такя задан бар њамон тахт, аз љойгоњи худ ба зер кашида шуд.
Бисёре аз рањбарони бузургони динњои якхудої ва махсусан масењиён, дар
баробари нури хиракунандаи кашфу огоњињои илмї љуз созишу канор омадан, бо
њаќиќатњои илмию табиї чораи дигаре надоштанд. Рўњониёни илмгаро гуфтанд:
дар тамоми мавридњое, ки дину илм дар тазод будаанд, њар кашфи илмї
њаќқонияти илмро собит кардааст. Бисёре аз рўњониён кушидаанд, то он љо ки
шуданї аст, назарияњои дину мазњаби худро бо назарияњои илмї њамоњанг
кунанд ва дар бисёре аз ањкоми куњнаву љазмии худ даст ба таљдиди назар
биафкананд. Гарчї њанўз њам бархе аз рўњониёни ховаримиёнаї њатто дар
кишварњои санъатитар ва пешрафтатари љаҳон бо сарсахтии бисёре дар баробари
юришњои кўбандаи илмњо сарсахтї мекунанд, аммо бисёри дигаре аз рўњониёни
навандеш ва њаводори илму дониши нав, ки метавонем ононро рўњониёни
илмгаро биномем, њатто бархе аз усули асосии дин ё мазњаби худро канор
гузоштаанд ва худро бо назарияњои илмї созиш додаанд.
Бисёре аз рўњониёни илмгарои яњудию масењї китоби муќаддаси худро
китоби осмонӣ намедонанд ва онњоро таровиши маѓзи нависандагоне медонанд,
ки ин китобњоро падид овардаанд. Дидгоњи ин рўњониён вуљуди иштибоњҳои
илмї ва таноќузгўињое дар ин китобњо дида мешаванд, гувоњ бар ин аст, ки ин
китобњо бозтоби илму дониш, муњиту огоњињои давроне аст, ки онњоро
навиштаанд. Рўњониёни њаводори илм далелњои бостонии суннатии марбут ба
исботи вуљуди Парвадигорро канор гузоштаанд ва мегўянд таърихи тамаддуни
башар собит мекунад, ки чунин талоши бењуда буда, бењуда хоњад буд. Бархе аз
ин рўњониён чунин меандешанд, ки васфи бузургиву шигифтињои љањони њастї
роњи муносибе барои исботи вуљуди офаринандаи он нест. Зеро падидоваранда
худ берун аз кулли одами њастї аст. Бархе аз рўњониёни масењият танњо роњи
исботи вуљуди парвардигорро пайдоиши Масењ медонанд ва дар ин боваранд, ки
Исоњи Масењ љилвае аз Парвардигор аст. Аз дидгоњи онњо Парвардигори љањони
њастї офаринандаи кулли олами њастї аст, на вазъкунандаи ќонун барои
чигунагии гардиши ситорагону падидањои табиат. Рўњониёни илмгаро мегўянд,
рисолати дин бо наќши илм тафовутњои бунёдиву жарф дорад ва илму дин ба
монанди њукумату дин бояд ду нињод ё ду дастгоњи ба куллӣ аз якдигар људо ва
мустаќил шинохта шаванд. Аз дидгоњи инњо дину мазњаб бояд тамоми
назарияњои илмиро, ки дар љањон донишмандони улуми моддї- табиї, инсонї
пазируфта шудаанд, бипазирад ва аз мухолифат даст бардорад. Рўњониёни
њаводорони илм мегўяд, дастгоњи рўњоният бояд назарияњои бузурги илмие чун
чигунагии пайдоиши љањон ва кураи замин, чигунагии пайдоиши љондорону
дигаргунињои онон, такомули навъи инсон аз соири љонварон ва пайдоиши
инсони кунуниро бипазирад ва назарияњои кўњнаи бостониву суннатиро, ки дар
даврони пеш аз пайдоиши дин баён шудаанд, канор бигзорад. Бисёре аз
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рўњониёни илмгаро бо таваљљуњ бо назарияњои марбут ба асолати љањони моддї ё
воќеияти љањони табиї дигар эътиќоде ба љањони ѓайримоддї ё фавќуттабиї
надоаранд ва андешањое марбут ба «љањони охир» ва назарияњои дарбаргирандаи
эътиќод ба вуљуди бињишту љањаннамро канор гузоштаанд.
Назарияњои илмї дар бораи дин
Донишмандони риштањои гуногуни илмї ва аз љумла љомеашиносон,
мардумшиносон ва равоншиносон баррасиву пажўњиш дар бораи динњо ва
мазњабњои гуногуни мардуми љањон бисёр алоќаманданд. Аз оѓози ќарни 19-ум
шуруъ намуда, мутолиаи дину мазњаб ба равиши илмї густариши бисёр ёфта,
коршиносони ин мавзўъ натиљањои пажўњишњои худро ба сурати њазорон
гузориши илмї ва китоб интишор додаанд. Коршиносони илми «диншиносии
татбиќї» ба шабоњатњову ихтилофњои намоёне дар динњову мазњабњо пай бурда,
решаи чигунагии пайдоиши онњо, дигаргуниву такомули адёну мазоњиби гуногун
дар давоми муддати дањњо ќарн ва дар охир чигунагии наќши дин дар дунёи
имрўз ва ояндаи дастгоњњои рўњониятро равшан намудаанд.
1.
Чигунагии пайдоиши дин: мардумшиносону равоншиносон пас аз
пажўњишњои бисёре дар сарзаминњои гуногуни љањон ба ин натиљаи бузург
расидаанд, ки њатто вањшитарин, аќибмондатарин ва дурафтодатарини мардуми
ибтидоии рўи замин дорои андешањои динї њастанд ва маросим ё раќсњои динї
байни онњо ривољ дорад. Ин мардумони вањшї, ки аз тамаддуну фарњанги ќарни
20 – ум њељ гуна огоњї надоранд, ба монанди инсонњое, ки дар даврони пеш аз
таърих зиндагї мекардаанд, бархе аз чизњо ё љойњоро муќаддасу бархе дигарро
зиддиинсон ё шайтонї медонанд. Ба вуљуди нерўњои ѓайбї ё мављудоти
нодидании мармуз ё асроромез дар муњити зиндагии худ бовар доранд. Навъе
эътиќод бар рўњ дар табиату инсон ва љовидона будани он дар ин инсонњои
ибтидої дида мешавад.
Донишмандони илмњои мардумшиносї ё инсоншиносї, ки коршиносони
чигунагии шевањои зиндагии инсон дар давронњои гуногун њастанд ва бавижа ба
пажўњиш дар бораи ќарнњову ќабилањои вањшї, нимавањшї ва мардумони дур аз
тамаддуну фарњанги кунунї мепардозанд, мегўянд, чунин инсонњоеро бояд
инсонњои зиндаи пеш аз таърих ба шумор овард. Ин инсонњо дуруст ба монанди
инсонњои пеш аз таърих ё мардумоне, ки ононро ибтидої ё бадавї номидаанд аз
нерўњое, ки дар табиат вуљуд доранд ва падидањои чун раъду барќ, туфону сел,
заминларзаву оташфишон, беморї ва марг ба шиддат метарсанд. Аз ин
падидањои нерўманди саркаши кўбанда ва њароснок ба сахтї бимноканд ва
мекушанд онњоро хушнуд ва бо худ мењрубон кунанд ба ин манзур маросиме
барпо мекунанд ва ба навъе дуову ниёиш мепардозанд, ки њадафи он љалби
мењрубонии ин нерўњост. Аз он замоне, ки навъи инсон ба далели такомули маѓз
огоњињои бештаре дар бораи муњити зиндагии худ ба даст овард ва аз замоне, ки
дар бораи нерўњои табиї ба тафаккур пардохт, бо гомњои ѓулосое аз соири
167

љонварон фосила гирифт ва дар бунёдгузории бинои он чи имрўз фарњанг,
тамаддун илм ё дониш меномем, равон шуд. Инсонњое, ки дар садњо њазор сол
пеш дар рўи Замин зиндагонї мекарданд, андак-андак пай бурданд, ки дар табиат
нерўњои азиме вуљуд доранд, ки инсон дар баробари тавоноињои онњо ба шиддат
нотавон, дармонда ва ночиз аст. Ба ночор дар баробари ин нерўњои кўбандаву
ситамгар сари таслим фуруд оварданд ва кўшиданд то онњоро мењрубон, хушнуд
ва ром кунад. Решаи хондани вирдњои гуногун, пайдоиши дуъо ва ниёишу
ќурбонї дар роњи «нерўњо», «арвоњ», «худоён» ва «худо» дар њамин бардошњои
инсонњои даврони пеш аз таърих бояд љустуљў кард.
2.
Пайдоиши динњои имрўзї: падидаи дин яке аз љањонитарин ва
густурдатарин падидањои иљтимоӣ – инсонї дар рўи Замин аст. Њељ кишвар,
љомеа, ќавму ќабила, тоифа ё гуруњеро дар љањон наметавон ёфт, ки эътиќодњои
динї ё боварњои мазњабї (бо шиддати бештар ё бо ќудрати камтар) дар байни
мардуми он вуљуд надошта бошад. Хостгоњ ё нутфаи тамоми динњои зиндаи
кунуниро, ки љањонгир њастанд, бояд дар нахустин андешањо, боварњо, эътиќодњо,
дўоњо, ниёишњо ва ангезањои инсонњои пеш аз таърих љустуљў кард. Тамоми
динњои бузурги имрўзаи љањон (бахусус динњои якхудої ё сомї) пас аз гузашти
чандин њазор сол аз дигаргунї ва такомули соддатарин андешањои динї падид
омадаанд ва ба печидагиву такомули имрўзии худ расидаанд. Пайдоиши њељ дини
бузурги љањонї ногањонї набудаву дастикам се дини шинохта шудаи љањон
Яњудият, Масењият ва Ислом динњои мустаќил ва људо аз якдигар нестанд, балки
аз дигаргунии якдигар падид омадаанд ва бо якдигар њамреша ва њамасланд.
Яњудият, ки замина ва сарчашмаи Масењияту Ислом ба шумор меравад ба сурати
ногањоние ба шакли имрўзии худ падид наомада, балки дар муддате беш аз
чандин њазор дар њоли пайдоиш, дигаргунї ва тадвин буда, аз гирдоварии
маљмўи андешањо, боварњо, эътиќодњо, маросим, ниёишњо ва дуоњое, ки
сарчашмаи он ба даврони зиндагонии инсонњои вањшї ва нимавањшї мерасад,
падид омадааст. Масењият дини мустаќилу људогонае аз Яњудият нест ва дар
воќеъ ислоњоту таљдиду назарњое дар он будааст. Бахши бисёр бузурге аз Ислом
такрори достонњо, ќиссањо, пандњо, андарзњо ва омўзишњои Яњудияту Масењият
аст. Хусусияти хоси ин дин он аст, ки дар он вижагињои ахлоќї ва фикрии
бунёдгузорони он дида мешавад.
Бисёре аз донишмандони риштањои гуногуни илмњои табиию инсонї
файласуфону андешамандон мегўянд: тамоми динњову мазњабњои кунунии љањон
падидаи иљтимої инсонї њастанд ва сарчашмаи онљањонї ё хостгоњи осмонї
надоранд. Динњо ва мазњабњо њам ба монанди соири унсурњои фарњангу
тамаддуни башар – адабиёт, њуќуќ, санъат, сиёсат, њунар, њукумат – сохта ва
пардохати фикру андешаи инсонанд. Дар њељ дин ё мазњабе камтарин нишоне аз
ин ки битавонем, онро ѓайриинсонї, «осмонї», «фавќулбашар» ё «онљањонї»
биномем, дида намешавад. Хондани матни китобњое, ки осмонї номида шудаанд,
ба равшании тамом нишон медињанд, тамоми матолиби ин китобњо аз сўи
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инсонњо навишта шудаанд, ки мизони маълумоти онон бозтоби илму дониши
даврони зиндагии онњо буда, ба њамин далел чун дар бораи љањону табиат
маълумоти андаке доштаанд, изњори назарњои илмии онњо иштибоњи бисёр
доранд ва дар дунёи имрўзї беътибор шинохта шудаанд.
Табдил шудани дин ба нињод ё дастгоњи иљтимої
Бисёре аз љомеашиносон мегўянд њамакнун дар кишварњои гуногуни љањон
(чї пешрафтаи санъатї ва чї оќибмонда) он чї ба номи падидаи инсонӣ –
иљтимої дин ё мазњаб меномем, ба «нињод» ё дастгоњи иљтимоии бисёр нерўманде
табдил шудааст. Гуруње аз мардуми љомеа, ки худро «рўњонї» меноманд,
бунёдгузорон, коргардонону мудирони ин дастгоњ дар љомеа њастанд ва аз
манофеи худу созмоне, ки дар љомеа падид овардаанд ба тамоми тавони худ
дифоъ мекунанд. Афроду гурўњњое, ки метавонем ононро табаќаи «рўњонї»
биномем дар бештари љомеањои љањон ва махсусан дар кишварњои оќибмондаю
фаќир, ки боварњои динї дар онњо бисёр густурда аст, нерўмандтарин табаќаи
љомеа њастанд. Дар кишварњои пешрафтаи санъатӣ, ки бо равиши демократї –
сармоядорї идора мешаванд, гарчи нињод ё дастгоњи дин нерўмандтарин созмони
иљтимої нест, аммо бар пурќудраттарин ва муттањидкунандатарин дастгоњи
сиёсї – санъатї – низомї аст ва ин дастгоњи нерўманд ба унвони бозуи худ аз
нињоди дину мазњаб бањрабардорї мекунанд.
Яке аз бузургтарин далелњои
пойдорӣ, сахтљонї ва мондагории боварњои диниро дар байни мардум, њатто дар
пешрафтатарин кишварњои љањон, ки сатњи омўзишу парвариши њамагонї дар
онњо болост – бояд дар рози табдил шудани дин ба нињод ё дастгоњ, падидаи
тозае нест, балки нигоње ба таърихи тамаддун нишон медињад, ки дар тамоми
сарзаминњое, ки дин падид омадааст, аз муддате ба созмони иљтимої дигаргун
шуда, дар даруни љомеа «сипоњи рўњонї» ва сипоњи азиму њаводорони он низ
падид омадааст. Рўњониён ё коргардонони «нињоди дин» дар саросари таъриху
дар бештари кишварњои љањон яке аз бузургтарин ќудратњои љомеа буданд, бо
императорон, подшоњон ва њокимони ваќт муттањид будаанд ё худ њукуматро дар
ихтиёр доштаанд. Далели аслии бархўрдњои рўњониён бо донишмандони илмњои
мухталиф ва мухолифат бо назарияњои нав фаќат аз он љињат, ки мухолифи
назарияњои динї буда ё њастанд набуда ва нест, балки далели аслиро дар дифои
«табаќаи руњонї» аз манофеи «нињод ё дастгоњи дин» ва аз манофеи соири
табаќоте, ки њаводори рўњониён њастанд, бояд љустуљў кард. Барои бисёре аз
рўњониён «рўњоният» яъне шуѓл ё пешаи онон, мањалли даромад ва гузаронидани
зиндагї, яъне шарик будан дар ќудрати иљтимої, яъне сањим будан дар манофеи
љомеа ва дар ин баён он чї ранг мебозад ва маънояшро аз даст медињад, «њаќ» ва
«њаќиќат» ё рисолати дину мазњаб дар мафњуми олї ва инсонии он аст.
Рўњониён бо такя бар заъфњову нотавонињои бисёре аз инсонњо ва махсусан
бо бањрабардорї аз камсаводии мардуми љомеа бар дилњои норозї ва хастаи
мардум нури умед метобанд. Ба шевањои гуногун ба мардум оромишу тассалї
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медињанд, онњоро ба њимояту пуштибонии нерўи азиму одил умедвор мекунанд.
Ба онњо ваъдаи зиндагии љовидон медињанд ва дар охир худро воситаи он нерўи
азиму одил бо мардум ва омили дастёбї ба зиндагонии љовидон муаррифї
мекунанд.
Љомеашиносон, андешамандон ва донишмандоне, ки вуљуди нињод ё дастгоњи
динро барои љомеа муфид намедонанд, мегўянд рози бузургтарин далели пойдорї
ва истодагии дину мазњаб дар ибтидои солњои ќарни 21-умро пас аз пешрафтњои
бузурги илм ва собит шудани иштибоњ будани бисёре аз назарияњои динї – бояд
дар омилњои гуногун љустуљў кард. Барпокунандагони дастгоњи динї ва
пуштибонони онњо танњо ва танњо ба далели манофеи худ аз боварњову
назарияњои динї њаводорї мекунанд ва бо тамоми тавони худ мекўшанд, то
дастгоњи омўзишу парвариши расмї (дабистон, дабиристон, донишгоњ) ва
дастгоњи расонањои гуруњї (рўзнома, њафтанома, радио, телевизион, синамо)-ро
то он љо ки шуданї аст, дар ихтиёр дошта бошанд. Ошкортарин њадаф аз ин
талош љилавгирї аз густариши ошкор ва намоёни он љанба аз огоњињои илмї аст,
ки сабаби сустї ё нобудии боварњои динї – мазњабии дарси хонандагон ва
мардуми оддї хоњад шуд. Табаќаи руњонї, њомиён ва тамоми касоне, ки
гароишњои динї доранд то он љо, ки тавон доранд мекўшанд то аз интишори
назарияњои илмї ки нишон медињанд тамоми ваъдањо, умедворињо, иљроњо ва
подошњои дину мазњаб љуз «сароб» чизи дигаре нестанд, ваъдањои чун «зиндагии
љовидон», «лутфи осмонї» ва «њомии онљањонї» арзишу эътибори илмї
надоранд, љилавгирї кунанд. Далели пойдориву сахтљонии эътиќодњои беасоси
диниро дар кишварњои пешрафтаи санъатии љањон бояд дар нуфузи табаќаи
рўњонї ва њомиёни сиёсї-санъатї – иќтисодии онон дар дастгоњњои омўзишу
парвариши расмиву иљтимої ва љилавгирї аз густариши тафаккури илмї,
биниши илмї ва љањонбинии илмї љустуљў кард.
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Меҳрдод ҚУРБОНИЁН
Табиатшинос

Озмоиши «Помир- Чакалтой» ва Колайдери калони адронї
Инсоният дар талоши донистану фањмидани марзњои Коинот ва то ба розњои
нињоии асроромези олами моддї расиданро њадафи худ ќарор додааст. Аке аз
роњњои омўзиш ўро ба сўи микроолам (олами атому њаста ва заррањои бунёдї) ва
роњи дигар ба сўи макроолам (олами ситораву сайёра, вартањои сиёњ ва ѓ.)
мебарад. Њамин аст, ки њадаф ва мазмуни маърифат - фањмидани равандњои
нињої ва асроромези табиат ва љойгоњи мо дар Коинот аст, ки дар њар замону
макон инсони солимаќлро ба њаяљон меорад ва боз аќли солимро ба омўзишаш
љалб менамояд.
Дар аввалњои асри ХХ маълум шуд, ки атом зарраи таќсимнопазир набуда,
балки аз њаста (ядро) ва электронњои дар атрофи њаста даврзананда иборат аст.
Њастањои атомї дар навбати худ аз протонњо ва нейтронњо таркиб ёфтаанд.
Баъдтар ба ѓайр аз протон, нейтрон ва электрон заррањои бунёдии зиёде кашф
шудаанд, ки ба њар як элементи љадвали кимиёвї таќрибан чањорто рост меояд.
Њангоми равона намудани як зарраи элементарї ба сўи зарраи элементарии
дигар, масалан, электрон ба протон ё нейтрон, аз њисоби таъсироти
электромагнитї ё зўр (адронї) парешхўрї ба амал меояд. Њамчунин маълум
гардид, ки дар раванди бархўрди ду зарраи бунёдї њангоми кофї будани
энергияи заррањои бархўранда, метавонад заррањои бунёдї, заррањои навъи нав
тавлид шавад. Дар чањорчўбаи ќонуниятњои баќои физикаи заррањои элементарї
дар озмоишгоњњои физикаи баландэнергияи кишварњои мухталиф љустуљўи
заррањои нави элементарї ба роњ монда шудааст.
Сањењияти усули бархўрд ба энергияи заррањои бархўранда вобаста аст. Њар
ќадар энергияи заррањои бархўранда бузург бошад, њамон ќадар андозањои
хурдтар тадќиќ карда мешаванд. Њамин тавр, њангоми бузург будани энергияи
заррањои бархўранда метавонем, доир ба сохту таркиби заррањои бунёдї
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маълумот фароњам орем. Њамин тариќ, барои омўхтани сохту таркиби заррањои
бунёдї, яъне њамон ќадар чуќуртар ба дохили объект назар афкандан, заррањои
баландэнергия (суръати заррањо ба суръати рўшної (с=300000000 м/с) наздик)
лозим аст. Пас, зарурияти асосї барои тањлили сатњи микроолам, ин будани
заррањои баландэнергия аст.
Ду манбаи заррањои баландэнергия вуљуд дорад:
1.
Манбаи техникї - ба воситаи суръатфизоњо заррањои элементарї тезонида
мешаванд.
2.
Манбаи табиї - дар таркиби нурњои кайњонї заррањои баландэнергия
вуљуд дорад.
Суръатфизоњо дастгоњњое мебошанд, ки дар онњо заррањо шитоб дода шуда,
њангоми ба суръати рўшної наздик гардидан, онњоро бо њамдигар
бармехўронанд. Бо ёрии чунин дастгоњњо таъсири мутаќобили заррањои њамгир
њангоми бархўрд ва њамзамон равандњои тавлиди заррањои нав, барои энергияњои
босамари калонтарини дар шароитњои лабораторї хосил кардан имконпазири
бархўрд, омўхта мешаванд.
Колайдери калони адронї - ККА (LHC-Large Hadron Collider) [1] суръатфизои заррањои зарядноки њамгир, барои шитоб додани протонњо ва
ионњои вазнин ва тадќиќи мањсулоти онњо пешбинї шудааст. Колайдер дар
маркази илмї-тадќиќотии аврупоии Шўрои тадќиќоти њастаї дар сарњади [2]
Швейсария ва Фаронса, дар наздикии шањри Женева сохта шудааст.
ККА- бузургтарин асбоби эксперименталї дар љањон ба њисоб меравад. Дар
љараёни сохтмони ин дастгоњ ва дар гузаронидани тадќиќот зиёда аз 10 000
олимон ва муњандисони зиёда аз 100 кишвар иштирок доранд. Дарозии њалќаи
наќби асосии суръатфизо, ки дар он заррањо шитобонида мешаванд, ба 26 650 м
[3] баробар аст. Аз 50 то 175 м дар зери Замин љой гирифтааст.
Маблаѓи умумие, ки барои сохтан ва гузаронидани тадќиќотњо то охири соли
2012 дар ККА сарф шудааст, таќрибан ба 7,1 млрд доллар баробар аст.
Истеъмоли солонаи энергия дар ККА ба 10 %-и энергияи электрикии
сарфмешудаи солонаи шањри Женева баробар аст.
Манбаи дигари заррањои баландэнергия ин заррањои таркиби нурњои
кайњонист. Нурњои кайњонї ин сели заррањои баландэнергия – протон, электрон ва
њастаи элементњои гуногун, ки бо суръати наздик ба суръати рўшної њаракат
мекунанд ва ба атмосфераи замин аз дилхоњ нуќтаи Галактика омада мерасанд.
Онњо ба атмосфераи Замин дохил шуда, ба њастаи атомњои газњои таркиби
атмосфера бармехўранд, ки дар натиљаи ин бархўрд заррањои бунёдии нав ба вуљуд
меоянд. Заррањои дар натиљаи бархўрд бавуљудомадаро тадќиќ намуда, доир ба
омўхтани сохту таркиби заррањо, намудњои таъсири мутаќобил маълумот фароњам
меоварем. Инчунин маълумотњо оиди аз кадом нуќтаи кайњон омадани ин зарра,
бо кадом суръат њаракат намудани онро низ пайдо менамоем. Дар роњи њалли
масъалањои кайњоншиносии муосир омўзиши нурњои кайњонї мусоидат менамояд.
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Бо маќсади омўзиши таъсири мутаќобили адронї дар соњаи энергияњои беш
аз 1016 эВ соли 1971 дар кўњњои Помир (мањалли Ок- Архари ноњияи Мурѓоби
Тољикистон) дастгоњњои таљрибавї сохта шуд.
Дар ХVІІ конфронси байналмилалї оид ба нурњои кайњонї, ки соли 1987 дар
Париж гузашт, барои якљоя гузаронидани тадќиќотњо созишнома оиди озмоиши
«Помир- Чакалтой» ба имзо расид. Созишнома физикдонони њашт мамоликро
муттањид месохт: Россия, Япония, Полша, Бразилия, Боливия, Гурљистон,
Ќазоќистон, Ўзбекистон ва Тољикистон. Корњои тадќиќотї хуб ба роњ монда
шуда, натиљањои хуб ба даст меомад, ки дар тамоми дунё эътироф мешуданд.
Сањми физикдонони тољик низ дар он тадќиќотњо назаррас буд. Вобаста ба ин
номи як зарраи бунёдиро Тољикистон гузоштанд.
Баъди пош хўрдани СССР ва сар задани љанги шањрвандї дар Тољикистон
њама корњо ба таъхир афтоданд.
Тољикистон ва Россия барои тадќиќи њастаї ва астрофизикии нурњои кайњонї
таљдиди маркази илмї-тадќиќотии байналмилалии «Помир- Чакалтая»-ро дар
Ок- Архари кўњњои Помир ба наќша гирифтанд. Созишнома дар бораи сохтани
маркази илмї-тадќиќотии байналмилалии « Помир - Чакалтой» соли 2008 [4]
дар Душанбе байни Тољикистону Россия ба имзо расид. Аз ваќти ба имзо
расидани созишнома то њол корњои созандагї ва ободонї ба роњ монда шудааст.
Дар ояндаи наздик корњои тадќиќотї байни физикдонони Тољикистону Россия ба
роњ монда мешавад.
Маблаѓгузорї ба ин маркази илмї-тадќиќотии байналмилалии «ПомирЧакалтой» аз тарафи фонди давлатии ФР, фонди федералии илм ва инноватсияи
Россия ва АИЉТ сурат мегирад. Аъзои расмии ин маркази илмї-тадќиќотии
байналмилалї Россия ва Тољикистонанд. Якчанд мамолик хоњиши расмї дар
бораи аъзо шудан ба ин марказро намудаанд.
Њоло физикдонони дунё дар чањор минтаќа ба тадќиќи нурњои кайњонї
машѓуланд:
1. Кўњи Чакалтой Боливия.
2. Кўњи Бурзии Япония.
3. Кўњї Камбалаи Хитой.
4. Кўњи Ок- Архари ноњияи Мурѓоб.
Тадќиќи нурњои кайњонї дар кўњи Ок- Архари ноњияи Мурѓоб (маркази илмїтадќиќотии байналмилалии «Помир- Чакалтая») аз дигар љойњо, бе муболиѓа, бо
мавќеи љойгиршавиву иќлими хубаш афзалият дорад. Баландии мањал барои
гузаронидани корњои тадќиќотї мусоид аст ва атмосфера аз ѓашњо тоза аст.
Барои гузаронидани тадќиќотњо дар озмоиши МИТБ « Помир- Чакалтая»
камерањои рентгенэмулсионии масоњаташ калон (зиёда аз 1000 м2) ва детектори
заррањои заряднок, нурњои черенковї ва хронотрон лозим аст. Маблаѓе, ки
барои сохтани камерањои рентгенэмулсионї ва детекторњо зарур аст, ба маблаѓи
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барои сохтану тадќиќ намудани заррањо дар суръатфизоњо сарфмешуда таносуби
ночиз дорад.
Дар суръатфизоњо заррањо бо таври сунъї шитоб дода мешаванд, дар
таркиби нурњои кайњон заррањои баландэнергия, табиатан вуљуд доранд ва ин
заррањои аз ќаъри Кайњон меомада, имконияти омўхтани тањаввулоти Кайњонро
низ медињад, ки ба суръатфизоњо хос нест. Энергияи зиёдтарини заррањои нурњои
кайњонї 3·1020 эВ аст, ки аз энергияи соњибмешудаи заррањо дар суръатфизоњо
1000 маротиба калон аст.
Дорандагони љоизаи Нобелї дар соњаи физика аз тадќиќи раванди бархўрди
заррањои баландэнергия (кашфи заррањои бунёдии нав, тањќиќи таъсири
мутаќобилаи зўр ва электросуст, назарияњои бисёре, ки бо тањќиќи заррањои
баландэнергия, исботи таљрибавии худро ёфтанд) аз 30 нафар зиёдтаранд.
Директори МБФН Абдуссалом (миллаташ покистонї, мусулмон- дар Италия
кору фаъолият намудааст), дорандаи љоизаи Нобелї дар физика ба президенти
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Неъматуллоев вобаста ба омўзиши
нурњои кайњонї дар Ок –Архари ноњияи Мурѓоб (26 07.1993с. Душанбе) номае
фиристода дар он дар бораи њифз намудани ин мавќеи характери илмии
љањонидошта аз мо хоњиш намудааст, ки бо њам њамкорї намоем.
Омўзиши нурњои кайњонї дар маркази илмї-тадќиќотии байналмилалии
«Помир- Чакалтой» потенсиали калони илмї дар сатњи љањонї дорад. Бе
муболиѓа, мутахассиси тољик низ тадќиќотро дар ин самт ба роњ монда (њама
бартарињои МИТБ «Помир- Чакалтой»- ро дар боло гуфтем, ки дар љањон њамтое
надорад), метавонад сазовори љоизаи Нобелї гардад.
АДАБИЁТ
1. The ultimate guide to the LHC (http://cdsweb.cern.ch /record/1092437/files/ CERNBrochure- 2008- 001-Eng.pdf).
2. Large
Hadron
Collider:
Thirteen
ways
to
change
the
world
http://www.telegraph.co.uk/news/science/large-hadron-collider/3351899/Large-HadronCollider-thirteen-ways-to-change-the-world.html.
3. The Large Hadron Collider – (http://home.web.cern.ch/ topics/large-hadron-collider)
4. "Памир-Чакалтая" - уникальный проект на десятилетия (http://ria.ru
/eco/20111209/511241363.html)
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Љамолиддин САИДЗОДА
адабиётшинос

НАЗАРИЯИ ИЌБОЛ ВА ТАШКИЛИ ДАВЛАТИ ИСЛОМЇ
Лаъл то кай пардабанд андар Яман?
Хезу дар дорулхилофат парда зан!
Иќбол
Аќидаи инќилоби исломии Иќбол агар барои мардуми Покистон таъсири
мусбате њам дошт, аммо барои Эрон, Афѓонистон, Осиёи Миёна (хусусан,
Тољикистон) таъсири манфї ба бор овард. Таълимоти Иќбол дорои ду љанбамусбату манфї буд ва мебошад. Љанбаи мусбати он аз ташвиќи худогоњї,
зулмситезї, озодихоњї, ихтиёр, саъю кўшиш, талабу њаракат ва љанбаи манфии
он аз ташкили императории исломї ва ё хилофат, инкори миллату ватан,
аќлситезї ва тохтан ба ањли фалсафаву намояндагони бузурги он, аз љумла
Синову Форобиву дигарон иборат мебошад. Аз ин хотир таълимоти ў барои
кишвари мо зиёнбору фољиавию гарон омад. Албатта, он на ба фоидаи миллати
мо, ки баъди 1000 сол ба озодї расида, дар як љомеаи озоду демократию бидуни
истисмори сотсиалистї зиндагию офарандагї мекард, балки бар зарари ў буд,
зеро хатари аз нав ба хилофату аморат њамроњ шудан ва ташкили як давлати
исломию рўњи миллиро аз даст додан дар пай дошт ва хеле хам хатарнок буд ва
мебошад. Иќбол, ки осорашро ба забони тољикї баён мекард, асосан њамин
њадафро дунбол мекард ва мехост, ки тавассути ашъори тољикиаш дар кишварњои
тољикзабон, аз љумла Эрон, Афѓонистон, билхусус Тољикистон, дар Осиёи Миёна
инќилоби исломиро роњандозї намояд ва аз Њинд гирифта, то Самарќанду Ироќу
Њамадон ба ташкили як императорї ва хилофати исломї муваффаќ шавад.
Албатта, ин нияти ў дар Њинд (бо ташкилшавии Љумњурии исломии Покистон),
Эрон, Афѓонистон амалї шуд ва сабаби рўи кор омадани сохти исломї дар ин
кишварњо гардид. Хушбахтона, дар Тољикистон тири ў хок хурд ва ин нияти
шуми ў љомаи амал напўшид. Нерўњи солими кишвари мо, ки аз таълимоти
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авомфиребонаю зоњиран озодихоњонаи ў воќиф буданд, нагузоштанд, ки
исломгароёну муздурони таълимоти исломии Иќбол ихтиёри кишварро ба даст
бигиранд. Аз ин хотир, сари ваќт пеши роњи эшонро гирифтанд. Имкони сохтани
давлати исломиро, ки онњо мехостанд ва он аз таълимоти Иќбол ба миён меомад,
ба онњо надоданд, балки аз сохти давлати миллию демократї дифоъ карданд,
зеро давлати демократї аз муњимтарин ва мутараќќитарин дастовардњои башарї
дар сохти давлатдорї то имрўз дар љањон аст. Ба ќавли Черчил, «ойини
демократї бадтарин шакли њукумат аст, бо вуљуди ин аз тамоми ойинњое, ки то
кунун озмоиш шудаанд, бењтар аст».1
Тавре ки гуфтем, таъсири осори Иќбол дар Осиёи Миёна беш аз њама дар
кишвари мо буд, ки он сабабњои худро дошт, аммо он, пеш аз њама, ба забони
осори ў, ки тољикї буд, вобаста буд. Воќеан, Иќбол огоњона паёми худро ба забони
тољикї ироа мекард, зеро ў хуб медонист, ки ба забони урду, ки забони кишвари
ўст, њиндию инглисї наметавонад дар кишварњои минтаќа-Эрону Афѓонистон ва
Осиёи Миёна, алалхусус Тољикистон, таълимоташро бипароканад ва ба њадаф
бирасад. Дигар, мардумони ин кишварњо забони урдуву њиндиву англисро
намедонистанд, аммо забони тољикї забони ошнову расмии ин кишварњо буд ва
њамагон аз он бархурдор буданд. Аз ин хотир, ў ин забонро ба сифати аслињаи
тавонои таблиѓу ташвиќ баргузид ва бо нашри осори зоњиран озодихоњонаву
судманду инќилобии худ теша бар решаи давлатњои миллї зад. Метавон гуфт, ки
баъд аз нашри аввали осори Иќбол дар Тољикистон (1958) ќариб тамоми адибон,
равшанфикрон ва соири табаќоти мардуми кишвар (бе он ки ба њадафи вай пай
бибаранд) бо як шурў валвала, љўшу хурўш ва њатто таассуб ба ашъори вай алоќаву
гароиш пайдо карданд ва ба пайравї, тазмин, ишора, зикри ў ва осораш
пардохтанд. Хусусан дар замони бозсозї бисёре аз ашъори вай ба шиори
равшанфикрону «озодихоњон» табдил ёфта буд. Касе намефањмид, ки ин шиорњо,
ин ашъор, ин таълимот моро ба куљо мебарад ва муаллифи онњо чї њадаф дорад.
Њама бо як эњсосу њаяљони васфнопазир ашъорашро мехонданд, њифз мекарданд,
иќтибос менамуданд ва њамчун сармашќ мавриди истифода ќарор медоданд ва
мардумро ба «озодї» даъват мекарданд. Ба вижа шеъри «Аз хоби гарон хез!»-и
шоир, ки бо ин абёт шурў мешуд, мўди рўз ва вирди забонњо буд:
Эй ѓунчаи хобида, чу наргис нигарон хез!
Кошонаи мо рафт, ба торољи ѓамон, хез!
Аз нолаи мурѓи чаман, аз бонги азон хез!
Аз гармии њангомаи оташнафасон хез!
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез!
Аз хоби гарон хез!..1
Адибон, олимон, омўзгорон, донишљўён, мактабиён, хулоса, хоссу ом, бе он ки
ба маќсуди гўянда пай бибаранд, онро мехонданд ва ба мањфилу маљлису њамоишу
майдонњо мерафтанд. Албатта, ин иштибоњ буд, ки аз бехабарї ва боло гирифтани
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эњсос рух дода буд, зеро миллате, ки тўли 1000 сол бедавлат буд ва фаќат дар асри
ХХ, бо пирўзии Инќилоби Октябр аз хилофату аморат худро рањо карда буд, гўйї
боз мехост, ки инќилоб намояд, аз нав хилофату аморатро барпо кунад.
Мутаассифона, инќилобе, ки Иќбол мехост рух дињад, аз Инќилоби Октябр (1917) ва
Инќилоби Бухоро (1920) фарќ дошт. Инќилоби Октябр инќилоби сурх-инќилоби
мењнаткашон буд, аммо инќилоби Иќбол инќилоби сиёњ, инќилоби исломї буд, ки
танњо ба мусалмонон иртибот мегирифт ва ба ташкили хилофат вобаста буд,
инќилобе, ки баъдан дар баъзе кишварњои минтаќа пирўз шуд, аммо хилофатро ба
бор наовард, зеро ин кишварњо њељ кадом намехостанд ва њанўз њам намехоњанд, ки
мустаќилияти хешро аз даст бидињанд. Бинобар ин, назарияи хилофатсозї, яъне эњёи
хилофати исломї, ташкили императории исломї ва вањдати исломї пуч ва бепоя
баромад. Дигар, бо пирўзии инќилоби исломї оташи љангу љидолњои дохилию
хориљї дар ин кишварњо на танњо хомўш нашуд, балки алангаи бештар гирифт ва
мунљар ба ќатлу кушокушию муњољирату оворагии миллионњо аз шањрвандони ин
кишварњо ба Урупою Амрико ва соири нуќоти олам гардид, зеро эшон режими
исломиро, ки танњо дар доираи шариат ва ќавоиди исломию ќуръонї амал менамояд
ва ба миллат, ватан арзишњои инсонию миллї арље намегузорад, наметавонанд
бипазиранд:
На афѓонему не турку таторем,
Чаманзодему аз як шохсорем.
Тамизи рангу бў бар мо њаром аст,
Ки мо парвардаи як навбањорем.2
Зимнан бояд гуфт, ки ин љониб низ дар ибтидо аз њаводорони ифротии шеъри
Иќбол будам, зеро чун њамагон ба зоњири он ашъор фирефта шуда будам, на ба
ботинаш, ки дорои њадафњои нињонї будаанд. Дар ин боб њатто фикр њам
намекардам, зеро дар он замон чун соири адибону равшанфикрон эњсос бар
аќлам њоким буд. Аммо баъд аз гузашти замон, адак-андак ба иштибоњи худ пай
бурдам, фањмидам, ки муроди Иќбол аз инќилоб чї будааст, яъне ташкили
давлати исломї ва ё хилофату аморат, ки мо аз онњо ба зўр дар асри гузашта
халос шуда будем. Албатта, мо медонем, ки дар давлатњои исломї мардум бо
шевањои куњану асримиёнагї, аз љумла дарвешию шайхию фолигирию сўфигию
хонаќоњнишинию масљидгароию ришу фашу саллаву дастору таваккулу таќдиру
ризою сияњпўшї ва ѓайра ба сар мебаранд. Ба ќавли шоир
Аз Балху Бухорою Њарї то Њамадон
Зиндони занону мардњо зиндонбон.
Онњо, ки дар ин билод беиќболанд,
Њамфалсафаи Муњаммади Иќболанд…4
Аз ин хотир, на танњо ба ислоњи иштибоњи худ, балки ба ифшои таълимоти ў,
ки як ќарзи виљдонист, пардохтам ва моњияти иртиљоии онро, то љое имконпазир
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аст, барои њамватанону њаммиллатони хеш, ки дар пайи эњёи рўњ ва арзишњои
миллианд, ба намоиш гузоштам ва мехоњам бигузорам. Масалан, дар маќолаи
«Дубора созамат ватан» ба ин масъала бори аввал каме равшанї андохтам ва
бад-ин тартиб роњро барои дарки дурусту сањењи осори адиб њамвор намудам.
Воќеан, ваќте ки бори аввали бо устод Бозор (ќабл аз бозгашти дуюмаш ба ватан,
бо рањнамоии устод Ќиёмиддин Чаќалзода) сўњбат доштам, нохост аз таъсири
манфии ашъори ў сухан дар миён овардам. Устод пас аз шунидани мулоњизањои
ман, хеле тааљљуб карданд ва гуфтанд, ки бо кадом далел ин њарфњоро мезанї,
шоњид дорї ё хайр? Зеро, ба ќавли Саъдї:
Надорад ногуфта касе ба ту кор,
Валекин чу гуфтї, далелаш биёр!5
Банда гуфтам, ки Иќбол тарафдори давлати исломї ва ташкили хилофату
аморат буда, миллату ватанро инкор менамояд. Дигар, тарафдори њиљоби занон
буда, аз Муссолинї-роњбари Италияи фашистї, Аврангзеб, ки шоњи мутаассиб
мебошад, дар осораш ситоиш менамояд. Аз фалсафиён, аќлгароён, ба вижа
Форобию Сино низ интиќод мекунад. Бештар аз Ѓаззолию Ибни Арабї, Сайид
Љамолиддини Афѓонї ва соири мутаккалимону андешамандони исломї
пайравию тамљид менамояд. Устод суханони маро тасдиќ намуд ва зимнан гуфт:
«Мутаассифона, осори Иќбол дорои ду љанба мебошад. Яке љанбаи мусбат,
дигаре манфї. Мо инро аз оѓоз нафањмидем». Сипас, ман аз ашъори дар солњои
охир сурудаи худи устод, ки ба љанбањои манфии таълимоти вай ишора шуда буд,
чанд мисол овардам, ки якеаш ин шеър буд.
Дар сояи як маќбараи сахт баланд
Бо оби хунук нони љавї мехўрданд.
Гуфтанд, ки ин маќбараи Иќбол аст,
Аз њазрати ў ин њама беиќболанд.6
Хулоса, Иќбол, ки мутафаккир ва шоири инќилобї (албатта, инќилоби
исломї, ки мо онро инќилоби сиёњ меномем, зеро пайравонаш сияњпўшанд) буд.
Баъдан, бадбахтона, бо пайравї аз ин кишвар ва зери таъсири таълимоти вай ин
кор дар баъзе кишварњо низ сомон пазируфт ва наќшањои ў амалї шуд, аммо,
хушбахтона, танњо дар Осиёи Миёна (Тољикистон) орзуњои вай, ки ибтидо
ташкили як давлати исломї ва баъдан хилофат ва ё аморат дар бар мегирифт,
амалї нашуд вагарна њоли мо бад мешуд ва мо њамчун миллат ва кишвари
мустаќил аз байн мерафтем, зеро дар давлати исломї, хилофат, аморат барои
вуљуди миллат љой нест, он љо миллат зоњиран танњо мусулмон аст. Аммо ин
дурўѓе беш нест. Лињозо, мо аз ин бахти баланди худ бояд биболем, ки на
дахолати кишварњои исломї, на назариёту на шеъри Иќбол ва на афкори дигар
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хилофатгароёну аморатсозону босмачидўстон ва соири нерўњои зиддимиллї
натавонистанд миллати моро аз роњи рост мунњариф созанд ва озодиеро, ки дар
асри гузашта, баъд аз 1000 сол, ба даст оварда будем, аз дастамон бигиранд ва
таќдири моро ба дасти бегонагон бидињанд. Агарчи эшон љанги шањрвандиро дар
кишвар ба роњ андохтанд ва муддате мардумро гумроњу сарсону саргардон
намуданд, аммо мардуми њушманду зираки мо оќибатуламр ба нобасомонињою
нофањмињою гумроњињо хотима доданд ва сулњу вањдатро тадриљан дар кишвар
барќарор намуданд ва њамчун давлати демократї ягонагию истиќлолияти миллии
худро њифз намуданд ва пеши роњи исломгароёну хилофатсозону аморатхоњонро
гирифтанд. Албатта, фикри ташкили давлати исломї, ки Осиёи Миёнаро низ дар
бар мегирифт, танњо ба Иќбол ихтисос намегирад, зеро ин тарњ ќабл аз Иќбол аз
љониби Саид Љамолиддини Афѓонї кашида шуда буд. Тавре ки Љовид Иќболфарзанди Муњаммад Иќбол мегўяд: «Дар соли 1881 мелодї Сайид Љамолиддини
Афѓонї хоби як љумњурии муттањиди исломиро дид, ки шомили манотиќи
мусулмоннишини Шўравї дар Осиёи Миёна, шомили ѓарби Њиндустон ва
Афѓонистон низ мешуд». Албатта, чи гуна маќсадро Иќбол низ дар дил дошт. Аз
ин рў, ў дар яке аз бандњои шеъри машњури «Аз хоби гарон хез!»-и худ ин
маъниро босароњати том эълом дошта ва гуфта буд:
Ховар њама монанди ѓубори сари роњест,
Як нолаи хомўшу асарбохта оњест.
Њар зарраи ин хок гирењхўрда нигоњест,
Аз Њинду Самарќанду Ироќу Њамадон хез!
Аз хоби гарон, хоби гарон, хоби гарон хез!
Аз хоби гарон хез!8
Аммо бо ин њама на назарияи Сайид Љамолиддини Афѓонї, на Иќболи
Лоњурї, ки роњандозии иттињоди исломї, ташкили давлати исломї, хилофату
императории исломї ва вањдати кулли мусулмонони љањонро дар назар доштанд
ва пофишорї мекарданд, на танњо љомаи амал напўшид, балки ѓалат ва хаёли хом
будани он њам собит шуд,зеро давлатњои исломї њозир набуданд, ки
мустаќилияти худро аз даст бидињанд ва худро дар њалќаи асорати хилофати ба
ном «исломї» биандозанд, мутамарказ созанд ва бад-ин тартиб аз озодию
якпорчагии кишвари хеш мањрум гардонанд ва умуман, мављудияти хешро зери
хатару суол гузоранд. Онњо накў фањмиданд, ки ташкили иттињоди мусулмонони
љањон, ташкили давлати мутамаркази исломї, бо номи хилофат, ки зери шиори
вањдати мусулмонон бояд сурат мегирифт ва бигирад, имконнопазир аст ва
шиори «мўъмин-бародари мўъмин» дар асл танњо як шиор аст.
Ин њама таноќуз бебунёдии ин таълимотро, ки Сайид Љамолиддини Афѓонї,
Иќболи Лоњурї ва дигар назариётчиёну тарроњони исломгаро тартиб дода
буданд, сад дар сад тасдиќ менамояд. Ба андешаи Љовид Иќбол, «њаќиќат ин аст,
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ки истиќлоли Покистон дар љањони ислом, барои эњёи дини ислом, ки нахустин
инќилоби исломї буд, мутаассифона комил нашуд. Дар натиљаи боло гирифтани
таассуби минтаќавї дар Покистон Иќболро, ки шоир ва мутафаккири ин инќилоб
буд, як шоири панљобї хонданд ва ўро дар ќафаси Панљоб мањбус карданд.
Албатта, Покистон натавонист тибќи меъёри ў як кишвари исломї бошад… Ба
њар њол, дар соли 1977 авзоъ таѓйир ёфт. Дар њамин замон, дар Эрон низ фикри
инќилоб густариш ёфт. Ба сабаби навиштањои доктор Шариатї ва дигар
донишмандону уламо дар мавриди Инќилоб, ўро бо эњтиром дар зумраи
мутафаккирони исломї ќарор доданд» 9. Дарвоќеъ, агарчи Иќбол ба шиори
«муъмин- бародари муъмин» эътиќод дошт ва мегуфт:
Пеши Ќуръон бандаву мавло якест,
Бурёву маснади дебо якест. 10
Аммо њаќиќати њол ин буд, ки мусулмонон њељ гоњ натавонистанд, ки ин
баробарию бародариро таъмин намоянд ва мўљиби иттињоду якпорчагї шаванд,
зеро, боз њам ба ќавли худи ў:
Зери гардун одам одамро хўрад,
Миллате бар миллати дигар чарад. 11
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Абдуламини МАЉНУН
адабиётшинос

НАЗАРИ САДРИДДИН АЙНЇ БА АЊЛИ ДИН ХУРОФОТ
Муборизаи байни илм ва хурофоти динї, байни рушної ва торикї аз ќадим
давом карда меояд. Њанўз пеш аз пайдоиши динњои љањонї, дар давраи
бисёрхудої дар Юнони Ќадим байни материалистон ва идеалистон дар
масъалањои пайдоиши олам, материя, шуур, рўњ, љон ва ѓайра мубориза мерафт.
Таърихи инсоният шоњиди бисёр хунрезињои ходимони мутаассиби динї
мебошад. Масалан, олимони машњури љањон Николай Коперник, Чордано Бруно,
Галилео Галилей ва њазорон донишмандони дигари рўшанфикрро њомиёни
хурофотзадаи дини католикї ба љазоњои мудњиш гирифтор карда буданд.
Дар њама замонњо адабиёти бадеї дар мубориза бар зидди хурофоти динї ва
рўњониёни мутаассиб яке аз аслињањои бењтарин ба шумор мерафт. Шоирону
нависандагони пешќадам ва озодфикри љањон, тамоми норасоињои замон, аз
љумла љабру зулми аз тарафи дин ва рўњониёни љоњил содиршударо дар
асарњояшон тасвир намуда, тамоми сирру асрори онњоро ифшо намудаанд.
Бузургони илму адаби мо, аз љумла Носири Хусрав, Абўалї Сино, Умари
Хайём, Мавлоно Чалолиддин, Саъдї, Њофиз, Љомї, Бедил ва дигарон дар
ашъору навиштањои худ бар зидди мутаасибони хурофотї муборизаи беамон
бурдаанд ва дар фош сохтани макру дурўѓи онњо хидмати пурарзиш намудаанд.
Ин анъанаро сардафтари адабиёти муосири тољик Садриддин Айни идома
додааст. Осори устод Айнї саршор аз афкори мутараќќї ва созанда мебошад. Ў
дар асарњои худ, хусусан дар «Ёддоштњо» тамоми фисќу фасоди љомеаи феодалї
ва сохти пўсидаи давлатдории Аморати Бухороро зери танќид ќарор дода, њаёти
пуразоби мардуми он замонро тасвир менамояд.
Дар «Љаллодони Бухоро» Айни њодисањои мудњиштарини он давр, аз љумла
одамкушї, азобу машаќќат додани мењнаткашонро дар зиндонњои амирї,
инчунин макру фиреби рўњониёнро ба таври барљаста тасвир намудааст. Ў дар
тасвири воќеањои мудњиши соли 1918 њамчун воќеанигори реалї баромад
мекунад ва симои рўњониёни љоњил ва фиребгари он даврро кушода медињад.
Албатта, хислатњои љоњилї, фиребгарї, бадмастї ва мардумфиребї танњо ба
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Ќорї Ибоду шайх Пирзода хос набуд. Ин хислатњо ба њамаи мутаассибони
мазњабии он замон тааллуќ дошт.
Нависанда дар боби «Соњибони шариат»-и асари худ аз забони Њайдарча
ном љаллод њикоятеро меорад, ки дар он кирдорњои бади яке аз рўњониёни
мутаассиб - Ќорї Ибод тасвир ёфтаанд. Ќорї Ибод њам монанди дигар
њамкасбонаш доимо ба бадахлоќї, дуздї ва њатто ба одамкушї машѓул мешавад.
Аммо бо вуљуди бадкирдориаш дар охир ў худро диндортарин кас нишон дода,
дар кўча мардумро ба њимояи дини ислом даъват мекунад. Нависанда њамаи ин
сохтакорињои рўњониёнро дида, онњоро њатто аз љаллодон, ки њар рўз хуни дањњо
одамонро мерезонданд, пасттар мешуморад. Бисёрии љаллодон ба касби худ
надониста, нафањмида ё зўран дохил кунонида шудаанд. Онњо аз ин кори худ
пушаймонанд, вале аз тарс чизе гуфта наметавонанд. Онњо њамаи бедодгарињоро
дида, њис мекунанд, ки хуни ноњаќ рехта истодаанд.
Нависанада, пеш аз њама, макони бамайдонорандаи ин морњои зањрнок –
мадрасањои он замонро ба зери танќид мегирад, зеро њама гуна кирдорњои бадро
рўњониёни љоњил аз њамон љо меомўхтанд. Аз тасвири зерини нависанда, ки аз
забони Њайдарча меорад, маълум мешавад, ки муассисањои динї ва хонандагони
он љо ба чї корњо машѓул будаанд:
«Мадрасаи Кўкалтошро љаннати рўи дунё гўї њам мешавад. Дар он љо ѓайр
аз пойи мор ва шири мурѓу љони одам њама чиз ёфт мешавад. Хушрўњои
олампаноњро оварда дар он мадраса базм мекунанд».
Њайдарча, ки муаллиф суханро аз забони ў овардааст, тавсифи мадрасаро
давом дода мегўяд, ки:
…Дутор гўї, пиво гўї, танбўр гўї, мусалласи шаръї гўї, араќи яњудї гўї, вино
гўї, коняк гўї, банг гўї, барш гўї, чакида гўї, тарёк гўї, кўтоњаш њар чизе ки аз
асбоби кайфї гўї, дар он љо ёфт мешавад. Аз ин сухани Њайдарча Ќурбонидевона дар њайрат афтода, мепурсад:
… Дар он љо пойи мор набошад њам, худи мор будааст, ки ин ќадар
морбачагонро тарбия карда мебаровардааст-дия гуфта Рўзї- сарносї сухани
Њайдарчаро бурид». (Куллиёт. X.1- с).
Аз мисолњои боло дида мешавад, ки нависанда барои кушода додани симои
намояндагони дин ва муассисањои он роњи хеле хуби тасвирро истифода
бурдааст. Нависанда ба ин восита нишон медињад, ки дар мадрасањои Бухоро ба
љойи илмомўзї аксарияти муллобачањо ба корњои бењуда машѓул шуда, дар он љо
роњњои дуздї, ѓоратгарї, мардумфиребиро меомўхтанд. Устод Айнї ба воситаи
гуфтугўи љаллодон ниќобро аз рўи муллою эшонњои ќаллобу фиребгар канда,
онњоро фош мекунад. Ќорї Ибод њам яке аз њамин гуна диндорон буда, дар
мадрасаи Кўкалтош ба сар мебарад. Масалан, вай дар ваќти дар мадраса
буданаш писаракеро якчанд рўз дар хонааш нигоњ дошта, боиси норозигии дигар
олуфтањои мадраса мегардад.
Хислату характери рўњониёни ислом ва бо кадом роњњо соњиби шариат
шудани онњо аз мисоли њамин Ќорї Ибод маълум шуда меистад. Ќорї Ибод бо
вуљуди њамон ќадар кирдорњои зишт дар охир муллои калон ва соњиби шариат
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шуда мемонад. Ин фикрро нависанда аз забони Њайдарча дар љавоби сухани
Ќодири буз, ки тарафдори муллоён буд, чунин баён мекунад:
Њамин Ќорї Ибод мурдори вайрон, ки ба мурдорї ва вайронии ў худат њам
ќоил шудї, рафта-рафта муллои калон ва соњиби шариат шуд. Мол, љон, номўс,
ва обрўи халќро ба дасти худ гирифт».
Аз ин намунањо, ки наќл кардем, маълум мешавад, ки таќдири халќи тољик
дар шароити тираю тори амирї дар дасти чунин њомиёни фосиќи дину шариат, аз
ќабили Ќорї Ибодњо буда, онњоро њароина ѓорат мекардаанд. Ќорї Ибод, ки аз
хислатњои инсонї дар ў нишонае боќї намонда буд, соли 1917 дар ваќти
њурриятталабии љадидон саллаи худро бар гардан печонда: «Во, шариато! Во,
исломо! Во, дино! - Гўён фарёд мекард».
Устод Айнї, ки бо идея ва љањонбинии илмї мусаллањ буд, тавонистааст, ки
тамоми ќабоњату разолати диндорони хурофотию мутаассибро чуќур ва
њаматарафа кушода дињад.
Айнї дар асарњои худ њамчун мањкумкунандаи њама гуна аќидаву одатњои
хурофотии динї баромад мекунад. Мо ин гуна амали нависандаро дар њикояи
«Ањмади девбанд», ки дар мубориза бо хурофотзадагию ифротгарої ва тарбияи
мардум дар рўњияи љасоратмандию тафаккури созанда ва љањонбинии илмї
наќши муњим дорад, бармало мушоњида менамоем.
Устод Айнї аќидањои зиддихурофотии худро ба воситаи образњои бадеї
ифода намуда, дар кушодани сирру асрори рўњониёни мутаассиб аз онњо
истифода бурдааст. Яке аз воситањои муњимми фошкунї, ки нависанда онро
ќариб дар тамоми эљодиёташ истифода бурдааст, њаљв мебошад.
Нависанда, инчунин хислат, характер, хулќу одоб, рафтору кирдори баъзе
њомиёни динро аз забони намояндагони халќ ифода намуда, бо ин роњ чи хел
муносибат доштани оммаро нисбат ба рўњониёни мутаассиб хеле боварибахш
нишон медињад. Як хусусияти фарќкунанда дар осори устод Айнї дар танќиди
чунин ашхос дар ин аст, ки нависанда дар бораи дин ва рўњониён ба таври умумї
сухан наронда, балки он нафаронеро ба зери танќид мегирад, ки дар њаёт вуљуд
доштанд ва бо кору кирдори разилонаи худ «машњур» гардида буданд.
Маќсади асосии таълифи ин маќола як вокунишест ба маърўза, гузоришњо ва
чорабинињое, ки ваќтњои охир дар кишварамон бахшида ба зодрўзи С. Айнї ва
90-солагии асари сарнавиштсози ў - «Намунаи адабиёти тољик» дар Иттифоќи
нависандагони Тољикистон, Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва
мањфили «Гуфтугўйи тамаддунњо» сурат гирифт. Зеро дар ин чорабинињо як
гурўњ адибону донишмандон ба устод Айнї бањои яктарафа дода, бо овардани
наќлу ривоятњои бадеиву сохта хостанд, ки аз вай як чењраи диниву рўњонї
бисозанд. Чунин муносибати ѓалати иртиљої ба С. Айнї ва осори ў, албатта, дар
љомеаи имрўзаи Тољикистон кори хубе нест. Баръакс, мо бояд дар мубориза бар
зидди хатарњои муосир, аз љумла ифротгарої, таассуби динї, мазњабиёни
ифротгаро ва хурофотї аз осори гаронбањои адиби нотакрор, Ќањрамони
Тољикистон - Садриддин Айнї дурусту самаранок истифода намоем.
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Шервони УМРИДДИН
рӯзноманигор

Истилоҳоти иқтибосии соҳаи варзиш ба забони арабї дар ҳафтаномаи
«Ҷавонони Тоҷикистон»
Ба таркиби луѓавии забони тољикї роњ ёфтани вожаву истилоњоти арабї
падидаи табиист, зеро баробари љорї гаштани дини ислом ва ташкили хилофат
дар кишварњои истилоёфтаи Шарќ забони арабї њамчун забони давлатї, забони
илму муоширати байни халќњо мавќеъ пайдо намуд, њамчуноне ки забони лотинї
барои аќвоми аврупої ин вазифаро бар дўш дошт. «Иќтибосњо аз луѓати арабї
дар марњилаи аввали инкишофи забон гувоњи таъсири забони арабї аст. Лексикаи
арабї ба воситаи њомиёни сиёсии араб, ташвиќу тарѓиби дини ислом аз тарафи
рўњониён, адои маросимњои динї, ба воситаи таълим ва омўхтани савод дар забони
тољикї љорї мешуд» (29, 39). Ин аст, ки аз унсурњои арабї офаридани истилоњоти
бахши варзиш барои бой гардонидани таркиби луѓавии забонамон мусоидат
кардааст ва он ибтидои худро аз даврањои аввали ташаккул ва тањаввули забони
форсии тољикї гирифтааст.
Як бартарии вожањои иќтибосии арабї нисбат ба калимањои аслии забони
тољикї дар он аст, ки ному мафњуми ашёро ба таври мушаххас ифода менамоянд.
Баъзе аз машњуртарин истилоњоти варзиши арабиаслро, ки дар забони матбуот
зиёд ба назар мерасанд, дида мебароем:
Маъмултарин калимаи иќтибосии арабї, ки дар соњаи варзиш корбаст
мешавад, мусобиќа – ٌ مُسَابَقَةмебошад, ки мо дар боби гузашта дар бораи он сухан
рондем ва онро боз як бори дигар ёдрас мекунем. Мусобиќа – ٌ مُسابَقَةаз љињати шакли
грамматикї исми амал ё масдари феъли навъи сеюми арабї َ سَابَقмебошад. Феъли
َسَابَقдар луѓат «мусобиќа кардан, зўрозмої кардан, ќувваозмої кардан; дар озмун
иштирок кардан; пешї гирифтан, бартарї љустан» маънидод шуда (6, 345; 26, 753),
масдари он
ٌ مُسَابَقَةмаънои «мусобиќа, зўрозмої, ќувваозмої; озмун; пешї
гирифтан(и), бартарї љустан(и)»-ро дорад (6, 345; 26, 753). Пас, мусобиќа дар
риштаи варзиш маънои «зўрозмоии варзишї, бартарї љустан дар варзиш»-ро дорад:
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23 – 24 феврали соли равон дар шањри Дюсселдорфи Олмон мусобиќаи пурнуфузи
Гран-прии дзюдо баргузор шуд. Дар ин мусобиќаи байналмилалї њудуди 400 варзишгар
аз 50 кишвари љањон ширкат доштанд (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Мусобиќа миёни мардону занон дар 14 вазн (7 вазн байни мардон ва 7 вазн миёни
занон) сурат гирифт. Маблаѓи љавоизи мусобиќа 100 њазор доллари амрикоиро
ташкил медод (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Футболбозони ин тим баъди анљоми мусобиќаи интихобии Љоми даъватии
КФО (Конфедаратсияи футболи Осиё) дар Бишкек ба Кувайт сафар мекунанд
(Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Муродифи њамрешаи мусобиќа калимаи сабќат – ٌ سَ ْبقَةмебошад. Вожаи сабќат
маънои «пешї гирифтан, пеш гузашта рафтан аз чизе ё касе; пешдастї, пешї»-ро
дорад (27, 167). Он нисбат ба мусобиќа камистеъмол бошад њам, солњои охир дар
сањифањои матбуот њамчун муродифи калимаи мусобиќа ба назар мерасад:
Дар сабќати мардон гўштингирони Љопон, Гурљистон ва Фаронса дар дувазнї
пирўз гардиданд (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Бигзор ин сабќат бо њисоби 3: 1 бар (? – ба) фоидаи «Ливер» хатм шуд (? –
анљом ёфта бошад). Вале тазод ин аст, ки 3: 1 бохта «Зенит» ѓалаба кард!!!
Љавонони Тољикистон, 28.02.2012).
Дигар калимаи арабие, ки дар соњаи варзиш њамчун истилоњ ба кор бурда
мешавад, раќобат аст. Раќобат – ٌ رَقَابَةаз љињати шакли грамматикї масдар ё исми
амал аз феъли навъи якуми арабї – َ رَقَبмебошад. Маънои аслии калимаи раќобат
дар забони арабї «1. назорат, посбонї, назорат кардан, таъќиб; 2. поидан»
мебошад (6, 308). Вале дар забони тољикї ин калима аз маънои аслї хеле дур
рафта ба таѓйироти маъної дучор шудааст. Он имрўз дар забони тољикї ба
маънои «мубориза бурдан, байни њамдигар мусобиќа кардан» ба кор меравад. Дар
соњаи варзиш низ чунин маъно дорад:
Сардовари ин мусобиќа Мањмуди Абдуллоњ, сардори шўъбаи варзиши Кумитаи
миллии олимпии Тољикистон… дар сўњбат гуфт, (? – ки) раќобатњо тибќи
ќоидањои љадид, ки Федератсияи байналмиллалии дзюдо тасдиќ кардааст, барпо
мегарданд (Љавонони Тољикистон, 06.03.2012);
Дар ин раќобатњо дастаи миллии Амрико њам бо ѓалаба бар Белорус ба маќоми
сеюм расид (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Дар раќобатњои даври чорякнињої Искандари Рустам дар вазни 96 килограм
раќибаш Суи Хияо Ченги чиної ва дар даври ниманињої Љорханд Худербулгаи
муѓулро маѓлуб кард (Љавонони Тољикистон, 05.04.2012).
Ба њар сурат маънои имрўзаи калимаи раќобат ба маънои аслии он робита
дошта аз њамон «назорат, посбонї, таъќиб, поидан» сарчашма мегирад, зеро кирдору
рафтори њамдигарро назорату посбонї кардан њам як навъи мусобиќа аст.
Вожаи раќиб низ њамрешаи раќобат аст. Агар раќобат амал бошад, раќиб –
ٌرَقِيبиљрокунандаи он амал мебошад. Раќиб дар луѓати арабї-русї ба маънои «1.
посбон, нигањбон; 2. назоратчї, назораткунанда, таъќибкунанда; љосус» (6, 308)
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омада, дар «Фарњанги забони тољикї» «яке аз ду нафаре, ки ба чизе ё шахсе ошиќ ё
моил буда, барои ба даст овардани он ё бартарї баёни худ мубориза мебарнд;
душман» (27, 131) маънидод шудааст. Дар њар сурат маънои раќиб, ки дар
«Фарњанги забони тољикї» шарњ ёфтааст, бо маънои дар луѓати арабї-русї
зикршудаи он иртибот дорад, зеро, тавре дар боло њангоми шарњи калимаи
раќобат гуфтем, раќибон барои бартариро соњиб шудан рафтору кирдори
њамдигарро сахт назорат мекунанд, ки ин худ мубориза аст, пас раќибон ба
њамдигар душман мебошанд. Пас маънои калимаи раќиб низ монанди маънои
калимаи раќобат дар забони тољикї аз аслаш (аз он маъное, ки дар забони арабї
ифода мекунад) дур нарафтааст. Дар соњаи варзиш истилоњи раќиб маънои
«њариф, иштирокчї аз тарафи мухолиф»-ро дорад:
Парвиз Собиров дар вазни то 100 кило дар даври аввал бар раќибаш Маторелли
Наполеон аз Венесуэла ѓолиб омад, вале дар даври дуюм аз раќиби озарбойљониаш
Илњом Мамедов маѓлуб шуд (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Комроншињи Устопириён дар вазни 90 кило дар даври аввал аз раќибаш Квак
Данг Њан аз кореяи Љанубї шикаст хўрд ва аз њаќќи идомаи мубориза мањрум гашт
(Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Яя Туре дар даќиќаи 63 ва Карлос Тевес дар даќиќаи 86 тўбро вориди дарвозаи
раќиб карданд (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013).
Мубориза – ٌ مُبَارَزَةњам аз љињати шакли грамматикї исми амал ё масдар аст.
Он аз феъли навъи сеюми َ بَارَزбар вазни ٌ ُمفَاعَلَةсохта шудаст. Феъли َ بَارَزмаънои
«тан ба љангидан»-ро дорад (6, 65). Масдари он мубориза – ٌ مُبَارَزَةниз ба маънои
«љанги якка ба якка, љанги тан ба тан байни ду раќиб, љангидани тан ба тан байни
ду раќиб, муборизаи ду њариф» истеъмол мешавад (6, 65). Дар соњаи варзиш
истилоњи мубориза муродифи вожањои мусобиќа, раќобат, мебошад:
Комроншињи Устопириён дар вазни 90 кило дар даври аввал аз раќибаш Квак
Данг Њан аз кореяи Љанубї шикаст хўрд ва аз њаќќи идомаи мубориза мањрум гашт
(Љавонони Тољикистон, 28.02.2013).
Њариф – ٌ حَرِيفдар луѓати арабї-русї ба маънои «1. рафиќ, шарик; 1. бозингар,
њамроњ; 3. мизољ, муштарї» (6, 166) ва дар «Фарњанги забони тољикї» ба маънои
«1. њамкор, њамкасб, њампеша; 2. ёр, њамсўњбат, њамнишин; 3. раќиб; тарафи
муќобили касе дар љанг ва бозї ё муњориба» (27, 733) зикр шудааст. Тавре дида
мешавад, калимаи њариф мањз бо маънои тањти раќами 3 дар «Фарњанги забони
тољикї» зикршудааш истилоњи соњаи варзиш мебошад:
Яъне санаи сеюми марти соли равон дар Маљмааи варзишии шањри Душанбе дар
вазни 60 кг бо се њарифи худ дар (? – ба) набард баромад (Љавонони Тољикистон,
01.03.2013);
Мањз дар ин мусобиќа ќањрамони мо ду њарифе (? – њариферо), ки онњо аллакай
љоиза гирифтагон буданд ва аз ў дида пуртаљрибатар буданд, аз по афтонид ва дар
набард бо њарифи саввумаш маѓлуб гардид (Љавонони Тољикистон, 01.08.2013).
Мусовї –  مُسَاوىисми амал ё масдари феъли навъи сеюм –  سَاوَىмебошад. Агар
феъли  سَاوَىмаънои «1. њамвор кардан, рост кардан, баробар кардан; 2. баробар
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шудан, мувофиќ омадан; 3. истодан; 4. чен кардан, яксон кардан»-ро дошта бошад,
исми амали он ба маънои «баробар, якхела, мувофиќ, њамвор» меояд. Дар соњаи
варзиш «баробарии ќуввањои бозингарон ё варзишгарон ва имконияти набудани
ѓалаба ба њар ду дастаи ё њар ду тарафи мусобиќакунандаро» мусовї меноманд:
Бори аввал соли 2004, ки доварон муштзаниро мусовӣ ҳисоб карданд ва соли
2008 вай ҳарифашро шикаст дод (Ҷавонони Тољикистон, 12.01.2012);
Њамин тавр ќисми аввали бозї мусовї анљом ёфт (Љавонони Тољикистон,
06.12.2012);
Ќањрамони мамлакат «Равшан»-и Кўлоб, ки дар базаи таълимию тамринии
«Бањористон»-и Ќайроќум ба Љоми КФО омодагї мебинад, бо љавонони клуби
футболи «Актобе»-и Ќазоќистон вохўрд. Бозї мусовї (1:1) анљом ёфт (Љавонони
Тољикистон, 28.02.2013).
Калимаи мураббї –  مُرَبِىниз дар соњаи варзиш истилоњи нисбатан нав аст.
Ќаблан дар ин соња вожаи русии тренер истеъмол мешуд. Мураббї асосан дар
охири солњои 80-уми асри ХХ њамчун истилоњи соњаи варзиш ба љойи тренери русї
дар забон истеъмол шудан гирифт ва имрўз хеле серистеъмол шуда, доираи
истеъмоли тренерро хеле мањдуд кардааст. Дар забони хаттї асосан мураббї
истеъмол мешавад, лекин дар гуфтугў тренерро низ истифода мебаранд. Ба ибораи
дигар, азбаски мураббї дар забони тољикї хуб њазм гардида буд, тавонист вожаи
бегонаи тренерро аз забони хаттї берун карда љойи онро бигирад. Тавре аз маънои
ин калмаи бармеояд, мураббї «шахсест, ки варзишгаронро машќу тамрин дода, ба
онњо нозукињои ин ё он навъи варзишро меомўзонад ва онњоро ба муцсобиќањо омода
мекунад»:
Соли 2005 (Худодод Азизї) бо тими «Адмира Ваккер»-и Австрия шартнома
баст, вале бо сабаби хуб набадани муносибат бо мураббиён ин дастаро тарк кард
(Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Баъди ба нафаќа баромадан њамчун мушовири роњбарияти Клуби Футболи
«Абўмуслим», њамчун мураббї дар клубњои «Абўмуслим», «Паём» ва «Истиќлол
Ахвоз» фаъолият кард (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013);
Њоло Ањтам Раљабов бо ёваронаш, мураббиёни варзида…дар Душанбе, дар
маркази клуби варзишии «Вастан» ба писарону духтарон сабку услуби дзюдоро
меомўзонанд (Љавонони Тољикистон, 06.03.2012).
Тавре дар боло зикр кардем, вожаи мураббї дар забони тољикї хеле хуб њазм
шудааст ва дар калимасозии ин забон фаъолона иштирок мекунад. Масалан, дар
соњаи варзиш аз мураббї вожаи мураккаби сармураббї ва таркибњои мураббии
калон, мурабии шоиста истеъмол мешаванд, ки ин гувоњи гуфтањои мо мебошад:
Тавре аз Федератсияи футболи мамлакат хабар доданд, ҷамъомади таълимиву
тамринии футболбозони ҷавон таҳти раҳбарии сармураббӣ Мубин Эргашев дар
шаҳри Норак то 15 январ идома хоҳад кард (Љавонони Тољикистон, 10.01.2013);
Сармурабии дастаи миллии Амрико ба хабарнигорон гуфт: «Њаводорони эронї
бењтарин мухлисони гўштин дар дунё њастанд» (Љавонони Тољикистон, 28.03.2013);
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Ба гуфтаи директри клуби футболи «Хайр» Бањриддин Мирзоев, Азизї
сармураббии дастаи футболи Вањдат таъйин мешавад (Љавонони Тољикистон,
28.03.2013);
Нахуст барои кор ба ин бошгоњ ба њайси сармураббї мутахассиси варзида, яке
аз поягузорони дзюдо дар Тољикистон, устоди варзиши СССР, мураббии шоистаи
Тољикистон Ањтам Раљабов даъват шуд (Љавонони Тољикистон, 06.03.2013);
Мурабии калони дастаи «Истиќлол» Мубин Эргашев низ аъзои дастаи
«Равшан»-ро бо ѓалабаашон табрик гуфта, ба онњо дар мавсими соли оянда
муваффаќият хост (Љавонони Тољикистон, 06.12.2012).
Дар бораи истилоњи мураббии шоиста њаминро гуфтанием, ки ин як навъ
унвони фахрист, ки ба мураббиёни соњаи варзиш барои хизматњои шоёнашон дар
пешрафти соња ва тайёр кардани варзишгарони лаёќатманд дода мешавад.
Вожањои ѓолибу маѓлуб низ њамчун љуфти антонимии њамреша дар соњаи
варзиш истеъмол мешаванд. Ѓолиб – ٌ غَلِبисми фоили феъли навъи якуми َ غَلَبва
маѓлуб – ٌ َمغْلُوبисми мафъули ин феъл аст. Ѓолиб маънои «ѓалабакунанда, хеле
пурќувват, тавоно, чира, забаодаст»-ро дорад (6, 568; 27, 653). Маѓлуб бошад ба
маънои «ѓалабакардашуда, торуморкардашуда, шикастхўрда» (6, 568; 26, 668) кор
фармуда мешавад. Дар соњаи варзиш низ варзишгари дастболошуда ё дастаи
пешсафро ѓолиб ва варзишгар ё дастаи шикастхўрдаро маѓлуб меноманд. Аз ин ду
љуфти антонимии њамреша дар забони тољикї феълњои таркибии номии ѓолиб
омадан ва маѓлуб шудан сохта шудааст, ки ин феълњо низ њангоми бањогузорї ва
бартарият додан ба варзишгарон ё дастањои варзишї дар баробари феълњои
пирўз шудан, дастболо шудан ва шикаст хўрдан, бохтан, ноком шудан хеле зиёд
истеъмол мешаванд. Њангмои истеъмоли чунин љуфтњои зидмаъно фикр хеле
пуртаъсир мабарояд:
Парвиз Собиров дар вазни 100 кило дар даври аввал бар раќибаш Маторелли
Наполеон аз Венесуэла ѓолиб омад, вале дар даври дуюм аз раќиби озарбойљониаш
Илњом Мамедов маѓлуб шуд (Љавонони Тољикистон, 28.03.2013);
Дастаи «Вахш»-и Ќўрѓонтеппа дар майдони худ бар тими Лигаи аввал
«Панљшер»-и ноњияи Румї бо њисоби 4: 3 ѓолиб омад (Љавонони Тољикистон,
28.03.2013);
Ба иттилои Нуралї Шарифов ѓолибони мусобиќа дар 9 вазн… бо медалу
диплом, либоси варзишии «кимано» ва љоизаи молї мукофотонида мешаванд
(Љавонони Тољикистон, 06.03.2013);
Њарчанд ў дар ќувваозмоии нињої аз Ќурбон Ќурбонови ўзбекистонї маѓлуб
шуда бошад њам, мутобиќи низомномаи мусобиќа барои љойи дуюм њуќуќи иштирок
дар бозињои тобистонаи Лондонро пайдо кард (Љавонони Тољикистон, 05.04.2012)
Аз важаи маѓлуб њамчунин бо феъли ёвари кардан феъли таркибии номии
маѓлуб кардан сохта мешавад, ки муродифи дигар ѓолиб омадан мебошад:
«Манчестер Юнайтед» аз ин пеш тими «Куинз Парк Рейнљерс»-ро бо њисоби 2:
0 маѓлуб карда буд (Љавонони Тољикистон, 28.03.2013);
189

Дар раќобатњои даври чорякнињої Искандари Рустам дар вазни 96 килограм
раќибаш Суи Хияо Ченги чиної ва дар даври ниманињої Љорханд Худербулгаи
муѓулро маѓлуб кард (Љавонони Тољикистон, 05.04.2012).
Њамрешаи дигари ѓолибу маѓлуб вожаи ѓалаба ба маънои «пирўзї, дастбодо
шудан, бартариятро соњиб шудан» (6, 568) дар соњаи варзиш зиёд истеъмол мешавад:
Гуфта мешавад, ки Рейган Смит, ки аввалин шуда мерафт, барои ѓалабаи
худро таъмин карданпеши роњи мошини ќањрамони феълии «Sprint Cup Series» Брэд
Кезеловскиро мегирад (Љавонони Тољикистон, 28.03.2013).
Аз вожаи ѓалаба низ бо феъли ёвари кардан феъли таркибии номии ѓалаба
кардан сохта мешавад, ки муродифи феълњои пирўз шудан, дастболо шудан ва
зидмаънои шикаст хўрдан, бохтан, ноком шудан мебошад:
Бигзор ин сабќат бо њисоби 3: 1 бар (? – ба) фоидаи «Ливер» хатм шуд (? –
анљом ёфт), вале тазод ин аст, ки 3: 1 бохта, «Зенит» ѓалаба кард (Љавонони
Тољикистон, 28.02.2013).
Тамрин ٌ َتمْرِينаз љињати шакли морфологї исми амал ё масдари феъли навъи
дуюми арабї – َ مَرَّنаст. Феъли навъи дуюми َ مَرَّنмаънои «1, омўзондан, омўхта
кардан, ёд додан; 2. машќ додан, машќ ёд додан»-ро дорад (6, 751). Масдари ин
феъл тамрин – ٌ َتمْرِينба маънои «1. таљриба, таљрибаомўзї, муддати
таљрибањосилкунї; омўзиш; 2. машќ, машќёддињї, варзиш» (6, 751; 27, 317) меояд.
Дар соњаи варзиш низ тамрин «машќу омодагињои варзишї, маддти дар варзиш
таљриба њосил кардани варзишгар»-ро меноманд. Ин истилоњ низ дар соњаи
варзиш таърихи тўлонї надорад. Тамрин, асосан баъди солњои 90-уми асри ХХ
мустаъмал гардид ва дар як муддати кўтоњ хеле роиљ гардида, доираи истеъмоли
калимаи тренировкаи русиро танг карда, онро дар забони хаттї аз истеъмол
баровард. Бо ин вожа сохта шудани феъли таркибии номии тамрин кардан гувоњи
њазм гардидани он мебошад:
…дар њайати «Хуљанд»… бозингарони собиќи «Истиќлол» Мањмадалї
Содиќов, Юсуф Рабиев, футболбозони «Вахш» Сиёвуш Асроров, Љамолиддин
Зардиев, Сергей Абрамов ва легионери русиягї Руслан Кузнетсов, ки мавсими
гузашта дар «Парвоз» буд, тамрин мекунанд (Љавонони Тољикистон, 28.02.2012);
Дар айни њол дар клуби варзишии «Вастан» беш аз 400 нафар тамрин мекунанд
(Љавонони Тољикистон, 06.03.2013);
Мо сексияњои тенниси рўйи миз, …гўштини миллї, самбо ва дигар намудњоро
ташкил кардем, ки њар рўз љавонон омада бо роњбарии устодон тамрин мекунанд
(Љавонони Тољикистон, 04.07.2013).
Бо исми тамрин њамчунин сифати нисбии тамринї сохта шудааст, ки ин низ
гувоњи њазм гардидани ин калима њамчун истилоњи соњаи варзиш мебошад:
Љамъомади таълимиву тамринии бозингарони «Истиќлол» дар Кувайт аз 25
март то 5 апрел баргузор мешавад (Љавонони Тољикистон, 28.02.2013).
Вожаи машќ њам муродифи тамрин мебошад. Он дар луѓат «барои ба даст
овардани малака ва мањорат пай дар пай кардани коре, тамрин, варзиш» шарњ дода
шудааст (26, 663).
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10 – уми январи соли равон се нафар узви дастаи мунтахаби мамлакат оид ба
таэквандо ВТФ (WTF) баҳри омӯзиши машқҳои таълимӣ – варзишӣ ба ИМА сафар
мекунанд (Љавонони Тољикистон, 03.01.2013)
Ба машќњо дар баробари писарон духтарон низ љалб шудаанд (Љавонони
Тољикистон, 06.03.2013).
Аз исми машќ њам бо феъли ёвари кардан феъли таркибии номии машќ
кардан сохта мешавад:
Варзишгарон зиёд машќ мекунанд (Љавонони Тољикистон, 12.01.2012);
Се шартро варзишгар бояд иљро кунад: аввал, дар ваќташ хўрок хўрад, дуюм,
дар ваќташ истироњат кунад ва сеюм, дар ваќташ машќ кунад (Љавонони
Тољикистон, 24.01.2013).
Пўшида нест, ки истилоњот хосияти дар худ муљассам намудани љињатњои
гуногуни ашё ва мафњумњои ашёиро молик аст. Ин аст, ки бештарини иќтибосоти
арабї њамчун њиссаи нутќ моли исм мебошанд ва мутобиќи ќоидањои
грамматикии ин њиссаи нутќ ба зуњур меоянд.
Ба њамин тариќ, маводи баррасишуда гувоњи он аст, ки иќтибосоти арабї,
дар ташаккул ва ифодаи истилоњоти соњаи варзиш дар забони тољикї мавќеи
муњим доранд. Ин истилоњот барои истифодаи мусобиќоти варзишї, шахсияти
варзишгарон истифода шуда, аз љињати сохтори грамматикї яксон нестанд. Онњо
аз як калимаи холис, бо унсурњои морфологї ва инчунин тавассути ба њам
пайвастани решањои гуногун, ахиран дар ќолаби иборањои изофї нумўъ
кардаанд. Дар баробари ин бархе аз истилоњот таркибан аз љузъњои арабию
тољикї ба њам омадаанд, ки ин зимни азхудшавии вожањои арабї дар забони
тољикї рўй додааст.
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Дидавар БЕКЗОДА
љомеашинос

Ишқ намиранда аст
(Њикоя)
Дар саҳни Донишгоҳ ҷасади як донишҷӯи курси панҷро пайдо карданд. Ӯ
бо корд кушта шуда буд. Полис омада, гирду атрофи Донишгоҳро муҳосира
кард. Дар Донишгоҳ аллакай донишҷўён дар ташвиш афтода буданд. Баъди ду
рӯз боз ҷасади як донишҷӯи дигарро дар назди ошхонаи
Донишгоҳ пайдо
мекунанд. Аз донишҷӯён сар карда, то устодон ҳама дар ташвиш афтоданд.
Онҳо бо худ меандешиданд, ки чї гап бошад. Чї касе донишҷӯёнро кушта
истодааст. Курсҳои якуми Донишгоҳ бисёр бачаҳои кунҷков буданд. Самира
дар курси як мехонд. Хоҳари Самира ду сол пеш фавтида буд. Хоҳараш низ
донишљўи ҳамин Донишгоҳ буд. Ӯ Насиба ном дошт. Самира, Заррина, Шаҳром
ва Умед ҳамкурсҳо буданд. Як рӯз дарсашонро тамом карданду бо роҳи
қафои Донишгоҳ суҳбаткунон ба хона мерафтанд. Дар ҳамин лаҳза одамеро
диданд, ки дар сар кўлоњ дошт. Курткаи тунуки сиёҳ дар тан. Ӯ дар ошёнаи
дуюми Донишгоҳ ба чї коре машѓул буд. Чашми Самира ногаҳон ба ӯ афтоду
боз ба роҳаш рафтан гирифт. Дар ҳамин ҳолат, марди сиёҳпӯш одамеро
чандто корд зада, ўро аз ошёнаи дуюми Донишгоҳ ба замин мепартояд.
Самира ин њодисаро дида, ба
ҳамкурсҳояш, ки ҳамроҳаш суҳбаткарда
мерафтанд, нишон дод. Ва онҳо ба назди шахси мактул рафтанд. Дар ҳамин
лаҳза қотил фирор мекунад.
Баъди ду ҳафта, Самира бо ҳамкурсҳояш дар мизҳои саҳни Донишгоҳ нишаста
буданд. Донишҷӯи кушташуда ҳамкурси хоҳари Самира буд. Самира ба Заррина
ва Умеду Шаҳром гуфт, ки он донишҷӯи кушташуда ҳамкурси хоҳари ман буд.
Дар ҳамин ҳолат боз аз Донишгоҳ овози доду фиғони донишҷӯён баланд
мешавад. Самира бо ҳамкурсҳояш ба тарафи Донишгоҳ медаванд. Аз ошёнаи
дуюми Донишгоҳ ҷасади як донишҷӯи курси панҷумро, ки ба дор овехта шуда
буд, пайдо намуданд. Боз ҳамаи донишҷӯён гирд омаданд. Онҳо ба ҷасад
менигаристанд. Дар ҳамон лаҳза зуд полис ҳозир шуд. Љасадро аз боло гирифтанд.
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Самира ҳар рўз ба дарс ҳозир мешуд. Ӯ қариб вақти зиёди худро бо ҳамин се
ҳамкурсаш мегузаронд. Рӯзи дигар онҳо баъди дарс дар майдони футболбозии
Донишгоҳ нишаста суҳбат мекарданд. Дар майдон донишҷӯёни курси дуюм дарси
варзиш доштанд. Онҳо футболбозӣ мекарданд. Самира ба дустонаш мегӯяд, ки
оё мо метавонем ин қотилро пайдо кунем? Умед мегӯяд, ки дарёфти қотил
мушкил аст. Дар ҳамин лаҳза Заррина мегӯяд: Чаро ту ин тавр фикр мекунӣ?
Умед гуфт, ки мо наметавонем пешбинӣ намоем, ки қотили лаънатӣ кай боз як
донишҷӯи бечораро ваҳшиёна ба қатл мерасонад. Ба ақидаи Шаҳром, шояд
қотил ягон мушкилие бо ҳамин донишҷӯён дорад. Самира дар ҳамин лаҳза
илова намуд, ки донишҷӯёни кушташуда ҳамкурсҳои хоҳари ман буданд.
Шояд қотил дар байни ҳамон донишҷӯён бошад. Ба назари Заррина, шояд
қотил донишҷӯ набошад. Шаҳром гуфт, ки шояд каси дигар бошад. Баъд аз ин
Самира бо дӯстонаш чанд муддате баҳс карданд. Ва он рӯз ҳеҷ ҳодисае рӯй
надод. Баъди се рӯз зодрӯзи Шаҳром буд. Онҳо пешакӣ маслиҳат карда буданд,
ки дар ошхонаи Донишгоҳ зодрӯзи Шаҳромро мегузаронанд. Ҳамин тавр, рӯзи
зодрӯзи Шаҳром низ фаро мерасад. Онҳо баъди дарс, соатҳои ду зодрӯзро дар
ошхонаи Донишгоҳ љашн мегиранд. Соат ба панҷи бегоҳ наздик мешавад. Фасл,
ки тирамоҳ буд, ҳаво низ зуд торик мешуд. Онҳо зодрўзро хуб гузаронданду
баромаданд. Роҳе, ки аз ошхона мебаромад, бо даҳлез ба тарафи саҳнаи
Донишгоҳ мебурд. Онҳо ба даҳлези Донишгоҳ даромаданд. Чун ҳаво торик
шуда буд, диданд, ки одами сиёҳпўше дар даҳлез рафтуо дорад. Зоҳиран, мисли
донишҷӯњо менамуд. Дар ин лаҳза басти дуюми донишҷӯён дарс мехонданд.
Соат ќариби панҷ буд ва ҳаво торик. Дар даҳлез донишҷӯе мегузашт, ки
ҳамкурси хоҳари Самира буд. Самира ӯро бо як назар кардан шинохт. Бо
баромадани ҳамкурси хоҳари Самира ба ошёнаи дуюм, садое ба гўш расид.
Самира ва дӯстонаш ба якдигар нигаристанд ва ба тарафи садо давиданд. Ва
ҳамзамон аз синфе овози кушодани дарро шуниданд. Дӯстони Самира истоданд.
Ва дар ҳамин лаҳза Самира ба боло давида ќотилро дид. Самира аз қафои қотил
давид. Самира фарёд зад: - њой, қотил ҳамон ҳамкурси хоҳари Самираро 3 корд
зада, дар даҳлез партофта гурехт. Ҳаво торик шуда буд. Қариб, ки одамро
шинохтан намешуд. Онҳо аз қафояш давиданд. Шаҳром аз қафояш бо овози
баланд: ист, лаънатӣ, ист, лаънатӣ - фарёд мекард. Марди сиёҳпӯш ба қафояш
нигоҳ намекард ва баъди гардиши девор нопадид гардид. Шаҳром аз қафояш
давида, гардишро гашту дид, ки ҳеҷ кас нест. Марди сиёҳпӯш дар пушти гардиши
девор рост истода буд. Шаҳром ӯро надида ва лањзае истод. Нигоҳ кард, вале ҳеҷ
кас наменамуд. Марди сиҳпӯш дар қафои Шаҳром буд. Ҳангоме ки Шаҳром ба
тарафи қафо нигоҳ кард, дид, ки марди сиёҳпӯш дар қафояш истодааст. Шаҳром
зуд ва чолокона ба рӯи марди сиёҳпӯш мушт андохт. Аммо мушти ӯ ба хато рафт.
Дафъаи дигар марди сиёҳпӯш дасти Шаҳромро дошта, бо пояш бар пушти пойи
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Шаҳром зада, ӯро ба зону афтонд. Ва такроран ба миёни Шаҳром зада, ӯро ба
замин афтонд. Дар ҳамин ҳангом Умед овози Шаҳромро шунида, аз қафояш
давид ва дид, ки марди сиёҳпӯш Шаҳромро латукӯб дорад. Умед давида, бар
тахтапушти марди сиёҳпӯш ба пояш зад. Ва марди сиёҳпўш якду қадам ба пеш
рафт. Мехост ба сӯи Умед баргардад, ки боз як мушти дигар хўрд. Дафъаи дигар
марди сиёҳпӯш пои Умедро дошта, бо пояш дар шиками Умед мезанад ва
ҳамзамон ӯро ба тарафи даҳлез мепартояд ва мегурезад. Дар ҳамин лаҳза Заррина
аз зинапояи ошёнаи якум ба дуюм баромада истода буд. Ҳангоми гурехтан
марди сиёҳпўш ба Заррина бармехўрад. Марди сиёҳпӯш мебинад, ки Заррина
тарсидааст. Ӯро ба тарафи девор тела дода, ба ошёнаи якум мефарояд. Ӯ ба
тарафи дари баромади даҳлез медавад, то ки ба саҳни Донишгоҳ барояду гурехта
равад. Аммо аз даромадгоҳи даҳлез Самира даромад. Марди сиёҳпӯш Самираро
дида, боз ба ошёнаи дуюм мебарояд. Самира аз қафои ӯ давида, ба ошёнаи дуюм
мебарояд. Ошёнаи дуюми Донишгоҳ аз даҳлези дароз иборат буд. Дар даҳлез
Самира ӯро думболагирӣ мекунад. Марди сиёҳпӯш дар дањлез медавиду Самира
низ аз қафояш. Ҳангоме ки онҳо медавиданд, даҳлез кӯтоҳтар мешуд. Дар охири
даҳлез тирезае буд, ки ба тарафи беруни Донишгоҳ кушода мешуд. Онҳо то
охири даҳлез бояд медавиданд. Ҳангоми наздик шудан ба тиреза, Самира бо
овози баланд фарёд зад, ки: Ист!!! Самира дар дасташ як арматур дошт (дар он
замон синфхонаи ошёнаи якумро таъмир мекарданд. Ва ў саросемавор аз ҳамон ҷо
он арматурро гирифта буд). Ист мегӯям, - гуфт Самира. Марди сиёҳпӯш, ки ба
назди тиреза расида буд, якбора истод. Ҳарчанд ки худи Самира дар ҳолати тарсу
њарос қарор дошт, худро ба даст гирифта, ҷасурона фарёд зад:
- Ту кистӣ?
Марди сиёҳпӯш ҷавоб надод.
Самира гуфт: - Гап зан, вагарна бо ин арматур саратро пора–пора мекунам.
Чаро ту донишҷуёнро куштӣ?
Марди сиёҳпӯш: - Ҳар инсон вазифаи худашро иҷро мекунад.
Самира: - Ба ман нигоҳ кун, вагарна ба ҷаҳаннам мефиристамат!
Марди сиҳпӯш: - Аз дидани рӯи ман ба ту фоидае намерасад!
Самира: - Ман ба саволи худам ҷавоб нагирифтам. Чаро ту донишҷӯёнро
куштӣ?
Марди сиёҳпӯш: - Мехоҳӣ донї, ки ман чаро донишҷӯёнро куштам? Хуб гўш
кун. Ду сол пеш он донишҷуёне, ки ту мегӯӣ, духтареро ба қатл расониданд.
Самира: - Кадом духтарро?
Марди сиёҳпӯш: Номи он духтар Насиба буд.
Самира ҳайрон шуда суоломез гуфт:
- Насиба?
Марди сиёҳпӯш: - Ман духтареро дӯст медоштам, ки номаш Насиба буд.
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Номи ман Шариф аст. Ду сол пеш ман дар Донишгоҳ таҳсил мекардам.
Ман он вақт курси 3 будам. Дар ҳамин Донишгоҳ бо духтаре вохўрдам, ки
аз ман як сол хурд буд. Номаш Насиба. Насиба курси 2 мехонд. Ва миёни мо
дўстї пайдо шуд. Оҳиста–оҳиста мо якдигарро дӯст доштем. Як ҳамкурси
Насиба, ки номаш Баҳром буд, Насибаро дӯст медошт. Аммо Насиба Баҳромро
дӯст намедошт. Чаро ки мизоҷи Баҳром ба Насиба писанд набуд. Як вақт ман
бемор шудаму ба беморхона афтодам. Се моҳ ба Донишгоҳ омада натавонистам.
Дар ин замон рӯзе Баҳром бо се дӯсташ ба назди Насиба омада, моҷаро ташкил
намудаанд. Хулосаи ҷанҷол ин ки Бањром Насибаро дӯст медоштааст ва
Насибаро таҳдид кардааст, ки он Шарифатро дафъ кун ва чандин дашному
суханњои носазоҳо низ гуфта. Насиба дар ҷавобаш гуфтааст, ки: Дафъ шав аз
назарам, номард - ва як торсакии обдор ба рӯи Баҳром задаст. Баҳром девонавор
ба сўи ў ҳамла намуда, Насибаро аз ошёнаи дуюм ба замин мепартояд. Баъди
Насибаро ба беморхона бурдан ў ба њалокат мерасад. Баҳром ва дӯстонашро ба
маҳкама мекашанд. Баҳром ва дӯстонаш шаҳодат медиҳанд, ки Насиба худаш
аз ошёнаи дуюм афтидааст. Баъди ду моҳ онҳоро аз маҳбас озод мекунанд.
Аз рӯи қонун дигар онҳо бегуноҳ буданд.
Марди сиёҳпӯш гуфт: - Акнун ту мехоҳӣ, ки ман рӯямро ба ту нишон диҳам!
Ва ниқобро аз рӯяш гирифт. Самира чеҳраи ӯро дид. Марди сиёҳпӯш гуфт: - Ман
хоҳари туро дӯст медоштам. Мо якдигарро дӯст медоштем. Аммо онҳо хоҳари
туро ба қатл расониданд. Баҳром одами сарватманд буд. Ман одами одӣ ва
миёнаҳол будам. Аммо чизи муҳим ин буд, ки мо ҳамдигарро дӯст медоштем.
Баҳром аз кинаву адоват бо дўстонаш Насибаро ба қатл расониданд. Ман
касонеро, ки Насибаро ба қатл расониданд, ҳамаи онҳоро як ба як ба қатл
расонидам. Акнун ман кори худро тамом кардам!
Самира гуфт: - Ин чї кори кардагиат?
Марди сиёҳпӯш: - Ин тасмими ман буд. Ту дигар ҳеҷ гоҳ манро намебинӣ.
Ман охирин бор ҳамин гарданбандро барои Насиба аз пули идрорпулиам харида
будам. Мехостам, ки ба ӯ тақдим кунам. Аммо бемор шудаму натавонистам, ки
ба ӯ диҳам. То ман аз бистари беморӣ хестам, ки аллакай Насиба дигар ин
оламро падруд гуфта буд. Ба наздикӣ ман бори дигар бо Насиба вомехӯрам.
Лекин ҳамон рӯзро намедонам. Шояд имрӯз бошад ё шояд фардо.
Чашмони Самира пур аз ашк шуда буданд. Самира, ҳангоме ки ин суханҳоро
дар бораи хоҳараш шунид, арматуре, ки дар дасташ буд, аз дасташ ба замин
афтод. Дасти Самираро марди сиёҳпӯш гирифту гуфт: - Ман ин гарданбандро
ба хоҳарат дода натавонистам. Ман мехоҳам ту инро ба расми хотира аз ман
бигирӣ. Ин ягона чизест, ки Насибаро ба ёди ман меорад. Ман мехоҳам инро
ту бигирӣ. Ва гарданбандро дар дасти Самира андохт. Дар ҳамин лаҳза
аллакай Шаҳром ва Умед ба полис хабар дода буданд. Полис гирду атрофи
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Донишгоҳро муҳосира карда буд. Тирезаи Донишгоҳ ба тарафи поён кушода
мешуд. Марди сиёҳпӯш тирезаро кушода, бо лӯлаи обрави девори Донишгоҳ ба
поён мефарояд. Дар ин ҳолат Самира аз қафояш медавад ва мебинад, ки марди
сиёҳпӯш аз поён бо дасташ ба тарафи Самира хайрухуш мекунад. Полис бонг
мезанад, ки дастонатонро боло карда, дар ҷоятон истед. Самира ҳам дасташро ба
тарафи ӯ меҷунбонаду марди сиёҳпӯш фавран ба тарафи полис медавад.
Аллакай дар саҳни Донишгоҳ полис ҷамъ шуда буд. Полис таҳдид мекунад, ки
агар наистед, мепаронем. Марди сиёҳпӯш дигар намеистад. Ва дар ин ҳангом
полис ба тарафи ӯ тир холӣ мекунад.
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ОБУНА БА МАҶАЛЛАИ «ИЛМ ВА ҶОМЕА»
Инак, дар соли нави 2016 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Раёсати Академияи илмҳои 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 109 сомонию 68 дирам мебошад.
Индекси обуна: 734025
Нишонӣ: ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 33
Телефон: 221-53-97, 98-558-47-10
E-mail:firdavs_79@mail.ru
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

Ба матбаа супорида шуд 20.09.2016
Барои нашр имзо шуд 21.09.2016
Чопи офсети. Љузъи чопї 17,2. Андоза 70х100 1 / 8 .
Адади нашр 150 нусха. Супориши №107.

ЉСК «Чопхонаи Дониш»
ш. Душанбе, кўчаи С. Айнї 121, бинои 2
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