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ПЕШГУФТОР
Имрўз илми фарњангшиносї дар ќатори дигар илмњо
пешрафт намуда, рўз ба рўз доманаи он густурдатар мешавад. Он ба њайси шохаи људогона ва мустаќили дониши башарї дар марњалаи кунунї њамчун муќаддимае барои омўзиши фанњои башарї хидмат мекунад, то заминаро барои дарку фањми онњо фароњам оварад.
Дар ин китоб ҳамчун дастури таълимӣ матни лексияҳо
оид ба фарҳанги волои мардуми башар ва минтақаҳои маданӣ дода шудааст, ки то дараҷае донишҷӯён метавонанд аз
он комёбиҳо бархурдор гашта, оид ба назарияи фар[анг ва
таърихи фар[анг маълумоти кофb пайдо кунанд.
Дар китоб ба масъалаҳои фарҳангии мардуми тоҷик низ
диққат дода шудааст. Муҳим он аст, ки мавзӯъҳои фарҳангии
ҷойдодашудаи минтақаҳои маданӣ дар пайвастагии давраҳо
шарҳ дода шудаанд.
Барои омода намудани ин дастур мо бештар ба маводу
адабиёти нави таълимӣ такя намуда, мавзӯъҳои муҳими
фарҳангиро мувофиқи барномаҳои таълимии макотиби олӣ
мавриди омӯзиш қарор додем. Ин мавзӯъҳо барои тарбияи
насли наврас аз аҳамият холӣ набуда, балки ҷавононро ба
ватандӯстӣ, инсонгароb, хештаншиносӣ ҳидоят менамояд.
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ФАСЛИ I. НАЗАРИЯИ ФАР{АНГ
МАВЗЎИ 1.
ФАР{АНГШИНОСB {АМЧУН ИЛМ
Наrша:
1.Ба вуљуд омадани фарњангшиносї њамчун соњаи
мустаќили дониш
2. Консепсияи фар[ангшиносb, мавзўъ ва вазифаи он
3.Сохтор ва таркиби дониш[ои фар[ангшиносии
муосир
4.Усул ва равиш[ои та[rиrи фар[ангшиносb
Ба вуxуд омадани фар[ангшиносb [амчун со[аи
мустаrили дониш
Ќаблан тањќиќи фарњанг дар доираи масъалањои
фалсафї (аз дидгоњи фалсафаи таърих ва фалсафаи
фарњанг) мавриди омўзиш ќарор мегирифт, ки суннати ќадимї дорад. Илова бар он, дар гузашти замон
фарњанг аз тарафи илмњои дигар, чун бостоншиносї,
мардумшиносї, равоншиносї, таъриху љомеашиносї
низ омўхта ва тањќиќ карда мешуд. Аз ин рў,
фарњангшиносї, њамчун илми алоњида нисбатан љавон буда, дар нимаи дуйуми асри ХХ арзи вуљуд кардааст.
То ба вуљуд омадани илми фарњангшиносї
масъалањои фарњанг дар доираи фалсафаи њастї,
љањон ва инсон тањќиќ мегардид. Ба таъбири дигар,
масъала чунин матрањ мешуд, ки табиат новобаста аз
инсон вуљуд дорад ва он чизе, ки онро инсон эљод
кардааст, яъне фарњанг дар доираи маърифати фалсафаи њастї матрах гардида, омўхта мешудааст. Аз ин
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рў, аз асри ХVIII фарњанг њамчун мавзўи хос таваљљўњи файласуфону муаррихони аврупоиро ба худ
љалб мекунад. Мањз дар њамин давра дар таълифоти
Д.Вико «Пояњои илми љадид дар бораи табиати умумии миллат», И.Г.Гердер «Андешањо дар бораи фалсафаи таърихии башарият», дар се асари И.Кант
«Танќиди хиради соф», «Танќиди хиради амалї» ва
«Танќиди ќобилияти мулоњизаронї» ва афкори
фарњангшиносии Шеллинг, Гегел ва Конт андешаронињои хос перомуни љањони эљодкардаи инсон, яъне
фарњанг оѓоз мегардад. Дарки се нерўи рўњонии
ќобилияти инсон - аќл, ирода ва эњсос, ки якдигарро
такмил карда, дар фаъолияти инсон дар соњаи илм,
ахлоќ ва њунар (санъат) љилвагар мешаванд, ба ин
натиља овард, ки майдони фаъолияти эљодии инсон фарњанг аз дигар фаъолиятњо људо карда шавад.
Бо вуљуди ин, танњо дар асри ХХ кўшишњои
ќотеонае барои ба вуљуд овардани фанни махсусе, ки
фарњангро бо тамоми љанбањояш мавриди тањлилу
омўзиш ќарор дињад, ба миён меояд.
Поягузори илми фарњангшиносї Лесли Уайт
(1900-1975) - олими антропологи амрикої мебошад.
Лесли Уайт дарк кард, ки зери мафњуми умумии
«фарњанг» фарњангњои гуногун амал мекунанд ва бояд
мафњуми назариявї-абстрактии (фалсафии) фарњангро бо маводи ѓанї ва њамеша рушдёбанда (фарњанги
хоси кишварњо ва мардумони мухталифи онњо) пайваст намуд. Аз ин рў, яке аз вазифањои асосии
фарњангшиносї пайванди «умум» бо «фард», барои
нишон додани мафњуми «махсус»-и фарњанг мебошад,
аммо то ба имрўз њаллу фасли комили ин масъала сурат нагирифтааст. Зеро, фарњангшиносї дар
марњалаи ташаккулёбї ва мушаххассозии мавзўъ ва
усулњои тањќиќи хеш ќарор дорад.
Бо вуљуди он, равшан аст, ки фарњангшиносї
кайњо аз зери ќаноти фалсафа берун омада, ба фанни
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алоњида табдил ёфтааст. Гарчанде то ба њол бо илми
фалсафа робитањои мутаќобила дорад, аммо дар асл
дар алоњидагї метавонад рушд кунад ва ба таври мустаќил вуљуд дошта бошад.
Фарњангшиносї ба њайси шохаи људогона ва мустаќили дониши башарї дар марњалаи кунунї њамчун
муќаддимае барои омўзиши фанњои башарї хидмат
мекунад, то заминаро барои дарку фањми онњо фароњам оварад.
Ба таври хулоса, фарњангшиносї маљмўи илми
башарї буда, мавзўи тањќиќи он фарњанг ба њайси
њам падидаи умумї ва њам падидаи хусусї ва вежаи
хоси њастии башарї шуморида мешавад. Фарњангшиносї дар буриши таъриху фалсафа, љомеашиносиву
равоншиносї, антропология (инсоншиносї), этнология (мардумшиносї), этнографияву санъатшиносї,
семиотика (аломатшиносї), забоншиносї ва информатика ташаккул ёфта, дар асоси усули илмии хоси
хеш дастовардњои ин илмњоро таљзияву тањлил мекунад. Чунин гуногунии равишњои назариявї - методологии тањќиќ, пеш аз њама, ба
чандмеъёрии худи падидаи фарњанг марбут аст.
Консепсияи фар[ангшиносb, мавзўъ ва вазифаи он
Илми фарњангшиносї яке аз илмњои љомеашиносї буда, таърихи хело куњан дорад ва комёбињои
даврањои гуногуни љомеаро дарбар мегирад. Омўзиши он комёбињо олимони зиёдеро ба чунин хулоса
оварданд, ки таълими илми фарњангшиносиро ба роњ
монанд, то ки мардум аз комёбињои бузурги фарњангию тамаддунии ањли башар ва пањлўњои љолибу дилпазири адабиёт, санъат, шеваи њунармандии халќњои
љањон бањраманд гарданд. Дар ин маврид њар як фарди љомеа метавонад ба гузаштаи бунёдкоронаи аљдоди хеш назар карда, суннатњои аз байн рафтаи аљдоди
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хешро барќарор намуда, ба пешрафти фарњангу тамаддуни љомеаи љањонї њисса гузорад.
Бузургони илму фарњанг Форобї, Тойнби, Э.
Тэйлор, Викко, Шпенглер, Сорокин, Бердяев, Данилевский, Уайт ва дигарон низ дар замони хеш ањамияти илми фарњангшиносиро дарк намуданд. Дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ омўзиши илми
фарњангшиносиро инчунин дар Аврупо ба роњ
монданд, ки он маќсад ва вазифањои худро дошт. Пеш
аз њама, тавассути омўзиши он инсон дар бораи комёбињои фарњангиву тамаддунии марњилањои муњими
ташаккули њаёти худ маълумоте пайдо намуда, аз он
бањраманд гашта, ба комёбињои бузург ноил мегардад.
Аз ин хотир олимон омўзиши илми фарњангшиносиро зарур ва њатмї донистаанд, зеро тавассути он
мо метавонем дар бораи олами андешањои ќадима ва
љадид ба дарёфти њаќиќати фарњангї ноил гардем.
Инчунин мардум бо донишу маърифатнокї ва љањонбинии хеш мушкилотњои иљтимої, иќтисодї ва
фарњангии љомеаро дарк намуда, барои бартараф
намудани он мушкилотњо рў меоранд.
Модоме, ки инсон дар раванди ташаккули љомеавї ба комёбињои фарњангиву маданї ноил гардид,
пас ягон фарде худ маданї тавлид наёфта, балки дар
раванди ташаккули љомеавї хусусиятњои маданиро аз
бар менамояд ва зина ба зина онро сайќал дода, дар
љомеа обрўю эњтироми худро пайдо мекунад. Дар
љомеаи инсонї афроде ёфт мешаванд, ки онњо аз рўи
рафтору кирдор, маърифатнокї ва љањонбинии худ ба
пешрафти фарњангу тамаддуни инсоният сањми бузурге мегузоранд. Ва ё баръакс шахсоне ёфт мешаванд,
ки бо рафтору кирдор, сатњи пасти маърифатнокї ва
љањонбинии худ ба пешрафти фарњангу тамаддун
таъсири манфї мерасонанд.
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Аз рўи маълумоти олимон бармеояд, ки хусусиятњои маданї ва предметњои маданият аз тарафи инсон аз даврањои ќадим то айни замон ба даст оварда
шудаанд. Аз ин хотир, инсон бо маданият ва маданият хоси инсон дониста шуда, фарњанг њамчун субъект
инсонро объекти худ ќарор додааст. Аз ин рў, олимон
илми фарњангшиносиро новобаста ба илми љомеавї
буданаш боз илми зиндагї ва илми дуюми табиат низ
меноманд, чунки ќонуниятњои омўзиш ва амалияи
фарњанг тамоми пањлўњои њаёти моддию маънавии
инсонро меомўзад. Пайваста ба ин инсон предметњои
ѓайримадании тайёри табиатро бо-маќсадона истифода бурда, аз он предметњои маданї офарида, мушкилотњои зиндагии хешро бартараф менамояд. Албатта њамаи ин комёбињо вобаста ба маќсаду мароми
инсонї буда, барои аз байн бурдани мушкилотњои
љомеа ба даст оварда шудааст.
Хулоса, гарчанде, ки омўзиши илми фарњангшиносї дар давраи муосир ба роњ монда шуда бошад
њам, предметњои он аз даврањои ќадим дар илмњои дигар ба монанди, иљтимоиёт, санъат, фалсафа, забон,
адабиёт, ахлоќ, њуќуќ, риёзиёт, таърих, љуѓрофия ва
ѓайрањо истифода бурда шуда, илмњои табиию
љамъиятиро пурмазмунтар гардонида, ќадру ќимати
онњоро баланд мегардонд. Фарњангшиносї дар
пешрафти љомеа ва комёбињои инсонї ањамияти бузурге дорад. Аз ин рў омўзиши он дар замони имрўз
ва оянда зарур аст.
Фарњангшиносї фаннест, ки таърихи маърифати
илмиву фалсафиро меомўзад. Вай ќонунияти куллии
раванди тањаввулоти фарњангї, дастовардњои беназири халќњо ва кишварњои мутамаддинро аз даврањои
атиќа то замони муосир мавриди тањлилу тадќиќ
ќарор медињад. Тавассути тафаккури таърихию фалсафї моњият, сохтор ва маќоми маданиятро њамчун
њодисаи иљтимоию таърихї муайян менамояд.
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Яке аз хусусияти муњим ва махсуси ин илм
иборат аз он аст, ки дар он гузориш ва њалли
масъалањо хусусияти серпањлў дорад, аз он љумла,
таърихию фалсафї, ахлоќию эстетикї, иљтимоию
сиёсї ва ѓайра. Кулли тасаввурот, аќидањо ба илми
таърих такя мекунанд ва аз маводи таърих сарчашма
мегиранд. Лекин аз илми таърих бо куллї фарќ мекунад, зеро аз мавќеи илми мазкур ба гузашта фаќат аз
диди таърих назар кардан басанда нест. Чун худи
њамин илм аз таќозои тањќиќи маданият дар дараљаи
баркамоли интеллектуалї (яъне фалсафї) пайдо
шудааст. Омўзиши маданият аз кўшиши эљодкоронаи
тафаккури инсони имрўза сар мезанад. Фањмидани
гузашта ба он хотир лозим аст, ки дар батни
љанинњои замони мо маданияти муосир нињон аст, вале решањои маданияти муосир аз мањсул ва фаъолияти
наслњои гузашта ѓизо гирифтаанд.
Љињати дигари фарќкунандаи ин илм он аст, ки
дар вай маводи мушаххаси таърихї тавзењоти васеи
назариявї мегирад. Дар он маводи гуногуни эљодиёти
бадеї, санъати меъморї, њайкалтарошї, ороиши
амалї, мусиќа, театр, кино, санъати тасвирї, афкори
этикї ва эстетикї, њамчунин асноди сиёсию иљтимої
мавриди тањлил ќарор мегиранд.
Муаммоњои махсуси фарњангшиносї масъалаи
тањќиќи таърих ва назарияи фарњанги миллї ва башарї мебошад. Мутолиоти фарњангшиносї барои
олимони ќарни ХIХ хос аст. Маќсади мутолиоти
фарњангшиносї донистани масъалањои њастии инсон
дар кулли фарњанги иљтимої мебошад. Фарњангшиносї њамчун илми инсонї усулњои тањќикотро густариш медињад, ки ба фанњои фалсафа, љомеашиносї,
таърих ва риёзї хос аст.
Њамин тавр, омўзиши фанни фарњангшиносиро
ба таври мушаххас чунин муайян кардан мумкин аст:
Фарњангшиносї илм дар бораи ќонунияти умдаи раин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ванди таърихї ва фарњангї, дар бораи таърихи дастовардњои беназири мадании халќњо ва кишварњои дунё
аз даврањои ќадим то замони муосир аст. Фарњангшиносї њамчун илм ќонуниятњои омўзиш ва амали
фарњанг, динамика, њамгирої ва робита, иртибот бо
њаёти моддї ва маънавиро меомўзад.
Агар боз аниќтар гўем, фарњангшиносї илмест,
ки ба таври назариявї моњият, сохт ва маќоми маданиятро њамчун њодисаи љамъиятї муайян мекунад, тавассути тафаккури таърихию фалсафї ва дар дараљаи
хеле баланди интеллектуалї маданияти халќу миллатњои љањонро аз даврањои ќадим то замони муосир
меомўзад, маънї ва ањамияти хосаи маданияти
алоњидаро дар доираи маданияти љањонї муайян менамояд.
Яке аз њадафњои асосии фарњангшиносїошкорсозии ќонуниятњои рушди фарњанг аст, ки аз
ќонунњои табиат ва њаёти моддии инсон тафовут дошта, вежагии фарњангро ба њайси љанбаи арзишманди
њастї муайян мекунад. Дар ин робита муњимтарин
масъалањои фарњангшиносиро ба таври зер метавон
ном бурд:
1.Тавзењу тафсири амиќ ва пурраву мукаммали
фарњанг, шарњи моњият, мазмун, аломатњо ва вазифањои он;
2.Омўзиши усули пайдоиши фарњанг, њамчунин
падидањои алоњида ва равандњои он;
3.Таъини маќом ва наќши инсон дар раванди
фарњангї;
4.Тањияи воситаи дараљабандї, методњо ва васоили омўзиши фарњанг.
Алњол дар бораи фарњангшиносї андешаву
аќоиди гуногун вуљуд дорад. Аммо дар миёни ин њама
гуногунназарї метавон се назару равиши асосиро перомуни ин илм ќайд намуд:
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Якум. Ин равиш
фарњангшиносиро њамчун
маљмўи фанњое, ки фарњангро аз мавќеи таърих,
љомеашиносї, фалсафа ва амсоли он меомўзад, арзёбї
менамояд.
Дуввум. Фарњангшиносї ќисме аз ин ё он илми
бунёдї, масалан, фалсафа дар назар гирифта мешавад. Дар асл, фалсафа низ масоили фарњангро
меомўзад, аммо ба ин масъалањо бо диди фалсафї менигарад, ки нисбатан мањдудтараст. Яьне дар чорчўбаи маќулоти (категорияњои) фалсафї тамоми
мўњтавои гуногунљанбаи фарњанг танњо аз мавќеи
моњияти он таљзияву тањлил мегардад.
Севвум. Фарњангшиносиро њамчун илми људогона ва мустаќиле, ки дар байни илмњои гуманитарї
маќому мартабаи хешро дорост, мешиносад. Ин љойгоњ пеш аз њама, бо мавзўи (предмети) омўзиш ва усули (методи) тањќиќ муайян мегардад. Ба таъбири дигар, бояд њар як объект ва илм методи (усули) тањќиќи
илмии хешро доро бошад. Бинобар ин, мушаххас
сохтани объект (мавзўи) бањси илми он аз њама
муњимтар мебошад.
Ба таври умумї, мавзўи фарњангшиносиро метавон фаъолияти фарњангэљодкунандаи инсон дар
таърихи башарият ва ватани хеш номид.
Муњимтар аз њама, объект ва предмети фарњангшиносй дар атрофи мафњуми фарњанг мутамарказ
мешавад. Аз он љо, ки фарњангшиносї дар мењвари
фанњои иљтимої-илмї ва гуманитарї ќарор дорад, ба
њайси объекти тањќиќ тамоми олами тартиботи
сунъиро дар бар мегирад, ки он аз ашё, технологияи
фаъолият, шаклхои созмонњои иљтимої, дониш, мафњумњо, рамзњо, забони иртиботот ва амсоли он
иборат аст.
Мавзўи бањси соњавии фарњангшиносї њамчунин
васеъ аст. Он иборат аст аз онтологияи фарњанг (гуногуннавъии дидгоњњои маърифат), гносеологияи
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фарњанг (ташаккули донишњои фарњангшиносї,
сохтор ва методологияи он), сохтори фарњанг, семантикаи фарњанг (тасаввурот дар боpaи рамзњо, амалиётњо ва забонњои фарњанг), антропологияи фарњанг
(тасаввурот дар бораи мушаххасоти фарњанги шахс),
фарњанги иљтимої, динамикаи иљтимої ва таърихии
фарњанг, љанбањои амалии фарњангшиносї.
Мураккабии муайян намудани вазифаи илми
фарњангшиносї аз он сар мешавад, ки дар омўзиши
фарњанг њам таърих ва њам фалсафа иштирок мекунанд ва дар он тафаккури мушаххаси таърихї ва
муљаррањи (абстракти) фалсафї ба тариќи махсус васл
мегарданд. Фарњангшиносї афзалияти ин ё он намуди
санъатро дар таърихи мадании халќњои љањон (аз он
љумла халќи тољик) ин ё он образњои бадеиро аз
нуќтаи назари вобастагии он аз шароити таърихї,
сиёсї, маишї ва љуѓрофї, ки дар он субъект-эљодкор
сукунат дошт, бояд муайян кунад.
Вазифаи фарњангшиносї тањќиќи бунёди «генетикаи» фарњанг буда, раванди таърихию фарњангї
(дар сатњи љањонї ва миллї) ва рушду тавсиаи
фарњангро пешгўї намуда, онро идора мекунад. Вазифањои мављуда чунин масъалањои бунёдиро њал
хоњад кард:
-баррасии «ген» ва «рамзи генетикї»-и хориќаи
фарњанг, яъне сохтори зербинои он барои њифзу интиќоли таљрибаи иљтимоии фаъолияти инсонњо
масъул мебошад;
-омўзиши омилњое, ки ба «генњо»-и ташаккули
фарњангию таърихї таъсири манфї мерасонанд ва
бознигарию равонасозии ин «кодњо» дар раванди
эљодї;
-омўзиши натиљањои рушди љамъбастї њамчун
таърихи башарї шудани љањон.
Унсури муњими фарњангшиносї њамчун системаи
донишњо ќаворашиносии фарњанг (культурантропоин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

логия) мебошад, ки ба омўзиши арзишњои мушаххас,
шаклњои иртибот, амалї сохтани натиљаи фаъолияти
фарњангї дар пўёии он, механизмњои интиќоли
таљриба ва малакањои инсонњо ба башар вобаста аст.
Барои фарњангшиносї аз дунболи раќаму далелњои
фарњангї будан муњимтар мебошад. Рушди таърихии
мафњуми фарњанг худ аз худ ба фарњангшиносї
наздик намешавад ва инро ќаворашиносии фарњанг
анљом медињад.
Донишњои мураттаби фарњангшиносї инъикоси
худро дар баррасии фарњангшиносї њамчун тахассуси
таълимї зоњир мекунанд.
Усули омўзиши фарњангшиносї алњол мувофиќи
таљрибаи таълими фанњои фарњангшиносии донишгоњњои мўътабари Русия бо назардошти хусусияти миллию фарњангии мардуми тољик ва кишварњои
узви Иттињоди давлатњои мустаќил буда, љавобгўи
меъёрњои омўзиши фарњангшиносї бояд љавобгў
бошад. Аз ин рў, чунин бахшњо дар таълими
фарњангшиносї људо карда шудаанд:
1. Назарї: дар ин љараён донишљўён бояд иттилооти бештар дар бораи назарияи фарњанг (мавзўъ,
мафњуми асосї, сохтор ва амали фарњангшиносї), инчунин, мактабњои муњим, таълимот ва равияњои асосии фарњангшиносї дошта бошанд. Ба ин ќаворашиносии фарњанг, фалсафаи фарњанг, таълимоти рамзї,
бозї ва равонии фарњанг, назарияи архетипњои
фарњанг, сохторгарої (структурализм), назарияњои
«тамаддуни локалї», љомеашиносии фарњанг, постмодернизм ворид мегардад.
2. Таърихї- пайдоиш ва даврањои рушди таърихии фарњанг, ки аз ду бахш - таърихи фарњанг ва тамаддунњо иборат мебошад.
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Сохт ва таркиби дониш[ои фар[ангшиносии муосир
Фарњангшиносї аз се ќисмати калони бо њам
пайваста иборат аст:
Назарияи фарњанг.
Фарњанги љањонї.
Фарњанги миллии тољик.
Назарияи фарњанг. Дар ин фасл тањлили умумии
методологии масъалањои назариявї ва фањмиши
моњият, сохт ва маълумоти фарњанг инъикос мегардад. Категорияњо, мафњумњои муњимтарине, ки банду
басти онро ташкил мекунанд, пеш аз њама, фарњанг,
маданият ва тамаддун, ки бо мафњумњои тамаддун,
дин, идеология, њаёти маънавї, маданияти љањонї,
миллї, этникї ва минтаќавї маъмул аст, мавриди
баррасї ќарор мегиранд.
Фарњанги љањонї. Дар ин фасл шарњу тавзењоти
инкишофи фарњанг аз давраи ибтидої то замони
њозира дода шуда, маданияти халќњо ва давлатњои гуногуни дунёи ќадим баррасї мегардад. Масалан,
фарњанги Миср, Байнаннањрайн, Њиндустон, Хитой,
Юнону Рим ва ѓайра. Дар айни њол барои тавсифи ин
ё он марњилаи фарњангї њамон халќу миллат объекти
тадќиќот ќарор мегирад, ки вай пешоњанг, таљассуми
пурраи дастовардњои фарњанги њамон давра бошад.
Фарњанги миллии тољик. Дар ин бахш хусусияти
фарњанги миллии тољик аз замонњои хеле ќадим то ба
имрўз њамчун љузъи људонашавандаи фарњанги умумибашарї тањлил карда мешавад. Дар њар давраи
таърихї робита ва муносибати он бо фарњанги халќњо
ва давлатњои гуногун маънидод карда шуда, сањми
халќи тољик њамчун эљодкори маданияти нотакрор
дар фарњангу маданияти халќњои њамсоя, аз тарафи
дигар, бархурдоршавии он бо дастовардњои фарњанги
љањонї равшан карда мешавад.
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Ба иртиботи мураккабии хислати мавзўю масоили фарњангшиносї сохтори донишњои фархангшиносї низ мураккаб аст. Бинобар вежагии њадафи
тањќиќ, мавзўъ ва масоили мушаххас, сатњи маьрифативу љамъбастии он, унсурњои алоњидаи фарњангшиносї њамчун системаи донишњо таќсим карда мешавад.
Сохтори илми фарњангшиносї дар чорчўбаи
фарњангшиносии назариявї чунин аст:
Фалсафаи фарњанг
Таърихи фарњанг
Антропологияи фарњанг
Сотсиологияи фарњанг
Таърихи фарњангшиносї
Фарњангшиносии амалї
Фарњангшиносї аз фалсафа људо шуда, такя ба
дастовардњои илмњои даќиќ, эњтиёљоти хешро барои
тарњи масоили маърифатї њифз намуд, ки њаллу фасли
онро фалсафаи фарњанг ба дўши худ гирифт. Аз ин рў,
фалсафаи фарњанг асос ва пояи фарњангшиносиро ба
њайси фанни илмии нисбатан мустаќил интихоби
самтгирињои маьрифатии онро таъмин менамояд ва
ба тафсирњои мухталифи моњияти фарњанг имкон
медињадАгар фалсафаи фарњанг барои дарки фарњанг
њамчун кул ё умумї талош намояд, фархангшиносї
фарњангро дар шаклњои конкретии он бо љалби маводи мушаххас мавриди арзёбї ќарор медињад. Њамин
тавр, дар илми фарњангшиносї дар муќоиса бо фалсафаи фарњанг таваљљўњи асосї ба ташрењи шаклњои
конкретии фарњанг бо кўмаки назарияи ба истилоњ
«сатњи миёна», ки бар пояи далелњои антропологї
асос ёфта аст, нигаронида шудааст. Аммо фалсафаи
фарњанг бошад, вазифаи назариявиро иљро карда
самтгирии умумии маьрифатии тањќиќотии фарњангшиносиро муайян мекунад.
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Таърихи фарњанг асноду мавод ва арзишњоро
барои тавсиф ва тавзењи хусусиятњои мушаххаси
таърихии инкишофи фарњанг пешнињод менамояд.
Илова бар он таърихи фарњанг њамчун ќисмате аз
фарњангшиносї на танњо ин махсусиятњоро сабт мекунад, балки ошкорсозии архетипњои фарњанги муосир ва дарки онњоро њамчун иикишофи таърихї
таъмин месозад.
Фарњангшиносї майдони таърихии фактњои
фарњангиро ба шумули гузаштаву имрўзаи он мавриди омўзиш ќарор медињад. Аз ин рў, унсури дуввуми
фарњангшиносии фундаменталї фарњангшиносии
таърихї мањсуб мешавад, ки навъњои (типњои) мушаххаси таърихии фарњанг, њодиса ва дастовардњои
онњо, макродинамикаи пайдоиш ва фаъолияти «конвенсияи иљтимої»-и фаъолияти рўзмарраи коллективии одамон ва њамчунин типологияи фарњангїтаърихии љомеањоро тањќиќ мекунад.
Муњимтарин унсури фарњангшиносї ба њайси
системаи донишњо фарњанги антропологї ба шумор
меравад, ки арзишњои мушаххас, суннатњо, шаклњои
робита, аён сохтани натиљањои фаъолияти фарњангї
дар динамикаи онњо, роњњои интиќоли малакањои
фарњангї аз инсон ба инсонро мавриди омўзиш ќарор
медињад. Барои мутахассис усулан муњим аст, ки дар
зери фактњои фарњангї чї нуњуфта аст, кадом
эњтиёљотро шаклњои мушаххаси таърихи иљтимої ва
шахсии он иброз медоранд. Инкишофи таърихие, ки
дар бораи фарњанг ироа шудааст, худ ба худ ба
фарњангшиносї оварда наметавонад. Инро антропологияи фарњанг дар пояи тањќиќи муќоисавии
фарњангњо ва љомеањо, пайдоиши њаёти махсуси инсонї, ташаккули меъёрњо, манъкунињо ва табу раванди инкултуратсия (фарњангишавї), пайдошавии
љањонфањмию љањонбинии инсон ва амсоли он анљом
медињад.
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Баьзе аз мухаќќиќон антропологияи иљтимоиро
низ људо мекунад, ки ташаккули инсонро чун мављуди
иљтимої ва њамчунин сохтор ва нињодњои асосиеро,
ки дар раванди иљтимоишавии инсон мусоидат мекунанд, тањќиќ менамояд.
Сотсиологияи фарњанг ќонуниятњои иљтимоии
инкишофи фарњанг, шаклњои зуњури онњоро дар
иљтимоъ дар асоси тањќиќоти эмпирикии (таљрибавии) фарњанг баён месозад.
Равоншиносии фарњанг метавонад чун унсури
мустаќил, ки вежагињои фардии муносибати шахсиятро ба фарњанг ва гуногунии рафтори рўњонии инсонро ба фарњанг ва шахсиятњои таърихї-фарњангиро
тањќиќ намояд.
Фарњангшиносии филологї фарњанги миллиро
ба воситаи вежагињои забони фарњанг меомўзад.
Равияи таркибї-семиотикї (структурї - семиотикї) дар фарњангшиносї бештар танзим гардида, ки
асос ва пояи онро методи тањлили забоншиносї ташкил медињад. Илова бар равишњои фундаменталии
зикршуда, њамчунин фарњангшиносии амалї низ
мављуд аст, ки донишњои фундаменталї рољеъ ба
фарњангро ба манзури пешгўї, наќшасозиву танзими
равандњои муњими фарњангї, барои коркарди технологияи махсуси интиќоли таљрибаи фарњангї ва
poњњoи ноилшудан ба меьёрњои фарњангии инкишофи
шаклњои таљрибаи иљтимої истифода мекунад.
Усул ва равиш[ои та[rиrи фар[ангшиносb
Дар фарњангшиносї њамчун илми људогона њама
усулњо (методњо)-и маърифати иљтимої-башарї, ќабл
аз њама, фалсафиро истифода мекунад. Аз љумла, пеш
аз њама методи диалектикї, ки фарњангро њамчун падидаи инкишофёбанда мавриди баррасї ќарор
медињад.
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Meтоди муназзам (системанок) имкон медињад,
ки фарњанг њамчун системае, ки њамаи аъзои он дар
ягонагї буда, бо таъсири мутаќобилаи хеш як порчаи
томро ташкил медињад ва дар партави он њар як љузъ
маънои худро дорад, тањќиќ карда шавад.
Методи сохторї-функсионалї дар сурате истифода мегардад, ки агар зарурати људо ва баррасии
элементњои (аъзои) созандаи фарњанг муайян карда
шавад.
Ба ин манзур методи тањлилї низ мавриди истифода ќарор мегирад, ки он имкони баррасии падидаи
фарњангро ба шакли софи он фароњам меорад.
Њоло омўзиши фарњанг дар раванди «муколама»-и он бо фарњангњои дигар омехта гардида, зарурияти истифодаи методи компаративї, яъне муќоисаи
фарњангњоро бар пояи ягон асос ва аломати онњо
таќозо мекунад, ба миён овардааст.
Дар фарњангшиносї методњои умумии илмие,
чун методи таърихии тањќиќ (тањлили заминањои раванди ташаккул ва марњилањои инкишофи њадафи
омўзиш) дар якљоягї бо методи мантиќї (муайян
сохтани ќонунњои њаракати мавзўи тањќиќ бо назардошти мантиќи худи муњаќќиќ) наќши бузургеро
иљро мекунад.
Дар љараёни тањлили фарњангшиносї методњои
илмњои људогона, ки заминаи эмпирикї (таљрибавї)
барои фарњангшиносї мањсуб мешавад, мисли методњои этнографияи тавсиф, тавсифбандї, мушоњида
ва ё методњои интервю (мусоњиба), ки дар илмњои равоншиносиву љомеашиносї ба кор меравад, њамчунин
аз методњои илми таьрих, аз ќабили методњои муќоисавї-таърихї, тањлили матнњо ва амсоли он низ истифода бурда мешавад.
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МАВЗЎИ 2.
МАФ{УМ, МО{ИЯТ, ОМИЛ{О
ВА УНСУР{ОИ ФАР{АНГ
Наќша:
1.Фалсафаи фарњанг ва таърифњои он
2.Омилњо, унсурњои муњимтарин ва навъњои
фарњанг
3.Ќонуниятњои рушд ва вазифањои фарњанг
Фалсафаи фар[анг ва таъриф[ои он
Дар раванди фаъолияти бошууронаи дигаргунсозии табиат ва љамъият њар як насли инсон
таљрибаи андўхтаи ниёгонро аз бар менамояд ва дар
баробари ин сарватњои моддї ва маънавї меофарад,
роњ ва усулњои истењсоли онњоро такмил медињад.
Њамчун истилоњи илмї фалсафаи фарњанг аз тарафи
мутафаккири немис А.Мюллер истифода шудааст.
Вале аќидаву фикрњои алоњида доир ба фарњанг дар
њама марњилањои инкишофи афкори аврупої ба мушоњида мерасад. Маданиятшиноси рус Гуревич П.С.
бар он аќида аст, ки яке аз аввалин назарияњои бањсноки мавриди бањси фалсафаи маданият ќарор гирифта ин таносуби маданият ва табиат аст. Минбаъд ба
зудї инкишоф ёфтани маданият аз он вобаста буд, ки
маънидодкунињои зиёди худи њамин падида аз тарафи
файласуфон ва љомеашиносон сурат гирифт. Бергсон
ва Гердер ќайд кардаанд, ки дар барќароршавии
фарњангшиносї наќши асосиро фалсафаи фарњанг
мебозад.
Оид ба фалсафаи фарњанг дар замони
маорифпарварии Ѓарб такони сахте ба миён омада,
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сипас дар асри ХХ ташаккули босуръати маданият
(фарњанг) ба назар расид. Чун истилоњи «фалсафаи
маданият» бештар дар эљодиёти файласуфони асрњои
ХVIII - ХХ Вольтер, Руссо, Вико, Гердер, Федотова,
Соловёв В.А., Бердяев Н.А ба назар мерасад, аз ин
хотир истифодаи расмии онро ба ибтидои асри ХХ
рост донистан месазад. Аз диду назари фалсафаи
фарњанг кор тарзи азбар кардани олам мебошад.
Фарњанг як навъ воситаест, ки тамоми мављудот тавассути он ба мо намоёну дастрас мешавад. Худи
одам њам хориќаи фарњанг аст. Фарњанг ин принсипи
эљодии њаёти шахс ва тамоми љамъият аст. Фарњанг
хиради таљассумёфтаи инсоният буда, чун унсури
маънавї бо олами табиї пайванд амал мекунад.
Бењтарин хусусияту намунањои фарњанги пештара ба њаёти мо ворид шуда, солњои тўлонї фаъолият
мекунад. Хориќаи фарњанг дар пеши назари мо бо
њашамати воќеиаш намоён шуда, на фаќат ифтихори
наљибона, балки њисси масъулият ва њатто хавфу ташвише њам мебошад, ки масъалањои сершумори олами њозираро ба миён овардааст. Тасвирњои мухталифи соњаи фарњанг имконпазир буда, њар кас вобаста
ба маќсадњои мушаххаси тадќиќотї ба тарзи худ ифода менамояд.
Вале таърифи томи моњияти фарњанг, ки дар
њама љо маълум шуда бошад, вуљуд надорад, гарчанде
дар баробари њамин маъно ин мафњум, яъне фарњанг,
маданият, култура ба назарамон фањмо менамояд.
Мафњуми маданият аз аввал на фаќат бо кори хуби
иљрошуда, балки бо тарзу маќсадаш низ алоќаманд
аст. Маданият як навъ лињозест, ки тамоми мављудот
ба воситаи он ба мо намоёну дастрас мешавад. Худи
одам њам хориќаи маданият дониста шудааст.
Маданият мисли дигар масоили умумифалсафї
таърихи худро дорад. Лекин дар ин љо бояд таърихи
тасаввуротро оид ба маданият аз таърихи худи мадаин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ният фарќ кард. Чунки решањои маданият дар
даврањои хеле ќадими пайдоиши инсон ба назар расад
њам, лекин даррав дар шуури онњо айнан инъикос
намеёбад. Ин фаќат дар зинаи баланди тараќќиёти
мадании инсоният ба даст меояд.
Маълум аст, ки мафњуми маданият аз љињати
назариявї дар асри ХVIII дарку тасвир шудааст. Лекин феномени маданият якљоя бо пайдоиши љамъияти
инсонї ба вуљуд омадааст. Барои њамин њам таърихи
мафњуми маданиятро аз њодисаи инъикоскунандаи он
бояд фарќ кард. Њанўз файласуфони Юнони Ќадим ба
ин масъала таваљљўњи хоса пайдо карда буданд. Аммо
онњо ба таври умумї назарияњои худро баён намудаанд ва тањлили илмии ин мафњум дар замони атиќа
мушоњида намешавад.
Дар фалсафаи Шарќ низ масоиле, ки дар мафњуми маданият љой дорад, истифода шудааст. Масалан, масъалаи ахлоќ, ки љавњари њама гуна арзишњоро
дар њамаи давру замон ташкил медињад, дар «Авесто»-китоби муќаддаси зардуштиён, «Типитака»китоби муќаддаси буддоиён, «Ведо»-сарчашмаи динию маънавии њиндуёни ќадим хеле хуб инъикос гардидааст.
Омўзиши мунтазами илмии мафњуми маданият
дар асрњои ХVII-ХVIII оѓоз меёбад. Гуфтан љоиз аст,
ки аввалин маротиба калимаи «культур»-ро Ситсерон
Марк Туллий (с. 106-40 то мелод)-сиёсатмадор ва воизи Рим истифода бурдааст. Вай љињати асосиро дар
инкишофи ќобилияти маънавии инсон, дар фалсафа
мебинад, ки онро асоси хушгуфторї мешуморад.
Фањмиши маданият дар Ситсерон тобиши иљтимоию
сиёсї дорад, ки вазифањои иљтимоию шањрвандї ва
ахлоќии инсонро дар назди давлат асоснок менамояд.
К. Татсит маданияти ќабилањои германї - варварњоро (вањшињо) тасвир намуда, бартарии шакли
маданияти Римиро, пеш аз њама, дар вуљуд доштани
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давлатдорї, шароити хуби њастии инсонї мебинад.
Тахминан чунин тасаввурот оид ба маданият ва
таърихи он дар байни олимони Шарќ ва умуман
шарќиён вуљуд дорад.
Онњо маданияти «худї» ва «бегона»-ро муќобил
гузошта, таъсири маданияти бегонаро инъикос намекарданд.
Аввалин кўшиши таърифи маданият аз љониби
Э.Тейлор-этнографи англис соли 1870 сурат гирифт. Ў
яке аз муњаќќиќони маданияти замони љамъияти ибтидої буд, ки пайдоиши маданияти моддї ва маънавии одамони ибтидоиро хеле хуб тасвир намудааст.
Дар асрњои миёна маданият камолоти шахсї ва хусусан камолоти динии шахсро ифода мекард. Дар замони Ренессанси (эњё) ѓарбї такомули маданї гуфта, ба
ѓояи башардўстї мувофиќ омадани атвору аъмоли
инсонро мефањмиданд. Ба андешаи олими франсавї
Мишел Мантен тараќќии њамаи пањлўњои маданият
натиљаи рушду такмили ахлоќии инсон аст.
Барои файласуфони асри ХVII (Р.Декарт,
Б.Спиноза) мустаќилият ва озодї фаќат ба махлуќи
дорои аќл хос аст, ки вай ќобилияти идроки назариявї дорад. Ин сарњаде аст, ки инсонро аз дунёи дигар
људо мекунад, яъне сарњади худи маданият. Бояд гуфт,
ки доир ба маданият таърифоти натуралистї ва идеалистї вуљуд дорад. Натурализм маданиятро ба яке аз
зинањои эволютсияи табиат табдил медињад. Аз ин
бармеояд, ки маданият боз як шакли њаракати материя, дар ќатори дигар шаклњои он мебошад. Намояндагони
таърифоти
натурализм
В.Ф.Асмус,
И.Г.Гердер ва ѓайра мебошанд.
Олимони рус низ дар тавсифи категорияњои маданият сањми босазо гузоштаанд. Маркорян Э.С. нишондоди муњими методологиро пешнињод намудааст:
«Маданият баробари мушкил будани структураи худ
ва гуногун будани таркибаш бояд чун як чизи умум ва
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дорои ягонагии дохилї тасаввур карда шавад».
В.М.Межуев мегўяд, ки маданият-ин тараќќиёти худи
инсон аст. Вай неъматњои моддї ва маънавиро ба
вуљуд оварда, худашро инкишоф медињад.
Умуман дар зери мафњуми маданият чї бояд
фањмида шавад. Доир ба ин масъала олимон ба як
фикри умум наомадаанд. Барои њамин њам олимони
амрикої К.Клаксон ва А.Кретер њанўз якуним аср
пеш, 164 маънидодкунињои мафњуми маданиятро муайян намудаанд. Њоло бошад, зиёда аз 300 маънидодкунињои ин мафњум вуљуд дорад. Яке аз чунин маънидодкунї дар илми маданиятшиносии имрўза истифода шудааст: «Маданият - ин амалиёти фаъолонаи
эљодии инсон дар соњаи истењсолоти моддї ва
маънавї бањри аз худ намудани љањон аст».
Инсон љањонро бо моњиятњо пур мекунад ва дунё
барои ў дар ањамияти универсалии инсонї баромад
мекунад. Љањони дигар бошад ба инсон лозим нест.
Н.А.Мешерякова ду шакл ё намуди базиси муносибати арзишњоро муайян намудааст. Љањон барои инсон
«худї» ва «бегона» шуданаш мумкин аст. Маданият
тарзи универсалие мебошад, ки бо воситаи он инсон
љањонро «худї» менамояд ва онро ба хонаи њастии
инсон мубаддал менамояд. Њатто ситорањои осмонї
ва ќаъри уќёнус ба маданият мансуб аст, барои он ки
ба онњо зарраи руњияи инсонї дода шудааст ва дар
онњо моњияти инсонї љой дорад. Агар чунин моњият
намешуд, инсон ба осмони ситорањо назар намекард,
шоирон шеърњо наменавиштанд, олимон бошад, тамоми њастии худро барои омўзиши табиат сарф намекарданд ва кашфиёти бузург рўй намедод. Фикри
назариявї зуд пайдо намегардад. Барои он ки вай
пайдо шавад, бояд шавќу њиссиёти инсон ба сирру
асрори љањон љой дошта бошад ва нисбати асрори
њастї њайронї пайдо гардад. Бесабаб нест, ки Афлотун чунин гуфта буд: «Шуур аз њайронї сар мешавад.
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Лекин дар он љое, ки мафњумњои маданї нест, инчунин шавќу њайронї вуљуд надорад».
Аз ин љо чунин таърифи маданиятро њосил кардан мумкин аст: «Маданият ин шакли универсалии
фаъолияти худмуайянкунии инсон бо тарзи тасаввури
мафњумњо, кўшиши кушодан ва тасдиќ намудани
моњияти њаёти инсонї дар мутаносибии вай бо моњияти аслї». Дигар хел карда гўем, маданият дараљаи
муайяни тараќќиёти љамъиятро инъикос менамояд, ки
дар намуд ва шаклњои ташкили њаёт, фаъолиятмандии
одамон ва дар сарватњои моддї ва маънавии онњо
зоњир мегардад.
Аз ин љост, ки маљмўи дастовардњои моддї ва
маънавиеро, ки инсон дар тўли ташаккули љомеавї ба
даст овардааст ва барои пешрафти инсоният истифода шуда, аз насл ба насл мегузарад, маданият номидаанд. Бояд гуфт, ки вожањои (истилоњоти) «маданият»,
«фарњанг» ва «култура» аз тариќи воситањои ахбори
умум бо забонњои гуногун садо дода, дар навиштаву
сўњбатњо фаровон истифода мешаванд.
Вале аксар одамон дар шарњи вожањои зикршуда
ва иборањои маъмул душворї мекашанд ва гоњо ба
шарњи соддалавњона ва маънидоди сатњии онњо ќаноат мекунанд. Мо дар ибтидо вожањои «маданият»,
«култура» ва «фарњанг»- ро дар як ќатор гузошта будем. Чунки аслан муродифи «маданият», «култура»
аст ва аз рўи моњият дар як поя меистанд.
Вале худ «култура» калимаи лотиниест,
маъноњои кишт кардан, зироаткорї намудан, маънои
парваришу тарбия ва парваридану рўёнданро дорад.
Калимаи култура аз асри ХVIII ин љониб дар Урупо
истеъмол мешавад.
Пас маданият чист? Маданият аслан калимаи
арабї буда, маънояш шањрдорї аст, яъне сокини
шањр, шањрванд. Ба ёд биёрем, шањри Ясрибро, ки
«Мадинат-ул-Набї», яъне шањри пайѓамбараш хонин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

даанд ё пойтахти ќадимтарини ирониён Тайсафунро,
ки аз шањомату бузургиаш арабњо дар њайрат монда,
«Мадоин» - шањраш номидаанд. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар Шарќ тарзи зисти шањриёнаро бо мафњуми маданияту тамаддун њамрангу њаммаъно медонистаанд.
Агар ба истилоњи «фарњанг» назар кунем, ин вожа 2700 - сол пеш нахуст дар китоби «Авасто»
навишта шуда, аз ду бахш «фар» ва «њанг» (тњанг)
иборат буда бахши «фар» маънои комёбињои давраи
пешро дошта, бахши «њанг» (тњанг) маънои кашидан,
овардан ва ё он комёбињои давраи пешро аз насл ба
насл гузарониданро дорад.
Мафњуми «фарњанг» аз забони форсии миёна дорои маъноњои гуногун ба мисли китоби луѓат, тадбир,
санљидан, илму фазл, донишу аќл ва одоб мебошад.
Мафњуми тамаддун аз калимаи арабї гирифта
шуда муродифи калимаи лотинии сивилис (сивилизатсия) мебошад ва маънои он њаёти боадабона, њаёти
шањрвандї, њаёти аз рўи меъёрњои њуќуќии давлатї,
яъне ќонунњо љоришаванда аст. Аз ин љо таърифоти
гуногуни мафњуми маданият љой дорад, ки њар яки он
бо ин ё он тарз маънои васеи онро кушода медињад.
Омил[о, унсур[ои му[имтарин ва навъ[ои фар[анг
Оид ба омилњое, ки ба рушду нумўи фарњанг мусоидат мекунанд, миёни муњаќќиќон бањсу талошњои
тўлонї давом дорад. Ба андешаи бисёр олимон
омилњои берунаи ба пешравии фарњанг мусоидаткунанда омилњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої, мазњабї ва
фарњангї мебошанд. Муњимтарин омил - омили сиёсї
буда, омилњои боќимондаро пайваст мегардонад ва
ташаккул медињад. Дар њама давру замон вазъи иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва мазњабї ба сиёсати љомеа,
давлату давлатдорї вобастагии зич дорад.
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Сохти љамъият ва фаъолияти сиёсатмадорон ба
омили сиёсї дохил мешавад. Омили сиёсї ќодир аст,
корњои бузургеро бањри рушди фарњанг сомон дињад.
Аз тарафи дигар бо рафтори баъзе сиёсатмадорони
љомеањо мањз њамин омили сиёсї метавонад сабабгори таназзули фарњанги ин ва ё он халќњо, нестшавии
унсурњои маданияти худ ба мисли забон, анъана, хат,
фарњанг ва ѓайрањо гарданд.
Мисол оварда метавонем, давраи њукмронии
сиёсатмадорони Сосониёну Сомониён - сиёсати Куруши Кабир, Дориюш, Бобакони Сосонї, Ардашери
Бобакон, Шопури I-II, Анушервони Одил, вазир Бузургмењр, Сомонхудот, Асад, Исмоил, вазирон
Балъамї, Љайњунї ва дигарон, ки боиси рушду нумўи
фарњангу санъат гардиданд ва ё баракси он сиёсати
Искандари Макдунї, Чингиз, Темур ва Гитлер, ки
садњо моли фарњангу тамаддуни мардумро аз байн
бурдаанд. Пайваста ба ин аз пандњои ахлоќии Бузургмењр ёдовар мешавем.
Рўзе Бузургмењрро пурсиданд: - Чаро дўстон ба
осонї душман мешаванду душманон бо машаќќати
зиёд дўст мегарданд?
Бузургмењр гуфт: Чунки сўхтан осон, сохтан
мушкил, шикастан осон, пайвастан мушкил, маблаѓ
сарф кардан осон, маблаѓ ёфтан мушкил аст.
Агар дар бораи унсурњои муњимтарини рушди
фарњанг назар кунем, мо метавонем унсурро бо истилоњи рукн муродиф донем. Зимни унсури маданият ва
ё фарњанг он бахшњои фаъолияти инсон дар назар
дошта мешавад, ки мањсули тафаккур ва шууранд. Ба
ибораи дигар, он пањлўњои эљоди инсонро унсур меноманд, ки дар муддати ќарнњои зиёд тавассути мушоњида, таљриба, донишу хирад ва заковат шакл гирифта, миёни фарњангњо ба њукми ќонун даромадаанд. Ин унсурњо, ки асоси маданияти маънавиро таш-
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кил кардаанд, дараљаи љањонбинї, назари намояндагони ин ё он маданиятро ба олами атроф, кайњон, падидањои љамъияту њодисањои табиат инъикос мекунанд.
Муњимтарин унсурњои фарњанг, ба назари мо,
забон, хату алифбо, асотир, мазњаб, анъанањо, оину
русум ва санъат мебошад. Савол пайдо мешавад, ки
чаро такягоњи мо намунањои маънавиёт гардидаанд?
Сабаб ин аст, ки онњо дар муќоиса бо офаридањои
моддї устувор ва дарозумртар буда, ба њар яке аз ин
падидањои маданї мўњри хираду заковати њар кадом
халќ наќш бастааст, ки онро аз маданияти мардуми
дигар људо мекунад. Пешрафти фарњанги мардуми
оламиён дар ин унсурњои фарњанг таљассум ёфтааст.
Ин унсурњои фарњанг таърихи хеле кўњан дошта,
сутуни устувореанд, ки фарњанг болои онњо ќомат
рост кардааст. Онњо љавњари зотии фарњанг, љањонбинї ва дастовардњое мебошанд, ки аз насл ба насл
гузашта, сайќал ёфта, нерўи некиву хирад, мењру
муњаббатро ба худ зиёд намуда, таљассумкунандаи
таърих ва маърифату маданияти халќњо гардиданд.
Унсурњои зикршуда дар раванди мењнати бунёдкоронаи инсонњо пайдо шудаанд. Забон њамчун унсури
фарњанг ташаккул ёфта, дар рушди фарњанг сањм
мегирад ва вобаста ба сарнавишту таърихи миллат
ѓановати асл аён гардида, бо пайдоиши халќияту
миллат доманаи фаъолияти худро васеъ намуда ба
сатњи љањонї мерасад. Забон воситаи муњимтарини
алоќаи байни одамон буда, њар як фард тавассути он
фикрашро баён мекунад ва якдигарро мефањмад.
Оид ба хату алифбо ва ањамияти он дар
пешрафти фарњанг сухан рондан он имконияти ба
наслњо боќї гузоштани арзишњои волои аљдодиро
чандин маротиба афзун мегардонад. Агар доир ба хату алифбо дурусттар андеша ронем, маълум мешавад,
ки мардум њатто дар нимаи дуюми асри ХIХ њам аз
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баъзе сирру асрори хату алифбо огањ набуданд. Хат
доираи имконияти инсонро васеъ сохта, ба ў шароит
муњайё мекунад, ки пањлўњои њаёти худро бо рамзњо
ифода намояд.
Хат ин низоми аломатњост, ки ба воситаи наќшу
тасвирњо робитаи одамонро таъмин намуда, хабареро
ба фосилаи муайян мерасонад ва мероси куњанбунёди
инсонро то ба даврањои минбаъда мебарад. Аввалин
алифбо ба ихтирои финикиён мансуб буда, шакли мукаммалтарини хат аст. Дар он овозњои алоњида акс
меёбанд ва ба халќњои алоњида ё гурўњи халќњо тааллуќ дошта, доим њамсафарашон мебошад.
Инсон бо ихтирои алифбо ќадами бузурге дар
љодаи пешравї нињод. Ў китобро офарид. Китобе, ки
метавонад аз авзои замону рўњи ниёгон ба мо маълумотњои даќиќ бидињад.
Маданият њамчун падидаи таърихї дар зинањои
муайяну мушаххаси тараќќиёти таърих шаклу шевањои махсусро ба худ мегирад. Аз рўи рушди маданият ва дастовардњои инсонї ба таърихи ў бањо
медињанд. Маданияти њар як халќ рушду таназзул мекунад, бори дигар эњё мешавад ва ё аз насл ба насл
мегузарад. Ба фарњанги њамдигар бархўрда, заифї ва
бузургии худро дармеёбад. Фарњангњо наметавонанд
як рангу як намуд бошанд. Аз њамин љост, ки
масъалањои шакл ва мављудияти фарњанг, навъњои он
ва махсусияти халќу кишвар ё минтаќањои алоњида бо
роњи таносуб ва ќиёс ба вуљуд меоянд. Агар маданиятњо якрангу якнамуд мебуданд ва ё халќњои гуногуну
маданияти хоси эшон вуљуд намедошт, ин истилоњ
бемаънї мебаромад.
На танњо маданияти халќњои гуногун, балки
фарњанги як мардум њам дар даврањои муайян хислатњои аз њам фарќкунанда пайдо мекунад. Бале, ин
раванду тамоюл њамин тавр бояд бошад, зеро дар љараёни таърих фарњанг рушд мекунад ва дастовардњои
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тозаи љамъият тараќќї карда, тафаккур сайќал меёбад.
Аз ин љост, ки мувофиќи ќонунияти маданию
таърихї, ки ба рушди фарњанг мусоидат мекунад,
охиринро ба навъњо људо мекунанд. Љ. Викко дар
ваќташ даъво карда буд, ки њар халќ дар аснои тараќќиёт аз се давра (илоњї, ќањрамонї ва инсонї)
мегузарад, ки он ба даврањои њаёти инсон тифлї, балоѓат ва камолот монанд аст. Баъди ин рафти инкишоф заиф шуда, таназзул меёбад ва љои худро ба
гирдгардї медињад.
Ин ѓояи Љ. Викко ба назарияњои Тойнби, Сорокин, Шпенглер таъсир расонида, дар партави љамъиятњои људогонаи инсонї ва маданияти нотакрори
онњо ба ќалам дода мешавад. Шпенглер иддао дорад,
ки аз хусуси тамоми инсоният сухан рондан фоидае
надорад, балки фарњанги аз њамдигар фарќи куллї
доштаро омўхтан лозим аст. Вай 8- хел ва ё 8- навъи
маданиятро номбар кардааст, ба мисли мисрї, њиндї,
бобулї, чинї, юнонї, римї, арабї, русї ва ѓайра.
Маќсад аз ба навъњо људо кардани маданият таваљљўњ
намудан ба зинањои пешрафти халќњо дар марњилаи
муайяни таърихї мебошад.
Ба василаи навъњои фарњанг имконияте пайдо
мешавад, ки таѓйироту такомулоти дохилии фарњанг,
мазмуни пурќимати он дар низоми пешрафти љамъияти инсонї намоён шавад.
Rонуният[ои рушд ва вазифа[ои фар[анг
Маданият дар раванди таърих ќонунњои рушди
худро дорад, ки он падидаи иљтимої буда, хосияти
зењнї (субъективї)-ро дорост. Мисли он, ки љамъияти
инсонї дорои ќонунњое мебошад, ки ба амру фармони
касе иртибот надорад ва ба иродаи шахсе вобаста не-
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станд. Монанди он ќонунњои рушди маданият њам дар
њамин доира амал мекунад. Он ќонунњо инњоянд:
Ќонуни томияти таърихии фарњанг.
Ќонуни ирсияти таърихї дар рушди фарњанг.
Ќонунњои фарњанг ба сари худ мустаќил нестанд
ва дар якљоягї бањри рушду нумўи фарњанг сањм
мегиранд. Моњияти ќонуни аввал дар он аст, ки маданият ба њама мардуми олам, новобаста аз дараљаи тараќќиёти иќтисодї ва пешравињои сиёсї хос аст.
Њамаи онњо дар раванди таърихї яке пеш ва дигаре
дертар зинањоеро тай мекунанд, ки дигарон онро аз
сар гузаронидаанд.
Аз сар гузаронидани ќонуни томияти таърихии
љомеањо барои њамаи мардуми олам њатмист. Пайваста ба ин маданият њамчун категорияи фалсафї дар
доираи фазо ва ваќт амал мекунад. Маданият рушду
тањаввул ва таназзулро аз сар мегузаронад, аммо дар
доираи љамъияти инсонї мудом ва пайваста шеваи
пешравї дорад. Маданият вобаста ба шароити
љуѓрофї, вазъи иќтисодї ва сиёсї дар мамлакатњои
гуногун шаклу шеваи зуњури худро дорад.
Инсоният дар асри ХХ дастовардњои азими мадание ба мисли техникањои њозиразамонро ба даст
овардааст, ки он халќу миллатњоро наздик карда аз
ањволи њамдигар огањ месозад. Пайваста ба ин робитаи тиљоратию фарњангии хешро ба роњ монда, аз
њамдигар меомўзанд ва сарватњои худро ѓанї мегардонанд. Халќњои оламро набояд ба халќњои бомаданияту бемаданият ва маданияти онњоро ба пасту олї
људо кард. Дастовардњои њар кадом халќ мувофиќ ба
шароит ва имконияташ такрорнопазир ва азиз аст.
Њељ кас њаќќи маънавие надорад, ки маданияти
Ѓарбро аз Шарќ ва достони «Иллиада» ва «Одиссея»-
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и Гомерро аз достони «Шоњнома»-и Фирдавсї, асари
«Модар»-и Горкийро аз асари «Љони ширин»-и М.
Турсунзода бузургтар њисобад. Ба рушду нумўи маданият набояд аз рўи синфият бањо дод. Ё ба ибораи дигар маданиятро мутеъи сиёсат ва идеология намудан
ва ба синфият људо кардан куллан ѓалат аст, зеро ин
гуна амал дар байни мардум миллатгарої, нажодгарої ва зиддиятњоро ба миён меорад.
Ќонуни дигари рушди фарњанг- ќонуни ирсияти
таърихї буда, ќонуни аввалро таќвият медињад ва комил мегардонад. Он дар мањорату малака, њунару истеъдод ва донишњои оммиёнаи инсон то асотир,
эътиќод, донишњои назарї, суннату маросимњо
таљассум меёбад ва аз насл ба насл мегузарад. Ќонуни
ирсияти таьрихии рушди фарњангии њар як мардуми
олам аз њамдигар фарќ мекунад.
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МАВЗЎИ 3.
ФАР{АНГ {АМЧУН ОЛАМИ МАЪНАВИИ ИНСОН

Наќша:
1.Маданият ва тамаддун
2.Маданияти моддї ва маънавї
3.Мафњуми маданияти миллї, маданияти этникї
ва маданияти љањонї
4. Хусусиятњои фарњанг
Маданият ва тамаддун
Бештар аз ду аср аст, ки муњаќќиќон сари ин
мавзўъ бањс мекунанд ва њар нафаре аз диди хеш
маданият ва тамаддунро аз љињати мустаќилї ва
фарќу робитаи онњо шарњу эзоњ медињанд. Агар
фалсафаи маданият дар асрњои ХVIII-ХIХ аксаран
маданияту тамаддунро ќариб њаммаъно дониста
бошад, пас файласуфони асри ХХ ин мафњумњоро аз
рўи моњияту аломатњои дар худ доштаашон мустаќил
шинохта, ба маданият пањлўњои мусбати ашёву
падидаву њодисот ва ба тамаддун бисёр мавридњо
љињатњои манфиро вобаста медонанд.
Фардо моро чї сарнавиште дар пеш аст? Њељ
коре инсонро ба изтироб намеорад, магар љуз, ки
таќдираш. Дар зиндагии худ халќњои олам бўњронњои
шадидеро аз сар мегузаронанд, ки оид ба он мо бояд
љиддитар андеша намоем. «Аќрабаки соати таърихи
љањон, ишора ба соати шуми инсоният дорад, соате,
ки торикї мерасад ва айни ваќт аст то чароѓ
бигиронем ва ба шаб тайёрї бубинем» - навишта буд
бо изтироб Н. А.Бердяев. Ин гуфтањои боло маънои
онро дорад, ки њар як фарди љомеа бояд ба фарњангу
тамаддуни гузаштаи хеш назар кунад, онро омўзаду
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бањра барад, то ки дар оянда мушкилоти њаёти худро
бартараф карда тавонад.
Бо ибораи дигар, агар маданият бо пайдоиши
инсон ба вуљуд ояд, тамаддун дар марњилањои
муайяни камолоти инсоният сурат мегирад. Дар
адабиёти мо бошад вожаи «тамаддун» аз назари
таркиб ва истилоњ аз њамон мафњуми маъмули
маданият баромадааст. Аз рўи моњият ва фањмиши
имрўза бештар дараљаи минбаъдаи равнаќи
маданиятро дар зинањои баландтари тараќќиёти
љамъиятї дар назар дорад.
Аз нуќтаи назари А. Вебер маданият шаклњои
зоњиршавии маънавиётро инъикос мекунад ва
тамаддун хосияти фавќуллода хидматрасонї ва
ёридињанда дорад. Тамаддун бошад, таърифи
муайяну мушаххасро доро набуда, балки онро аз рўи
аломату нишонањояш аз маданият људо мекунанд.
Агар ба маданият бештар љанбањои маънавиро
нисбат дињанд, тамаддунро њаммаънои маданияти
моддї мешуморанд. Тамаддун берунтари маданият,
олами чизњои моддии дигаргунсохтаи одам, вале
маданият бошад ин сарвати ботинии худи инсон
мебошад. Яъне тамаддун зинаи баланди љамъиятию
таърихиест, ки нерўи тавонои илмию техникї дорад
ва мутаносибан ба бештар ва самаранок аз худ
кардани захирањои табиї ва фаровон шудани
неъматњои моддї мусоидат мекунад.
Дар таърихи маданият кўшиши ба навъ (тип)-њо
људо кардани тамаддун ба назар мерасад. Аз рўи
дараљаи инкишофи истењсолии љамъият тамаддунњо
индустрї, постиндустрї, технотронї ва аз рўи хусусиятњояшон минтаќавї ва мазњабї низ мешаванд, ки
даврањои гуногунро дарбар мегиранд. Масалан:
тамаддуни Шарќи бостонї, тамаддуни Атиќаи
Аврупо, тамаддуни Африќо, тамаддуни Амрико,
тамаддуни Миср, тамаддуни Њинд, Чин, Эрон, Юнон,
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Рим, тамаддуни исломї, масењї, буддої, ва ѓайрањоро
номбар намудан мумкин аст. Вале меъёри таърихї
танњо ба давраи муайяни инкишофи љамъияти инсонї
такя мекунад, ки се давраи тўлонї, ба монанди
«Тамаддуни Атиќа», «Тамаддуни асрњои миёна»
ва«Муосир»-ро дарбар мегирад.
Даврањои тамаддун:
1. Тамаддуни давраи Атиќа (ќадим)
2. Тамаддуни давраи асрњои миёна
3. Тамаддуни давраи муосир
Яке аз хусусиятњои дигари тамаддун ин
суръатнокии он мебошад. Пас тамаддун мўњлати
дарёфти дастовардњо, такомули тањаввулотро хеле
кўтоњ мекунад. Мо гуфта метавонем, ки ин њаќиќатро
тамаддуни асри ХХ собит намуд. Дар муддати
начандон тўлонї инсоният дар соњањои мухталиф он
ќадар муваффаќият пайдо кардааст, ки њисобе
надорад. Мањз бо ёрии ин дастовардњо таъсири
аксари як тамаддун ба тамаддуни дигар, як кишвар ба
кишвари дигар, як минтаќа ба минтаќаи дигар расид.
Тамаддуни давраи муосир, аз ин рў, шеваю рўњи
байналмилалї гирифт. Аммо ин раванд боиси
носозгорињои зиёде низ шуд. Дар густариши худ
тамаддуни асрњои ХIХ-ХХ маданияти анъанавиро
танг карда бароварда, сабаби аз байн рафтани халќњои
зиёд ва маданияти эшон гардид. Мебоист тамаддуни
муосир ба вањдати бо истилоњ умумиятии маданиятњо
меовард, аммо суръати тараќќиёт ва њукумати
мошинњо ба ин имконият намедињад. Њоло баъзе аз
ањли љамъияти мутамаддин барои фарњангњои аз байн
рафтаи хеш тадбирњо мељўянд. Масалан, ин гуна
мардум халќњои Сибир, Австралия, њиндуњои Амрико
ва дигарон мебошанд.
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Маданияти моддb ва маънавb
Аз маънидодкунии мафњуми маданият бармеояд,
ки он аз ду ќисм иборат аст: моддї ва маънавї. Агар
дар давраи љамъияти ибтидої ин ду бахши маданият
дар заминаи хеле соддаи шуур ва мењнат асос ёфта, бо
њам омехта бошанд, баъдтар дар натиљаи амалї гардидани таќсимоти љамъиятии мењнат ва аз мењнати
љисмонї људо шудани мењнати фикрї байни онњо
фарќият ба вуљуд омадааст.
Маданияти моддї ин мањсули мењнати љисмонї,
маданияти маънавї бошад, мањсули мењнати фикрии
инсонро инъикос менамояд.
Маданияти моддї, ќабл аз њама воситањои
истењсолот, предметњои мењнати љисмонї ва ѓайрањо, ки
предметњои он бештар мушкилотњои зиндагии
инсонро осон мегардонад. Кулли мардуми љомеа
барои ба даст овардани предметњои он сањм
мегузоранд. (Дарахтҳо ва кишту кор, воситаҳои
истеҳсолот, техника, телевизор, компютер, асбобҳои
рўзғор, роҳҳои нақлиётӣ, обанборҳо, ҳавзҳо, биноҳо ва
ѓайрањо).
Ба маданияти маънавї бошад дар истењсолоту
маишат истифода шудани комёбињо, савияи маълумот,
вазъи маориф, кашфиётњо, адои хизмати тиббї, санъат,
меъёру одобу ахлоќи аъзоёни љамъият, дараљаи
инкишофи талаботу манфиати одамон дохил
мешаванд. Дар он зиёиён, санъаткорон, инженерон ва
олимон сањмгузоранд. (Дин ва ахлоқ, сиёсат ва ҳуқуқ,
ихтироъи техника ва компютерҳо, анъана ва урфу одат,
асотир, дониш ва маълумот, адабиёт ва санъат, забон
ва хат)
Аслан ќонунияти тараќќиёти љамъият ва ба
навъњо људо кардани маданият масъалаи муњимтарини фалсафаи фарњанг буда, боиси бањси доманадоре
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њои маданияти моддї ќонеъ гардонидани талаботи
зиндагии инсон бошад, хусусияти муњимтарини маданияти маънавї дарозумрии предметњои он мебошад.
Намунањои маданияти моддї аслан дорои шаклу сурат буда, дидашавандаанд.
Мувофиќи ќонунияти маданию таърихї, ки ба
рушди маданият мусоидат мекунад, маданияти
маънавиро ба навъњо људо мекунанд. Намунањои
маънавї низ шакл дошта бошанд њам (мисли китоб,
мусавварањо), аммо дар як њолат онњо бисёрнусха мешаванд ва дар њолати дигар ба њиссиёти ботинии инсон таъсир расонда, дар онњо њиссиёти шодї, ѓаму
андўњ ва ноумедиро ангезиш медињанд. Офаридањои
маънавиёт аз насл ба насл гузашта, натанњо мардумро
ба гузашта мепайвандад, балки пояи асосии худшиносї мегарданд.
Шаклњои асосии маданияти маънавї, ки дар
онњо маънии њастии инсон инъикос мегарданд, чунинанд:
а). Асотир шакли ибтидоии таърихии маданият
аст, ки бо воситаи он њаёти руњии инсон муайян карда мешавад;
б). Дин як шакли шуури љамъиятї, муайянкунандаи њастии инсон бо воситаи дарку шинохтани
Худоњо ва ќуввањои фавќуттабиї;
в). Ахлоќ-чун худидоракунии дохилї дар шароити озодї ба вуљуд омадааст. Ќарз, виљдон, номус ва
дигар муайянкунандањои ахлоќ љой доранд;
г). Санъат - ин инъикоси талаботи инсон дар образњои символикї (рамзї) ва эњсосоти лањзањои
муњими њаёт;
д). Фалсафа - хирадро дар шакли фикр инъикос
мекунад. Аз ин љо маънои луѓавии он муњаббат ба хирад аст. Агар бо суханњои Гегел гўем, фалсафа руњи
назариявии маданият аст;
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е). Илм - маќсади дигаркунии ратсионалии љањонро дар асоси дарки ќонуниятњои муњими он мегузарад. Илм бо фалсафа зич алоќаманд аст, зеро он асоси
методологии тафаккури илмї мебошад.
Ин ду сохтори маданият, бо якдигар муносибатњои гуногун доранд. Масалан, муносибати тобеї,
функсионалї, муносибати сабаб ва натиља, муносибати баробаркунанда ва ѓайра. Аз ин рў, маданияти
моддї ва маънавї њељ гоњ аз њам људо ва худ ба худ
мустаќим вуљуд надоранд. Асосан дастовардњои маданият дар ду шакл ё бо ду тарз зоњир мешаванд:
ашёї ва ахборї.
Ин ќисматњои маданият њар яке ба сари худ
мустаќил набуда, дар алоќамандии якдигар амал
мекунанд. Маданияти маънавї дар шакли шайъї
мањфуз мемонад. Њамаи ин то ба имрўз ањамияти
худро гум накарда, ба насли њозира хизмат
мерасонад.
{амин тавр, маданият забони таърих аст ва
таърих хотираи халr аст. Халќњоро ба бомаданияту
бемаданият људо намудан мумкин нест. Њамчунин
маданиятро мутеи сиёсат ва идеология намуда, ба он
аз маќоми синфї бањо додан хато аст. Маданияти њар
як халќ рушду таназзул мекунад, бори дигар эњё мешавад, аз насл ба насл мегузарад, бо маданияти
халќњои дигар бархўрда бузургї ва заифии худро нишон медињад.
Маф[уми маданияти миллb, маданияти
этникb ва маданияти xа[онb
Дар адабиёти ба мо дастрас маданиятро боз ба
маданияти этникї, миллї, љањонї људо менамоянд, ки
њар яки он ба худ хос маънињоро инъикос мекунанд.
Маданияти этникї–хусусияти мадании халќњоро
дар њудуди мањалли вуљуддошта нишон медињад.
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Хусусияти маданияти этникї махсусан дар он
зоњир мегардад, ки чї хел одамон кор мекунанд, кадом олотњоро истифода мебаранд, чї хел хонањо месозанд, чї хел либос ё хўрокро интихоб мекунанд.
Маданияти миллї бар хилофи маданияти этникї
хусусияти мадании як миллатро муайян менамояд ва
нишондињандаи муњими он забон аст. Ба ѓайр аз ин,
хусусиятњои миллї дар хўрок, либос, расму оин ва
идњо таљассум меёбанд. Маданияти миллї хусусияти
муттањидкунанда дорад, зеро ки онњо дар муњити гуногуни маданї зиндагї карда, робитаи бовосита ва
бевоситаи хешутаборї доранд. Дар љараёни маданияти хаттї маданияти миллї сурат мегирад. Фарќи маданияти миллї аз этникї чунин аст: дар маданияти
миллї сохти хољагидорї, иљтимоию синфї илова мешавад; омили иќтисодї маќоми калон мебозад;
унсурњои ахлоќию њуќуќї бартарї пайдо карда, маданияти дунявї пайдо мешавад.
Маданияти љањонї хусусияти умумї дорад ва
дар заминаи маданияти этникию миллї бунёд меёбад.
Намунањои барљастаи маданияти љањонї дар соњаи
архитектура, адабиёт, санъат, илм - дорои маънавиёти
бузург мебошанд, ки мардумони дунё аз он бањра
мегиранд, ки оид ба онњо дар мавзўъњои оянда сухан
меравад.
Хусусият[ои фар[анг
Хусусиятњои фарњангро ба се гурўњ људо мекунанд. Инњо хусусияти ом, вале хос будан, таѓйирёбанда, вале собит будан, маљбурї, вале ихтиёрї будани фарњанг аст, ки дар зер шарњи онњо баён карда
мешавад.
1. Фарњанг ом, вале хос аст. Метавон гуфт, ки
фарњанг њамчун маърифати башарї аз унсури
фарќкунандаи зиндагии иљтимоии инсон ва њайвон
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ба шумор меравад ва дар тамоми иљтимооти башарї
вуљуд дорад ва ом аст. Зеро тамоми љилвањои унсур
ва љузъњои он дар тамоми заминањои зиндагии иљтимоии инсон аз сохтани васила то тањияи пўшок ва
ѓизо, мубодилот, одоб, умури сиёсї, иќтисодї, фалсафа, аќидањо дар бораи њастї ва нажод, таљаллї, орзую шодињо ва шевањои баёни онњо, овозњо, таронањо, афсонањо, арзишњои њаёти иљтимоии инсон
вуљуд дорад.
Аммо ин пайвандњо дар иљтимои башарї ба њам
монанд нест. Њар љомеа хусусияти хоси худро дорад,
ки мањсули таърихи он љомеа ва вобаста ба шароити
иќтисодї ва иљтимоии хоси он аст. Масалан, инсон
барои муњофизат аз сармо либос мепўшад. Ин падида дар њама иљтимооти башарї вуљуд дорад ва ом
будани фарњангро нишон медињад. Аммо њар љомеа
дар њар асру замона барои худ навъи хосе аз пўшок
тањия мекунад, ки бо љомеа ва замони дигар тафовут
дорад.
Тафовути либосњои миллии тољикї, ўзбекї,
ќирѓизї, туркманї ва мардумони сарзаминњои дигар
хос будани фарњангро нишон медињад, ки албатта,
дар доираи фарњанги миллии як кишвар, мисли
Тољикистон, метавонад ин хусусиятњоро њамчун хурдафарњанг ё порафарњанг низ ба кор бурд, вале тарњи
он дар сатњи густурдатар бар хос будани фарњанг далолат дорад.
Дар њамаи љомеањои башарї барои барќарории
робита забон ва хат вуљуд дорад. Бинобар ин, хат ва
забон, аз љумлаи ташкилдињандаи фарњанг ба шумор
мераванд ва ом њастанд. Аммо медонем, ки њар љомеа
хату забони махсус дорад, ки аз дигар љомеањои башарї фарќ мекунад ва ин аломат хос будани унсури
забон дар фарњанги љомеа аст.
Дар њар љомеа инсон барои зистан ба ѓизо
эњтиёљ дорад ва ба тањияи ѓизо кўшиш меварзад. Ѓизо
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хўрдан ниёзи баданї ва биологї аст. Барои зинда
мондан бояд хўрок хўрд. Вале ваќте саволе мешавад,
чї бояд хўрд? Чи гуна бояд хўрд? Чї ваќт бояд хўрд?
нуфузи фарњанги хос дар аъмоли инсонї намудор мегардад. Баровардани ниёзњои табиї дар инсон бо
маљмўи рафторњои печида њамроњ аст ва ин
рафторњоро фарњанги хоси њар љомеа шакл медињад.
Дар мавриди баровардани ниёзњои хўрок дар љомеаи
мухталиф, мушкилињои гуногун дида мешавад ва
мањдудиятњо, муќаррарот, ќоидањо ва русуме њаст, ки
афроди њар љомеаро тањти нуфуз мегиранд, ки масалан, чї бояд хўрд ва аз хўрдани чї бояд парњез кард.
Дар баъзе љомеањо мардум аз хўрдани пораи ѓизоњо,
мисли малахи дарёї парњез мекунанд, њол он ки дар
Маѓрибзамин на танњо хўрдани њарчанг ва мављудоти дарёї оддї аст, балки љузви бењтарин ѓизоњо ба
шумор мераванд. Ва ё дар љомеањое, масалан, хўрдани њашарот амри оддї аст, дар њоле ки дар љомеањои
дигар амри бад аст. Њатто марзи ѓизо низ ба фарњанги хоси њар љомеа марбут аст. Дар баъзе љомеањо, мисли Њинд, мазаи тез мавриди писанд аст ва ѓизоњои
онњоро баъзе дигар кишварњо њамроњї мекунанд,
яъне каме њам бошад, монандї доранд. Дар њоле ки
ѓизоњои кишварњои Шимоли Аврупо аз чунин мазаи
хўрок камтар бархурдоранд. Бинобар ин, истифодаи
љашнї ё ѓайриистифодаи онро метавон њамчун љанбаи хоси фарњанг њисобид. Инак, чї гуна бояд хўрд
ва ташрифоти бурдан бар чи шевае бояд бошад, низ
матлаби љолибе аст, ки ба хос будани фарњанг ё хурдафарњангї иртибот пайдо мекунад.
Дар љойе дастархон рўи замин пањн мешавад ва
дар сарзамини мардуми дигар рўи миз ѓизо мехўранд,
дар љои дигар бо ќошуќ ва чангол ё бо чўбњои дарозу
нозук. Аз чигунагии таќсими ѓизо ва шеваи шурўъ ба
хўрдани он гирифта, то ташрифоти замони хўрдан ва
пас аз он чанд дафъа ва соати муайян дар шабонарўз
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ва њама љомеањои гуногун фарќкунанда ва хос будани
фарњанг дар сарзаминњои мухталиф аст.
Бофтани љўроб њамчун яке аз муњимтарин саноеи дастии Бадахшон ва як падидаи фарњангии ом
дар љомеаи мо ба њисоб меравад. Аммо агар ба
наќши љўроб ва тарњи ранги он ва шеваи бофти љўроб
таваљљўњ кунем, хоњем дид, ки намуди љўробњо фарќ
доранд. Ва ин фарќиятњо нишонгари он аст, ки дар
њар минтаќа ба шакли хосе бофта мешавад, ки бо гузаштаи мардум ва таърихи мардуми он пайванд аст
ва онњоро аз ин љињат аз якдигар фарќ мекунонад.
Тафовути бофт ва наќши љўроб дар ин манотиќ падидае аст, ки хос будани он љабњае аз фарњангро нишон
медињад. Дар айни њол, ки чорчўби љомеаи миллии
Тољикистон њар яке аз ин хусусиётро метавонад тањти
унвони фарњанг ё хурдафарњанг низ ба њисоб дињад.
2. Фарњанг таѓйирёбанда, вале собит аст. Тамоми падидањои иљтимої дар маърази таѓйир ва дигаргунї аст. Мисли шакли либос, пўшида дўхтани
либос, ѓизо хўрдан (бо даст ё ќошуќ), шеваи мубодила, шеваи тавлид, њамсарёбї, интихоби њамсар, одоб
ва ташрифот.
Мењмоннавозї, хешовандї ва ѓайра дар маърази
таѓйиру дигаргунї ќарор доранд. Аммо таѓйироти
фарњангї кунд ва тезанд, дарозмуддат мегузаранд ва
дар замони кўтоњ махсус нестанд. Агар бихоњем ин
таѓйиротро андоза бигирем ва комилан эњсос кунем,
њаддиаќал дар муддати замони 400 то 500 сол имконпазир аст.
4. Фарњанг маљбурї, вале ихтиёрї аст. Фарњанг
тамоми љанбањои мухталифи зиндагии инсонро дар
бар мегирад ва инсон аз оѓози тавлид аз тариќи хонавода ва љомеа падидањои иљтимої - фарњанг,
меъёрњо, арзишњои иљтимоиро меомўзад ва ба ин
тартиб, бо љомеа њамнаво ва созгор мешавад. Чун ин
омўзишњо батадриљ ва ба мурури замон анљом мегиин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ранд, гарчи ба фард фишор меоварад ва ба шабењи
амри маљбурї њисоб мешавад, вале барои ў ѓайри
ќобили тањаммул нест ва фард ба майли худ ба онњо
тан медињад, мепазирад ва ба марњилаи иљро дармеоварад. Масалан, агар фарде аз лињози синну сол
калонтар аз мо бошад, вазифаи мост, ки ба ў эњтиром
бигзорем ва ба ў салом кунем. Ин падидаи фарњангїиљтимої, ки бар асоси арзиши иљтимоии синну сол
дар љомеаи мост, хусусан дар љамоати хурд аз навъи
дењот, ки равобити фард чењра ба чењра, рўёрўй ва
самимона аст, бештар ањамият пайдо мекунад.
Чунончи, агар каме нисбат ба ин кор беэътиної кунад, аз тарафи љомеа мавриди сарзаниш ќаpop мегирад. Бинобар ин, мебинем, ки ин кор барои фарде, ки
масъул ба иљрои он мешавад, то њудуде бо фишор ва
маљбурї рў ба рўст. Њол агар ин амр муњимтар ва
сангинтар бошад, эњсоси фишор бештар хоњад буд.
Аммо масъала дар ин аст, ки њамин падидањои
фарњангиро фард аз тариќи хонавода ва љомеа ба мурур меомўзад ва батадриљ барои ў ба одат табдил меёбад, ки худ ба худ ва дар мавриде беихтиёрона онро
иљро мекунад. Аммо ин воќеиятро наметавон нодида
гирифт, ки фард дар баробари маљбур ихтиёр њам дорад ва ин ихтиёр аз ў инкор нашудааст, вагарна ин
њама ихтиёрот ба вуљуд намеомад, инњо нишони ихтиёри фард аст, ки метавонад аз чањорчўбаи маљбурї
худро берун кашад ва ё чањорчўбро ба майли худ
таѓйир дињад ва дигаргун созад. Фард дар баробари
маљбурии фарњанг ихтиёр дорад.
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ФАСЛИ II. ФАР{АНГИ XА{ОНB

МАВЗЎИ 4.
ФАР{АНГИ XАМОАИ ИБТИДОB
Наќша:
1.Марњилањои сохти љамоаи ибтидої
2.Хусусиятњои асосии маданияти љамъияти ибтидої
3.Шаклњои ибтидоии эътиќоди динї
Мар[ила[ои сохти xамоаи ибтидоb
Инсоният дар таърихи худ якчанд зинаи љамъиятї-иќтисодиро аз cap гузаронидааст. Давраи ќадимтарин ва дарозтарини таърихи башарият замони
љамоаи ибтидої мебошад. Даp ин давра тараќќиёти
ќуввањои истењсолкунанда паст буд, оила ва моликияти хусусї, синфњо ва давлат вуљуд надоштанд. Инсоният ќисми зиёди умри хешро дар љамъияти ибтидої
гузаронидааст. Нахустин ёдгорињои инсон, ки аз
љониби бостоншиносон дарёфт шудааст, наздик 3
миллион сол умр дорад. Таърихи тамаддуни инсоният
њамагї ба 6 њазор сол баробар аст. Аз ин бармеояд, ки
ќариб 99% њаёти инсоният дар давраи сохти љамоаи
ибтидої гузаштааст. Ќадимтарин бошишгоњи одамони ибтидої дар ѓори Олдувайи Танзания (Африкаи
Шарќї) кашф шудааст, ки аз он љо олотњои мењнати
сангии 3 млн. солаи одамони ибтидої дарёфт шудааст.
Вобаста ба омўзиши љамоаи ибтидої дар илм ду
муаммо вуљуд дорад: якум, муаммои пайдоиш (ойкумена)-и одам ва дуюм, муаммои даврабандии сохти
љамоаи ибтидої.
Таърихи љамъияти ибтидої аз нигоњи илмњои
археология (бостоншиносї), таърихи гражданї, паин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

леоантропология (аз калимаи юнонї гирифта шуда
палеос-ќадим, антропос – одам, логос - илм, дониш)
ба даврањои алоњида таќсим шудааст. Аз рўи
марњилабандии археологї (бостоншиносї) сохти
љамоаи ибтидої ба се давра: 1) асри санг, 2) асри биринљї ва 3) асри оњан таќсим мешавад.
Асри санг дар навбати худ аз се марњила: палеолит (давраи ќадимаи сангї), мезолит (давраи миёнаи
сангї), неолит (давраи нави сангї) таќсим мешавад.
Палеолит низ дар навбати худ ба марњилањои:
палеолити поён наздик 3 млн.-200 њазор сол, палеолити миёна 200-35 њазор сол, палеолити боло 35- 12
њазор сол таќсим мешавад.
Давраи миёнаи санг-мезолит 12-6 њазор солро,
давраи нави санг -неолит аз 6 то 2 њазор солро дарбар
мегирад. Дар давраи охири неолит аввалин олоти
мисї пайдо шуданд. Олимон ин марњилаи мису сангро давраи энеолит меноманд.
Аз рўи тарзи зиндагї олимон љамъияти ибтидоиро ба 3 давра таќсим кардаанд:
1.Љамоаи ибтидоии ќадимтарин ё галаи ибтидої
(љамоаи тоавлодї ё рамагї)
2.Љамоаи авлодии ибтидої бо зинањои љамоањои
авлодї ва љамоањои сонии авлодї (модаршоњї ва падаршоњї)
3.Давраи вайроншавии љамъияти ибтидої ва
ташкилёбии синфњо.
Хусусият[ои асосии маданияти xамъияти ибтидоb
Хусусияти љамоаи ибтидої бо се љанба муайян
карда мешавад. Якум, бисёр оддї будани хољагии он
ва технологияњои истифодашаванда. Дуюм, пурра
вуљуд надоштани донишњо доир ба њодисањои табиат,
душвор будани дарки онњо аз љониби одамони ибтидої. Сеюм, тафаккури одамони ибтидої дар дараљаи
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тафаккури одамони замони муосир ќарор дошт ва айнан њамин омил имконият дод, ки одамони ањди ќадим (замони ибтидої) ба муњимтарин кашфиётњо ноил гарданд: истиќоматгоњ бунёд кунанд, сару либос
дўзанд, оташро истифода баранд, њайвонњоро ром кунанд, бо кишоварзї машѓул шаванд ва ѓайра. Бояд
зикр намуд, ки асоси эътиќоди динї, њанўз аз давраи
одами неандерталї ташаккул меёбад. Ин аз он шањодат медињад, ки њанўз аз давраи палеолит одамони
ибтидої соњиби тафаккури баланди инсонї буданд.
Сайъу талоши одамон ба дарки олам хеле баланд буд.
Хусусияти муњими маданияти љамъияти ибтидої
синкретизм ба шумор меравад. Синкретизм - дарки
яклухти олам, вуљуд надоштани тахассусмандї дар
фаъолияти одамони ибтидої мебошад. Њар як узви
љамоаи ибтидої бо шакли маълуми фаъолият машѓул
мегардид. Тафриќа дар љањонбинии одамон ва дар
масъалаи дарки олам вуљуд надошт. Инро
тадќиќотњои зиёди этнологї ва антропологї муайян
кардаанд. Фарњангшиносон - антропологњо тарзи зисти ќабилањо ва халќиятњои зиёди оламро, ки имрўз
дар шароити даврони љамоаи ибтидої зиндагї мекунанд, тањќиќ намуда, моделњои ба худ хоси њамзистии
одамони ќадимро муайян кардаанд. Синкретизм ба
фарњанги чунин ќабилаву халќиятхо хос аст. Айнан
синкретизм имконият дод, ки одамон нахустин маротиба оламро дарк намоянд.
Синкретизми ибтидої ва соњирї (магия) ба созмонёбии фаъолияти мусаввирии одамон, яъне ташаккули санъат мусоидат намуданд. Њанўз дар давраи
палеолит одамони ибтидої њайкалчањои занњоро (дар
аксар ваќт бидуни ќисми сар) аз сангу устухон месохтанд. Зеро одамони ибтидої занњоро олињаи њаёт,
рамзи зиёд гаштани наслњо мешумориданд. Мусаввирони ибтидої дар ѓорњои Ласко, Нио, Алтамир (Фаронсаи љанубї ва Испания), Капово (Урали љанубї),
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Монтепан (Италия) тасвирњои њайвоноти гуногуни
шикориро (мамонт, бизон, оњу, аспњои ёбої ва ѓ.)
ифода кардаанд ва бештар сањнањои шикор тасвир
карда шуда, объекти асосии эљодиёт њайвонњо буданд.
Мазмуни мусавварањо аз он далолат медињанд, ки
одамони ибтидої њайвонњои шикориро хеле хуб
омўхта будаанд. Аз 1794 мусавварањои рўисангии
ѓорњои Фаронса ва Испания, ки онњоро археолог А.
Леруа-Гуран ба њисоб гирифтааст, 986 тоаш –тасвири
њайвонњо, 512- одамон, наздик 100- махлуќоти ба
одам монанд мебошанд. Ба таври умум тасвирњои рўи
сангї воќеъї, аниќтараш натуралистї мебошанд.
Тасвирњои шартї хеле кам вомехўранд. Расмњои мамонтњо, бизонњо, аспњо ва ѓ. хеле даќиќ тасвир шудаанд.
Дараљаи инкишофи фарњанги љамъияти ибтидої,
хусусан дар ду млн. соли аввал хеле суст буд. Ин ба
эволютсия (тањаввулот, таѓйирёби)-и биологии одамони ибтидої вобастагї дошт. Бостоншиносон муайян намудаанд, ки ташаккулёбии биологии одамон
дар якчанд самт љараён дошт. Масалан, одами кроманонї (намуди њозираи одам, аз номи ѓори КроМаньони Франсия (Аквитания) гирифта шудаааст.
Соли 1968 дар он љо якчанд устухон-скелети одамони
палеолити боло бо олотњои мењнат дарёфт шудаанд)
муддати тўлонї бо одамони намуди неандерталї
(намуди одами неандерталї дар ѓори Неандертали
наздикии шањри Дюсселдорфи Германия кашф шудааст) пањлў ба пањлў зиндагї кардааст. Одами неандерталї аз типи њозираи одамон бо азимљуссагї, шакли
косахонаи сар (ба маймуни горилла монандї доштан), камтар хам будани ќоматаш фарќ мекард. Чї
тавр аз байн рафтани неандерталњо (љои худро ба
кроманонњо додани онњо) маълум нест.
Њанўз то ташаккулёбии неандерталњо таќрибан
800-700 њазор сол ќабл аз ин одамони ибтидої оташро
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ихтироъ кардаанд, ки он барои инкишофи фарњанги
моддии давр наќша муњим бозидааст. Оташ одамони
ибтидоиро аз сармо њифз мекард, њайвоноти вањшї аз
он мењаросид, оташро барои тайёр намудани таом истифода мебурданд. Бо шарофати оташ одамон дар
минтаќањои хунук низ љои зист интихоб намуданд.
Хеле оњиста, вале мунтазам технологияи коркарди санг, устухон, чўб ва дигар ашёњо инкишоф меёфт.
Фаъолияти одамони ибтидої дигаргун мегашт, олоти
мењнат, муносибатњои иљтимої таѓйир меёфт. Бозёфтњои бостоншиносї собит мекунанд, ки (аз 100-80
њазор сол сар карда) одамони неандерталї нисбати
саломатии маљрўњон ѓамхорї менамуданд. Мањз аз
њамин давра забони гуфтугўї ташаккул ва оњиста
рушд меёбад.
Дар як ваќт шуур (тафаккур)-и инсонњо инкишоф
меёбад, тасаввуротњои одамон оид ба олам пайдо мешаванд. Бостоншиносон муайян намудаанд, ки одамони неандерталї таќрибан 60 њазор сол ќабл аз ин ба
таври сунъї одамонро гўронидаанд, ба парастиши
намудњои гуногуни њайвонот шурўъ карданд.
Таќрибан 40 њазор сол ќабл аз ин дар Аврупо
типи њозираи одам- кроманонњо пайдо шудаанд. Тарзи зисти онхо пурра ибтидої буд. Олимон аз њамин
давра фарњанги ибтидоиро оѓоз мекунанд. Эътиќоди
динї ташаккул ёфт, тасвирњои рўисангї, сохтани
њайкалчањо шурўъ гардид, истиќоматгох, сарулибос
пайдо шуд, одамон сагњоро ба худ ром карданд.
Аз давраи мезолит (асри миёнаи сангї) 12-6 њ.
сол ќабл аз ин чорводорї ба вуљуд омад, коркарди
олотњои сангї боз њам такмил ёфт, одамон ба сохтани
табар шурўъ карданд, тиру камон, тўрњои моњидорї,
чигина (намуди чанаи боркашонї) ихтироъ гардид.
Олотњои мењнат аз устухону чўб низ такмил ёфтанд.
Дар ин давр нахустин истењкомњои мудофиавї ба
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вуљуд меоянд (дар Шарќи наздик нахуст шањр Иерихон 8 њазор сол ќабл аз ин ташаккул меёбад).
Дар замони неолит (6-4 њазор сол ќабл аз ин) кулолгарї ба вуљуд омад, асбобњои оддии бофандагї
сохта шуданд, истиќоматгоњњо аз чўб, хишти хом бунёд мешуданд. Истифодабарии нахустин металл – мис
шурўъ шуд (марњилаи энеолит- асри мису санг оѓоз
гардид). Чархи кулолї пайдо мешавад. Аввалин тасаввуроти одамон оид ба ситорањои осмон ташаккул
меёбад, нахустин таќвимхо тартиб дода мешаванд.
Дар замони неолит «инќилоби неолитї» ба вуљуд
меояд, яъне одамони ибтидої аз хољагии истеъмолї
(истифода бурдани неъматњои табиат бидуни коркард-љамъоварї, шикорчигї, моњидорї…) ба хољагии
истењсолї (чорводорї, кишоварзї) мегузаранд. Дар
натиљаи инќилоби неолитї тарзи њаёти одамон ба таври куллї таѓйир ёфтанд, инсоният ба тарзи муќимнишинї гузашт. Системаи бошишгоњњо (истиќоматгоњ)-њои доимї ташаккул ёфтанд, бархе аз онњо ба
шањрњо табдил ёфтанд. Дар Байнаннањрайн (њавзаи
дарёњои Фурот ва Даљла, дар Осиёи Хурд) шањр –
давлатњои Шумер, Аккад ба вуљуд омаданд. Дар
њавзаи Нил (Миср) шањрњо ташаккул ёфтанд. Бо ин
давраи фарњанги љамоаи ибтидої хотима меёбад,
минбаъд сохти ѓуломдорї ва нахустин тамаддунњои
бузург ташаккул меёбанд.
Заминаҳои маданият ва предметҳои он дар сохти
ҷомеаи ибтидої бо баробари пайдоиши инсон шурӯъ гардида, зинаҳои камолот (ба мисли маданияти замо-ни антиқӣ, эҳёи мусулмонӣ, ренессанс, маданияти мая, маданияти муосир) ва тамаддунро дар бар мегирад. Аз оддитарин олоти офаридаи инсон, ки сангӣ буд, сар карда, то
дарки асрори оташу кашфи тиру камон, борут, пайдоиши
дину забон, хату алифбову санъат, давлату давлатдорӣ,
илму адабиёти шифоҳї, бинову корхонаҳо, китобу мусав-
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вараҳо, либосу асбобҳои рӯзгор, истиқоматгоҳҳо ва техникаҳои замонавӣ ва ғайраҳо дар маҷмӯъ сарватҳои маданианд.
Аз нигоҳи дигар маданият тарзу тариқаи рафтор,
тафаккур ва фаъолияту амали одамонро дар соҳаҳои мушаххаси ҳаёти ҷамъиятӣ (маданияти меҳнат, сухан-гӯӣ,
сиёсӣ ва муносибатҳои фардӣ) ифода мекунад. Дар ибтидо маданиятро чун таъсири мақсадноки одам ба табиат
(коркарди замин) ва тарбияи худи инсон медонистанд.
Фарҳангшиносон бо далелу санадҳо собит менамоянд, ки
маданият дар тӯли мавҷудияти худ шаклҳои гуногунро
касб кардааст.
Таърих шаҳодат медиҳад, ки аксари тамаддунҳои
қадим маҳз дар соҳилҳои дарёҳо ба вуҷуд омадаанд. Дарёҳо дар ҳақиқат дар ҳаёти инсонияти ибтидоӣ нақши
муҳимеро мебозиданд. Дарё одамони ибтидоиро на фақат
бо хўрока таъмин менамуд, балки онҳо тавассути дарёҳо
аз манзили худ берун рафта, бо ҳаёти мардуми ҷаҳони
дигар, тарзи зиндагӣ ва маданияти онҳо бевосита шинос
мешуданд. Онҳо аз ҳамдигар меомӯхтанд ва таъсири
худро ба ҳамдигар мерасониданд. Аз ин хотир олими рус
Мечников Л.И. дарёҳоро «бузургтарин мураббиёни инсоният» номидааст.
Шакл[ои ибтидоии эътиrоди динb
Одамони ибтидої оламро бо воситаи мушоњидаву муќоиса азбар менамуданд. Шаклњои гуногуни
динњои ибтидої ташаккул ёфтанд. Одамони неандерталї њама чизеро, ки онњоро ињота мекард, њамчун
идомаёбї ва ё ба таври механикї васеъ гардидани
гурўњу авлоди худ дарк менамуданд. Онњо чунин
мењисобиданд, ки њамаи ашёњо, ба љузъ намуди
зоњирї, ба одамон монанданд - соњиби руњ мебошанд,
байни њамдигар ва бо тамоми олам бо забони худ
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гуфтугў мекунанд. Чунин тафаккур анимизм номида
мешуд. Анимизм - ин боварї ба руњ аст.
Бо воситаи анимизм дар гузаштаи ќадим чї гуна
аз аљдодони фантастикї (дар бештар њолат аз њайвоноту камтар аз олами растанї) пайдо шудани гурўњу
ќавмњо ва ќабилањо маънидод карда мешавад. Ин гуна саравлоди асотириро тотем меноманд, тафаккури
онњоро њамчун тотемизм маънидод мекунанд. Тотем
(ягон намуди њайвон ё растанї) ба объекти парастиш
табдил меёфт. Одамони ибтидої чунин тасаввурот
доштанд, ки дарахтњои алоњида, дарёњо, чашмањо,
сангу кўњњо, сабзањо ва ѓ. дорои руњ буда, имконияти
ба њодисоти олам ва њаёти одамон таъсир расониданро доранд. Чунин ашёњоро, ки бо онњо њамчун объекти зинда ва њамчунин чизи муќаддас муносибат мекунанд фетиш меноманд, љањонбинии онњоро бошад фетишизм
меномиданд.
Фетишизм
ба
маънои
«тўъморпарастї» ё «эътиќод ба буту санамњо» истифода мегардад.
Анимизм ва сењру љоду ба ташаккули рамзњо,
асотирњо, инчунин табу- манъ кардани фаъолияти
алоњида, шаклњои рафтор, намудњои таом ва ѓ. мусоидат карданд. Табу ва расму оинњо љахонбинии одамони ибтидої, менталитети љамъияти ибтидоиро муайян мекунанд. Онњо шаклњои рўзгори љамъиятї, муносибатњои иљтимоиро муќаррар ва робитаи инсонро
бо муњити атроф барќарор мекунанд.
Олимон ба асотирњо таваљљўњи бештар зоњир
намуда, онро яке аз шакли дарки олам маънидод кардаанд. Бинобар нопуррагии донишњои њаќиќї одамони ибтидої онро бо тахайюлоти фантастикї, ки тасаввуротњои анимистї, фетишистї ва тотемистиро
дар худ муљассам мекард, иваз менамуд.
Асотирњо дар заминаи инкишофи фарњанг мукаммалтар мегардиданд ва дар асоси онњо нахустин
системаи динњо ба вуљуд меоянд.
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Роҷеъ ба пайдоиши дин олимони зиёде фикру андешаҳои худро баён намуда, ибораҳои гуногуни маданиро шарҳ дода, заминаҳои пайдоиши эътиқодҳои
диниро дар давраҳои хеле қадим муайян намуданд, ки
он аз тарафи инсонҳо ба вуҷуд оварда шудааст. Дин
ва эътиқодҳои он дар раванди ташаккули ҷомеа аз
давра ба давра гузашта, инкишоф ёфтааст. Ибораи
«дин» маънои парастишу итоатро дошта, ин вожа дар
байни мардуми Шарқ маълум аст, ки онро дар Аврупо бо ибораи «религио» истифода бурда, ҳаммаънои
дин меҳисобанд. Маънои «религио» низ итоат ва ситоиш буда, миллатҳои гуногуни ҷаҳонро бо ҳамдигар
мепайвандад.
Аз ин рӯ яке аз сабабҳои мавҷудияти эътиқодҳои
динӣ аз тарафи инсон нафаҳмидани бавуҷудоии ҳодисоту воқеоти табиат мебошад. Аз рӯи ин гуна маълумотҳо динро чунин маънидод намудаанд:
Дин як шакли шуури ҷамьиятӣ буда, доир ба
пайдоиши оламу инсон ривоят мекунад. Дин бо аксари илмҳои ҷамъиятӣ: таърих, фалсафа, ахлоқ,
фарҳанг, равоншиносӣ, иҷтимоиёт ва ѓайраҳо
алоқамандии зич дошта, пайваста бо ин илмҳо ташаккул меёбад. Гарчанде, ки эътиқодҳои динҳои гуногун аз тарафи мардуми олам ба вуҷуд оварда шуда
бошад ҳам, ҳамаи онҳо ба парастиши худои ягона
бурда мерасонад.
Дар ҷомеаи ибтидоӣ 3 намуди динҳои қадим дида мешуданд:
Тотемизм - маънои парастиши саравлод ва ё қабиларо дорад.
Анимизм - калимаи лотинй буда, парастиши рӯҳ,
яъне қадр ва ё эҳтироми инсонро дорад.
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Фетишизм - калимаи франсавӣ буда, маънояш
парастиши бут, санам, ягон ашё, инчунин эътиқод ба
сеҳрнокиро доштааст
Ин гуна фаҳмишҳо дар давраҳои қадим аз
динҳои қабилавӣ-ҳиндуия, браҳмания, зардуштия,
конфусиягӣ, синтоизм ва ғайраҳо боқӣ монда, қисме
аз ин гуна ҷаҳонбиниҳо ба динҳои ҷаҳонӣ низ гузаштаанд.
Дини буддоӣ - (Буддо -номи аслиаш шоҳзода
Сидхарта Гаутама) асри VI-V п.аз. м. дар Ҳинди қадим арзи вуҷуд кардааст.
Дини насронї - (масеҳӣ) - асосгузораш (Исои
Масеҳ) - асри I - и милодӣ дар Рим ба вуҷуд омадааст.
Дини ислом – (бунёдгузораш Муҳаммад пайғамбар) асри VI-VII дар нимҷазираи Арабистон (шаҳрҳои
Мадина ва Макка) пайдо шудааст.
Ҳар яке аз ин динҳои ҷаҳонӣ дорои дастури муқаддаси фарҳангии хеш буда, ҷавҳари асосии онҳо аз
таълимотҳои ахлоқию фалсафӣ иборатанд. Онҳо мардумро ба рафоқат, нексириштӣ, самимият, покизагӣ,
муҳаббати ҳақиқї ва ѓайраҳо ҳидоят менамоянд.
Як гурӯҳ олимон дину илмро ба ду дасти инсон
шабоҳат додаанд, ки ҳар яке аз онҳо дар пешрафти
ҷомеаи инсонї вазифаҳои худро иҷро мекунанд. Агар
дин бе илм инсонро ба ҷаҳолати торикии ҳуруфот
раҳнамун созаду илм бе дин мардумро барои ба даст
овардани маданияти моддӣ тарғиб намояд, он гаҳ дар
байни мардум кинаву адоватҳо зиёд мегарданд. Аз ин
хотир набояд илмро аз дин ва динро аз илм ҷудо кард.
Тавассути илм мо самимияту муҳаббати илоҳиро дар
ҷавҳари инсон ба даст меорем. Агар ақл, муҳаббат ва
самимият офаридаи худованд бошад, пас маҳсули ақл
илмест, ки мо онро дар зиндагӣ истифода мебарем.
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Масалан: агар таълимоти Кришно ва Мусо муғҷаи дарахт бошад, таълимоти Буддо, Зардушт ва Исо
гули муғҷа ва пас таълимоти Муҳаммадро ба меваи
муғҷаю гулҳо монанд кардан мумкин аст.
Ин маънои онро дорад, ки онҳо ҳамдигарро аз
байн набурда, балки онҳо ба таври табиӣ паи ҳам меоянд. Аз ин бар меояд, ки ҳар як таълимоти нав давоми таълимоти пешина будааст. Байни онҳо ҷудої ва
бегонагӣ набуда, балки баръакс онҳо давраҳои гуногуни тараққиёти як дин мебошанд. Он аввал дар шакли тухмӣ зоҳир шуда, баъд дар шакли муғҷа ва гул,
акнун ба марҳилаи пухтани мева расидааст.
Табиист, ки ҳақиқати Худованд болотар аз
фаҳмиши инсонист. Агар чароғи дин хомӯш шаваду
ҷаҳон фосиду вайрон гардад ва агар даст аз домани
илму дониш бардорему худро ба банди нодонӣ ва
ваҳшоният занем, сабаби гумроҳии мо мегардад. Дар
натиҷа ба ҳар гуна хато ва гуноҳ гирифтор хоҳем шуд.
Дастовардҳои бузурги фарҳангӣ ва кашфиётҳои
илмии олимони ҷаҳон ба он оварда мерасонад, ки
мардуми башарият аз он дастовардҳо баҳраманд
гашта ба комёбиҳо муваффақ гарданд ва мушкилотҳои ҷомеа ва зиндагии хешро бартараф намоянд.
Асарҳои адибону донишмандону санъаткорони зиёде
ба монанди Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Форобӣ, Берунӣ, Сино, Саъдӣ, Борбад, Гесӯ, Бомшод, Менделеев, Нютон,
Галилей, Дарвин, Шекспир, Маркс, Ломоносов, Рафоэлло, Леонардо-да-Винчи ва бисёр дигарон ба
пешрафти маданият, илму тамаддуни тамоми башарият ҳиссаи бениҳоят калон гузоштаанд.
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МАВЗЎИ 5.
ФАРҲАНГИ ШАРҚИ БОСТОН
Наќша:
1.Фарњанги Мисри ќадим.
2.Фарњанги мардуми Байнаннањрайн
3.Фарњанги Њинд ва Чини ќадим
Фар[анги Мисри rадим
Саволе ба миён меояд, ки тараққиёти маданияту
тамаддунро аз кадом мавқеь ва ё минтақа назар кардан зарур аст?
Як гурӯҳ олимон ва бостоншиносон аз рӯи дастовардҳои фарҳангию бозёфтҳои археологӣ маълум
карданд, ки маркази гаҳвораи тамаддуни ҷаҳонӣ
Шарқи бостон аст. Олими машҳури рус Н.И.Вавилов
дар навиштаҳои худ сарзаминҳоеро номбар намудааст, ки дар он ҷойҳо кишти растаниҳои маданї ва маданияти заминдорӣ имконпазир буд.
Ба ин муносибат ӯ дар Осиё мавҷуд будани панҷ
маркази фарҳангию тамаддуниро қайд кардааст. Ба
ақидаи ӯ дар асл як роҳи борики хушкии курраи замин дар давраи инкишофи маданияти заминдорї
нақши асосиро бозидааст. Мувофиқи шаҳодати Ҷеймс
Меллерт- бостоншиноси маъруфи англис тадқиқотҳои
минбаъдаи илмӣ ҳамаи хулосаҳои Н. И. Вавиловро
тақвият дода, марказҳои заминдориро исбот намудааст.
Бостоншиносони дигар низ маҳз ҳамин роҳи борикро ба таври романтикӣ ҳилоли заминҳои ҳосилхез
номида буданд. Ин аст, ки Шумеру Аккад, Бобулистон (Байнаннаҳрайн), Мисру Ҳиндустон, Чину Заин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

грос, Эрону Осиёи Миёна ва Осиёи Сағир - гаҳвораи
қадимтарини тамаддун дар рӯи замин ва таҳкурсии
тамаддуни инсонӣ, маскани асосии тамоми инсоният
номида шудаанд.
Олими маъруфи рус Р. Ю. Виппер Шарқро чун
сарчашмаи тамаддуни ҷаҳонӣ маънидод мекард. Ӯ
дар ибтидои асри ХХ навишта буд: «Аксари комёбиҳо
ва эътиқодҳо ҳама маҳз аз Шарқ ба Аврупо меомаданд». Бояд гуфт, ки барои баҳо додан ба тамаддуни
Шарқу Аврупо ягонагии фикрӣ дида намешавад. Дар
давраи қадим маданияти Аврупо нисбат ба Шарқ
моҳиятан маҳдуд буд. Осиё бошад ба қавли файласуфи муосири немис К. Ясперс дар муқоиса бо Аврупои
хурдакак бо тамоми бузургии масоҳати худ намудор
мегардид. Инро кашфиётҳои бостоншиносии асрҳои
ХIХ-ХХ дар қисмҳои гуногуни ҷаҳон бо тариқи раднашаванда исбот кардаанд. Таърих шаҳодат медиҳад,
ки аксари тамаддунҳои қадим маҳз дар соҳилҳои дарёҳо ба вуҷуд омадаанд.
Масалан: тамаддуни Шумер, Аккад, Ассурия ва
Бобулистон дар соҳили дарёҳои Даҷла ва Фурот, Мисри қадим дар соҳили дарёи Нил, Ҳинд дар соҳили
дарёи Ҳинд, Хитой (Чин) дар соҳили дарёи Янтзи ва
Хуанхе, Мехико ва Перу дар соҳили уқёнуси Ором ва
ғайра.
Дар байни давлатњои Шарќи Ќадим Миср бо
давлатдории муќтадири худ дар љањон шўњрат пайдо
карда буд. Миср дар њавзаи дарёи Нил, ќисмати шимолу шарќии Африка воќеъ гардида, мавзеи муњими
стратегиро ишѓол мекард. Дар њазорсолаи IV пеш аз
милод дар ин љо нишонањои давлат пайдо шуда, дар
заминаи он љамъияти мутараќќии ѓуломдорї ба вуљуд
меояд.
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Миср таъриху тамаддуни хеле қадим дошта,
мардуми он ба зироатчигӣ, чорводорї, боғпарварӣ ва
ҳунармандї машғул мешуданд.
Мисрро тўњфаи Нил меноманд ва ин бењуда нест,
зеро ки мањз дар соњилњои ин дарёи бузург тамаддуни
ќадими ин кишвар пайдо гардидааст. Баррасии илмии
таърихи маданияти Миср дар асри ХΙХ оѓоз ёфт. То
ин ваќт ба маданияти мисриён аз рўи маълумоти
Инљил ва муаррихони Юнону Рим бањо медоданд.
Коњин Менафон бо забони юнонї «Таърихи Миср»ро менависад, ки дар он тамоми воќеањои таърихию
маданї ба таври хронологї тасвир шудаанд. Дар ин
сарзамин ёдгорињои бисёре (ањром, муљассамањо ва ѓ.)
вуљуд доранд, ки нишонаи маданияти бой доштани
мардумони ин кишвар аст.
Соли 1822 олими франсавї Ф.Шампонён
мифтоњи ќироати иероглифњои мисриёнро дарёфта,
пайдоиши хатро дар ин мамлакат пештар аз дигар
мамлакатњои дунё тасдиќ намудааст. Маҳз дар давраи
қадим хати мисриён ба вуҷуд омада, нахустин ёдгориҳои хаттии мисриён пайдо шудаанд. Забони мисрї,
ки дар асоси хати тасвирӣ (иэроглифӣ) инкишоф меёфт, мавҷудияти худро то асри IV- и милодї ҳифз
намуда, ба гурӯҳи забони сомї дохил мешуд. Мисриёни ќадим халќи ягона буда бо як забон њарф мезаданд ва аз рўи намуди ботинї ранги пасти љигарї доштанд.
Дар ин љо аввал давлатњои ѓуломдории хурдхурд пайдо шуда, баъд дар натиљаи муборизањои шадид ба давлатњои бузурги ѓуломдорї табдил меёбанд.
Соли 3000 то милод гўё ки аввалин давлати сулолавиро подшоњ Менес таъсис додааст. Гулгулшукуфии маданияти Миср дар давраи њукмронии сулолаи 4-уми
фиръавнњо, ки асосгузори он Дисосер буд, мушоњида
мешавад. Умуман, дар таърихи Мисри ќадим се
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марњила муайян шудааст: шоњигарии боло, миёна ва
ќадима.
Маркази фарњангию тамаддуни Миср шањрњои
Мемфис ва Фивӣ ба ҳисоб мерафт. Мисриён ба
санъати нассоҷӣ ошно буда, аз чӯб дӯконҳои бофандагӣ, ҳатто мебел ва заврақро низ месохтанд.
Онҳо аз захираҳои зеризаминӣ пурра истифода бурда,
бо мардуми давлатҳои қадимтарини ҳамсоя рафтуомад ва робитаҳои тиҷоративу фарҳангӣ доштаанд.
Пас аз истилои юнониён дар ин сарзамин Минои Искандария бунёд шуда,
минбаъд ҳамчун осорхона,
академияи улум, хобгоҳи олимон, маркази техникӣ,
китобхонаи лӯлапечи миллӣ, дидбонгоҳ ва маркази
ситорашиносї истифода бурда мешуд, ки бунёдгузор,
меъмори он Сострат буда, онро дар муддати 5-сол
сохтааст.
Баландии бурҷ -120метр буд, ки шарораи оташи
бурҷи минои Искандария дар масофаи зиёда аз 600
километр метофт, яъне равшанӣ мекард. Ин манора
дар асри ХV- милодӣ дар асоси заминҷунбӣ хароб
гардидааст.
Ба аќидаи муаррихи Юнони Ќадим Њеродот мисриён сермазњабтарин мардуми љањон будаанд. Худои
бузурги онҳо Осирис, модархудоашон Балъат Ҷабал
ном доштааст. Аз ин хотир санъати меъморию
муҷассамасозии мисриён тараққӣ ёфта, ба эътиқодҳои
диниашон хеле пайвастагӣ доштааст.
Сарчашмаи асосии омўзиши маданияти мисриён
асотиру динњо мебошад, ки тавассути он фикру аќоиди худро нисбати њодисаю воќеањо баён менамуданд.
Хусусан, дар бораи «Осирис»-Худои заминдорї ва
некї, Худои офтоб «РА» ва ѓайра. Иљрокунандаи
иродаи худоњо дар замин фиръавнњои дорои аќлу хираду тавоної буданд. Фиръавн Аминохотепи–IV ислоњоти динї гузаронида, мардумро даъват менамояд,
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ки ба худои ягона Атон бовар намоянд. Дар Миср ќариб 40-вилоят вуљуд дошт, ки сокинони њар кадоми он
ба дину бутњои гуногун саљда мекарданд. Инчунин
парастиши њайвонњои гуногун, ба мисли гурба, саг,
уќоб, шер ва ѓайра љой дошт.
Њамин тавр, дар даврањои ќадим мисриён дар
њолати бисёрхудої умр ба сар мебурданд ва
фиръавнњо мамлакатро идора менамуданд. Дар замони тосулолавї мардумро мисли дигар халќњо дар
чуќурињои доирашакл дафн мекарданд. Дар замони
сулолавї фиръавнњо барои худ маќбарањои мураккаб
месохтанд, ки намунаи он ањроми Миср мебошад. Аз
ин рў, дар Миср сохтмонҳои аҳромҳо тараққӣ карда
буд, ки аз пешрафти санъати меъморӣ дарак медод.
Ин аҳромҳоро ба хотири фиръавнҳо (шоҳонашон) Рамзес, Тутмос I-II ва дигарон сохтfанд, ки яке аз он
аҳромҳо аҳроми Хеопс буда он 150м баландӣ дошт.
Мақбараи фиръавн Ҷосер 60м баландї дошт, ки онро
санъаткор-меъмор Имхотеп сохтааст. Ањроми Хуфу,
Хеопс, Хефрен ва ѓайра аввалин мўъљизаи љањон
мањсуб мегарданд.
Ба таъсири калони дин нигоњ накарда, дар Миср
илмњои гуногун пайдо шуда, инкишоф ёфтааст. Мисриён донишњои худро дар мактабњои махсуси
наздидарборї такмил медоданд.
Дар насиҳатномаи устодон роҷеъ ба ин масъала
чунин омадааст: «Ман туро маҷбур мекунам, ки донишро аз модар бештар дӯст дорӣ». Онҳо аз синни 5
то 30 солагй мехонданд ва хату саводу илмро муқаддас меҳисобиданд ва ҷасади шоҳонашонро мумиё мекарданд.
Мањз дар Миср математика, геометрия, астрономия, тиб, кимё ва дигар илмњо ташаккул меёбанд ва
ба дигар минтаќањои дунё пањн мешаванд. Мисриёни
ќадим масоњати секунља, чоркунља, трапетсия, доира,
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њаљми пирамидањои сарбуридаро њисоб карда метавонистанд. Онњо дар асоси мушоњидањои астрономии
худ таќвим тартиб доданд. Ҳеродод дар «Таърих» ном
асараш оид ба мисриён баҳои баланд дода чунин
гуфтааст: «Онҳо бори нахуст тақвимро ихтироъ кардаанд ва ё ба вуҷуд овардаанд, ки тибқи он маълумотҳо як сол аз дувоздаҳ моҳ - 365-366 рӯз иборат буд,
ки ин кашфиёти онҳо ба илми нуҷум такя мекард».
Илму фарҳанги Миср таърихи сеюнимҳазорсола
дошта, аввалин намунаҳои адабиёти хаттии Миср аз
навиштаҷотҳои зиндагиномаи ашрофон, таърихи
шоҳон, баъзе қисмҳои (матнҳои аҳромҳо) гимнҳо дар
васфи худоҳою шоҳон, асарҳои бадеӣ, повестҳо,
афсонаҳо ва ѓайраҳо то имрӯз боқӣ мондаанду аммо
қисме аз онҳо то ҳол маълум нестанд.
Фақат ҳамин маълум аст, ки дар кори тартиб додани панду андарзҳо рисолаҳои динӣ, тиббӣ, риёзї ва
нуҷум мирзоҳо - рӯйнавискунандагон шӯҳрат пайдо
карда буданд. Барои аз бар кардани илмҳои гуногун
дар Миср мактабҳои равияашон гуногун таъсис дода
шуда буд. Дар ин мактабҳо шогирдонро барои аз худ
кардани он илмҳо ва пайдо кардани дониши кофӣ
маҷбур мекарданд.
Адабиёти Мисри қадим ба пешрафти адабиёти
умумиҷаҳонӣ, яҳудӣ, арабӣ, юнонӣ ва ҳатто барои
тартиб додани Инҷил таъсири калон расонидааст.
Масалан, қисми қадимии андарзҳои Сулаймонӣ аз рӯи
китоби мисрии «Васиятҳои Аменемоп» гирифта
шудааст.
Њамин тариќ, дастовардњои бењтарини мисриёни
ќадим дар пешрафти маданияти љањонї таъсири калон расонидааст. Сохтмонњои бошукўњ, муљассамањои
аљоиб, расмњои нафис, адабиёти бою рангин ва системаи донишњои Мисри Ќадим шахсро бо нотакрорї,
бадеият, мазмуни чуќури худ ба њайрат меоваранд.
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Фар[анги мардуми Байнанна[райн
Байнаннањрайн - дигар маркази бузургтарини
тамаддуни љањонї мебошад, ки давлатњои ѓуломдорї
дар он љо баробари давлатњои Миср пайдо шудаанд.
Дар Шарқ панҷҳазор сол пеш аз милод дар байни ду
дарё (Даҷла ва Фурот) якчанд давлатҳое ба вуҷуд
омаданд, ки онҳо давлатҳои Шумер, Аккад, Бобулистон (Бобил), Финикия, Ошур (Осир) - Байнаннањрайн буданд. Онҳоро бо номҳои юнонӣ давлатҳои
Месопотамия ва ё бо славянӣ Двуречье низ мегӯянд.
Марказҳои фарҳангии онҳо ба сарзамини имрӯзаи
Ироқу Сурия рост меоянд. Шаҳрҳои қадимтарин маркази илму фарҳанг ва тамаддуни онҳо - Сипар,
Киш, Ниппур, Урук, Шуруппак, Ура, Ларса, Бобул ва
ғайраҳо буданд.
Халќи ќадимтарин, ки ба ин минтаќа асос гузоштааст, шумерњо буданд, ки њанўз дар њазорсолаи IVпеш аз милод хатро ба вуљуд оварданд. Ишорањои
хаттї ба образи тасвирии он баробар карда мешавад.
Онро бо забони илмї «пиктограмма» меноманд. Инчунин дар ин минтаќа нишонањои хати мехї (клинопис) пайдо шуда, рамзи кушодани онњо ба вуљуд
оварда мешавад.
Дар њаёти мардумони ин кишвар дину оин
мавќеи асосиро ташкил мекард. Њар як шањру
давлатњо худои худро дошт. Мавќеи муњимро тасаввуроти шумерњо оид ба «Худо-модар» ишѓол мекард,
ки њамчун муњофизаткунандаи заминдорї, њосилхезї
маълум буд. Худои Инанна- Худои шањри Урук, ќуввањои гуногуни табиат дар образи афсонавии се Худо:
Ан-Худои осмон, Энлиле-Худои замин, Энки-Худои
об таљассум ёфтаанд.
Дар системаи динњои Байнаннањрайн динњои
Бобулистон мавќеи хосаеро ишѓол менамоянд. Маса-
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лан, Мардук-худои нигоњдорандаи Бобулистон њисоб
карда мешуд. Дар тасаввуроти бобулиён асотир бо
динњо омезиш ёфта, љањонбинии ононро нисбати табиат, набототу њайвонот ва ѓайра муайян менамояд.
Хусусан достони шумерӣ дар бораи Гилчамеш ба забонҳои хеттӣ ва ҳурутӣ тарҷума карда шудааст. Достони «Гилчамеш» яке аз муҳимтарин асарҳои бадеии
адабиёти Бобул мебошад. Муаллифи ин асар то ҳол
маълум набуда, он дорои аҳамияти баланди фалсафї
мебошад. Мазмуни достон аз он иборат аст, ки дар он
оид ба офарида шудани олам, њикояњо оид ба љањони
маънавї ва хусусияти зисту –зиндагонии мардуми ин
кишвар инъикос шудааст. Гилчамеш ба муқобили ноадолатӣ мубориза мебарад. Дар ин достон орзуҳои
инсон дар бораи ҳаёти ҷовидонӣ ва ногузирии марг
таъкид мешавад. Гилчамеш дар эљодиёти дањонї њамчун подшоњи шањри Урук нишон дода мешавад ва ин
асотир хусусияти халќї дорад.
Дастовардњои мардуми Байнаннањрайн дар
соњаи астрономия, риёзї, тиб ва баъзе илмњои љамъиятшиносї ба љањониён маълум аст. Системаи ададии
Бобулистон то имрўз истифода мешавад. Масалан,
таќсимоти 1-соат ба 60 даќиќа ва доира ба 360 дараља
ва ѓайра. Тасдиќ шудааст, ки математикони бобулї
илми алгебраро асос гузоштаанд. Онњо дар баъзе њолатњо муодилањои дорои се номаълумро њал мекарданд. Яке аз марказњои машњури илмї китобхонаи
Ашўрбанапол буд (китобхона ба номи шоњ Ашурбанапол гузошта шудааст), ки дар он адабиёти зиёд
доир ба њамаи соњањои илм љамъ оварда шуда буд.
Дар ин сарзамини ќадим ба меъморї ва санъат
диќќати махсус медоданд. Дар муќоиса бо Миср дар
ин љо масолењи асосии сохтмон хишти пухта ва хом
буд. Меъморони Шумер ва Аккад ќасрњои боњашамати зинадор (зиккурат) бино мекарданд, дар ќасрњои
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худ сутунњо, аркањо, мозаика ва дигар унсурњои
меъмориро васеъ истифода мебурданд.
Мардуми Байнаннаҳрайн ба зироатчигӣ, чорводорӣ, моҳигирӣ, ҳунармандӣ, тиҷорат машғул шуда,
тавассути дарёҳо бо мардуми ҳамсоя рафтуомад доштанд. Назри Яздонӣ ва Далер Баҳромӣ дар маводи
«Маданиятшиносӣ»-и хеш гуфтаҳои М.Рашшодро
тақвият дода қайд кардаанд: Муҳаммад Рашшод дар
китоби «Фалсафа аз оғози таърих»-и худ масъалаи
маданияти Бобулистонро мавриди баррасӣ қарор дода, қайд мекунад, ки Бобул моҳиятан тамаддуни Эрони бостонро бо Миср ва Арабистонро бо Ошур пайвастааст. Онҳо дар натиҷаи робитаҳои тиҷоратию
фарҳангии худ ба фарҳангу тамаддуни якдигар таъсири мусбӣ расонида, аз комёбиҳою кашфиётҳои волои
ҳамдигар истифода мебурданд.
Дар давраҳои қадим онҳо хатҳои қадимаи тасвирии худро доштанд, ки онро пиктография мегӯянд.
Ин хат то 1500 аломатҳои мусавварро дар бар мегирифт. Воқеан хатҳои дигари минбаъдаи онҳо дар асоси хатҳои пиктографӣ ба вуҷуд омадааст.
Мардуми ин сарзамин аз ҷиҳати эътиқодҳои
динӣ ба бисёрхудогӣ рӯй оварда, худои бузурги худро
Мардук мегуфтанду мепарастиданд. Инчунин мардуми Шумеру Аккад ва Бобулистон модархудои Мисри қадим - Балъат Ҷабалро низ мепарастиданд. Онҳо
ба ҳаёти охират боварӣ доштаанд, ки дар қабрҳо ҳамроҳи майит ( ҷасад) зарфҳои пур аз хӯрок, маснуоти
зебузинатӣ ва ҳайкалчаҳои аз лой сохташудаи занонро мегузоштанд.
Дар давраҳои минбаъда бо мурури пешрафти
зиндагӣ, ташаккули шуур ва муносибати одамон муносибат ба мафҳуми Худо низ таъғир меёбад. Ба
назари онҳо офтобу моҳтоб, замину осмон ва ғайраҳо
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на Худо, балки ҷисмҳо ва ҳодисаҳои табиї мебошанд.
Онҳо баъдтар худоҳоро ба инсон шабоҳат медоданд.
Дар давлатҳои Шумеру Аккад барои фаъолияти
идоракунии давлат, идораҳои хоҷагӣ, мисли девони
вазирони ахди Сомониён вуҷуд дошта, дар он шахсони мутасаддӣ кор ва фаъолият менамуданд. Масалан:
шахсе, ки ба соҳаи савдо назорат мекард, ўро дамкарон, дамкаре ё патесӣ мегуфтанд.
Дар ин давлатҳо соҳањои санъати меъморӣ,
муҷассамасозї, тасвирӣ, мусиқӣ ва ғайраҳо васеъ инкишоф ёфта буд. Барои сохтани муҷассамаҳо онњо
санги диоритро аз Арабистони ғарбӣ мекашониданд.
Гудеаро шоҳи меъморпараст меҳисобиданд, ки ӯ тамоми меҳру муҳаббати худро барои бунёди маъбадҳо
сарф кардааст. То имрӯз хизматҳои он аз ёди мардумаш нарафтааст.
Унсурҳои тасвирии маъбадҳое, ки дар боло номбар карда шуд, баътар дар сохтмони як қатор масҷиду
мадрасаҳо ва калисою ибодатхонаҳои халқҳои Шарқу
Ғарб дида мешаванд.
Яке аз ёдгориҳои бебаҳои маданияти давраи
ҳукмронии Ҳамураппӣ ин маҷмӯаи қонунҳо мебошад,
ки аз 182 модда иборат буда, меъёрҳои ахлоқию
ҳуқуқии ҷомеаро ба танзим медароварад, бо воситаи
он сохти љамъияти ѓуломдорї ва идоракунии давлат
ба низом дароварда мешавад. Дар ин ќонун тамоми
соњањои њаёти љамъиятии онваќта, хусусан меъёрњои
њуќуќи инсон хеле васеъ тасвир шудааст ва аз ин рў
ќонуни Хамураппиро яке аз бузургтарин ёдгорињои
маданияти љањонї мешуморанд. Хамураппї яке аз
подшоњони Бобулистон (1792-1750 то милод) буд, ки
ќонуни худро рўи санги сиёњ бо дасти ѓуломон тасвир
намудааст. Аз рўи ин ќонун имзо кардани шартномаи
оилавї љой дошт, ки имрўз оид ба он сухан меронанд.
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Бояд гуфт, ки Кодекси Ҳамураппӣ дар зери
таъсири қонунҳои Шумери қадим навишта шудааст.
Мувофиқи маълумотҳо вазифаи асосии ин қонун аз
барқарор намудани адолат дар мамлакат иборат мебошад. Дар ин қонун (Кодекс) унвонҳои шоҳ оварда
шуда, бузургӣ ва хайрхоҳии шоҳ васф карда мешавад.
Дар кодекс инчунин номгӯи моддаҳои ҳуқуқҳои
ҷиноӣ, мурофиаи судӣ, ҳуқуқҳои оилавӣ, табибон,
устодон, моликиятдорӣ, дуздӣ, ғоратгарӣ, њуқуқҳои
ҷанговарон ва ғайраҳо гирд оварда шудаанд.
Тамоми ҳокимият дар ин давлати мутамарказонидашуда аз ҳокимияти қонунгузорӣ, иҷрокунандаи
судӣ ва динӣ иборат буда, ҳама дар дасти шоҳ буд.
Кодекси (қонунҳои) Бобулистон шахсияти шоҳро ба
дараҷаи илоҳӣ боло мебардорад. Ҳамураппӣ дар бораи худ гуфтааст: «Ман, Хамураппӣ, аз авлоди
шоҳзодаи писари Худо Син... шоҳаншоҳи мутлақ, бародари худо Замам, шоҳаншоҳи илоҳӣ мебошам.
Мардук маро даъват намуд, ки роҳбарии халқро ба
ӯҳда гирам ба мамлакат некӯаҳволӣ ва ободӣ орам».
Яке аз бузургтарин ёдгорињои меъмории Бобулистон ин муаллаќбоѓњои Бобул ба шумор меравад,
ки чун мўъљизаи дуюми љањон эътироф шудааст. Ин
намунаи бењтарини санъати љањонї аст, ки дар он
ишќу муњаббати инсонї таљассум ёфтааст. Подшоњ
Новохудоносор барои ҳамсараш маликаи модиёнї
Семирамида дар аввали асри VI пеш аз милод биное
месозад ва тавассути он тамоми боигарии давлати
худро намоиш медињад. Маҳз дар ҳамин давра қиссаҳои боғи Ирам, боғи биҳишт пайдо шудааст.
Боғҳои чорқатора болои зинаайвонҳои бузург
бунёд карда шудаанд, ки деворҳои баланд ва айвонҳои сутундор асоси боғҳои муаллақро ташкил доданд. Ҳар яке аз он 27метр баландӣ дошт. Айвонҳо аз
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боло бо тахтасангҳои бузург пӯшида шуда, рӯи он як
қабат найшакари омехта бо қир кашида мешуд. Ба
болои он ду қатор хишти пухтаи гаҷдор ва аз болои
он барои нагузаштани намиву об як табақа тахтасурб
зич гузошта шуда, дар болои он хоки замини ҳосилхез
рехта шудааст. Баъдтар ҳамин қиссаҳо асоси ривоятҳои «Қуръон»-ро дар бораи ҷаннат ташкил медоданд. Лекин обхезии сахте, ки баъд аз 1,5 аср дар дарёи Фурот рўй медињад, ин ёдгориро тамоман аз байн
мебарад.
Яке аз комёбиҳои мардуми Байнаннаҳрайн
хатҳояшон буд. Онҳо дар ҳазорсолаи IV- то милодї
хати мехии худро дошта, дар давраҳои минбаъда хати
мехии онҳо дар байни мардуми ҳамсоя низ паҳн
гаштааст. Дар ин сарзамин мактабҳо таъсис дода
шуда буд, ки он мактабҳо ба баланд гаштани сатҳи
саводи донишҷӯён оварда мерасонид. Илмҳои забон,
риёзӣ, ҳандаса, нуҷум, илоҳиёт, ҳуқуқ, тиб, мусиқӣ,
санъат, фалсафа ва адабиёт хеле ташаккул ёфта буд.
Адабиёти онҳо ба ду шоха: динӣ ва ғайридинӣ
ҷудо шудааст. Дар адабиёти бадеии Аккад ва Бобулистон насри бадеї мавқеи аввалро ишғол мекард. Дар
адабиёти онҳо назмҳои драммавӣ низ дида мешуд.
Мардуми Байнаннаҳрайн барои аз худ намудани илму
фарҳанг диққати ҷиддї медоданд. Ин комёбиҳои онҳо
то ба имрӯз аҳамияти худро гум накарда, балки
шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардаанд. Агар ба комёбию
анъанаҳои мардуми имрӯзаи минтақаҳои маданӣ аз
давраи қадим то ба имрӯз назар кунем, мебинем, ки
онҳо дорои анъанаю одатҳои аҷиби хеш мебошанд.
Њамин тариќ, шањрњо–давлатњои Байнаннањрайн аз худ ёдгорињои бебањое гузоштаанд, ки дар
сањифаи таърихи умумиљањонї наќши босазоеро гирифта, таъсири худро ба дигар минтаќањои дунёи ќадим гузоштааст.
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Фар[анги {инд ва Чини rадим
Дар маданияти Шарќи Ќадим Њиндустон ва Чин
наќши босазое гузоштаанд. Ин ду маркази тамаддуни
љањонї дар инкишофи соњањои гуногуни маданият
сањми бузург гузошта, хусусияти маданияти анъанавии худро то имрўз нигоњ доштаанд. Номи Њиндустон
бо номи дарёи Њинд, ки онро дар Њиндустони Ќадим
Синдху меномиданд, зич алоќаманд аст. Мањз дар
соњилњои дарёи Њинд ва Ганг тамаддуни њинду ташаккул ёфтааст.
Бозёфтҳои бостоншиносй ва дастовардҳои
фарҳангӣ шаҳодат медиҳанд, ки мардуми ҳинд аз
давраҳои хеле қадим ба зироатчигӣ, чорводорӣ,
моҳигирӣ ва њунармандӣ машғул мешуданд, бо мардуми ҳамсояҳо ва давлатҳои дигар робитаҳои тиҷоратию фарҳангӣ доштанд
Маданияти Ҳинди қадим аз давраҳои ҳазорсолаҳои IV пеш аз милодӣ оғоз ёфта, мавқеи васеъ пайдо
кард ва ба тарафи шарқии мамлакат паҳн шуда, минбаъд маркази он шањри Деҳлӣ ба ҳисоб меравад. Аҳди
тамаддуни Ҳинди қадимро Хараппа меномиданд, ки
он дар ин сарзамин тамаддуни қадимтарин буда, маркази аввалин тамаддуни ин ҷо калонтарин шаҳрҳои
Хараппа ва Махинҷо -Доро ба ҳисоб мерафт. Дар ин
давра сатҳи фарҳанг, меъморӣ, санъат, ҳунармандӣ
баланд буда, маданияти ин замон дорои хусусиятҳои
хоси худ буданд.
Тамаддуни ҳиндуёнро ба се давраи тӯлонӣ ҷудо
кардаанд:
I. Маданияти тоориёнии Ҳинд
II.Маданияти ҳиндуориёӣ
III.Маданияти ҳиндуаврупої
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Яке аз комёбиҳои муҳимтарини мардуми Ҳинд
дар давраҳои қадим он ихтирои хат буд, ки хати қадимаи онҳо низ ба монанди хати Шумеру Аккад ва
мисриёни қадим хати тасвирӣ (иэроглифӣ) буда, он
дар ҳазорсолаи III- пеш аз милод ба вуҷуд омадааст.
Хати қадимаи онҳоро хати браҳмӣ низ меноманд. Дар
Ҳинди қадим танҳо дар охири асри III п.а.м. хати
алифбои ҳиҷоӣ паҳн мегардад. Муҳимтарин асарҳои
динӣ - фалсафии давраи қадими ҳинд бо хати қадими
ведӣ - браҳмӣ ва баъдтар бо хати санскритӣ ва оромӣ
таълиф мешуданд. Аввалин дастоварди фарҳангие, ки
давраҳои тамаддуни қадимтарини Ҳиндро дар бар
мегирифт, китоби «Мањабњарата» мебошад.
Пайдоиши системаи кастањо дар Њиндустон яке
аз хусусияти маданияти ќадими њиндуён буд. Њамаи
љањони эмпирикї (таљрибавї) новобаста ба њодисањои
табиї ва таќсимоти сохти каставї, аз тарафи мардумон хеле нозук дарк карда мешуд, њамчун як ќуввае,
ки ба ѓайр аз мусибат дигар чизеро намеорад. Азобу
машаќќати инсон бо маргаш ба охир намерасад, зеро
ки ў ба њаёти нав соњиб шуда, дар љисми дигари зинда
барќарор мегардад. Некї ва бадии гузашта мукофот
ва ё ќасосро дар инъикоси њаёти нав ба вуљуд меоварад. Дар њамин аст, моњияти ќонуни Карма, ки хусусияти дигари маданияти ин кишвар аст.
Дунё аз тарафи хирадмандони њинду њамчун
инъикоси беохири азобу машаќќатњо тасаввур карда
мешуд. Ин силсилаи мусибатњо ва роњњои озод шудан
аз онњо дар дини Буддої, ки асосгузори он шоњзодаи
њинд Гаутама буд, хеле хуб тасвир гардидааст.
Санъати мусиқӣ, муҷассамасозї ва меъмории
онҳо таърихи хеле куҳан дорад. Хусусиятҳои умумию
тафовути маданияти мардуми ҳиндуориёиҳо аз он
шаҳодат медиҳад, ки онҳо аз давраҳои қадим бо ҳам
алоқаи хеле наздики тиҷоратию фарҳангӣ ва шояд
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хешу таборӣ низ доштаанд. Масалан: тарзи баъзе
гуфторҳои онҳо бо ҳамдигар монанданд, ба мисли обап, панч - пач, дувоздаҳ - двадаша, двадаса, бародар брадар, братар ва ғайраҳо мебошанд.
Яке аз анъанаҳои куҳантарини мардуми ҳинд
анъанаи Сатти (сахамарата) дар танҳої ва ё якҷоягӣ
зинда сӯзондани ҷасади одам буда, онро ба хотири
содиқ ва вафодор будан ба ҳамдигар ба ҷо меоварданд. Ин анъанаи онҳо то давраи муосир давом кардааст.
Бозии шоҳмот моли мардуми ҳинду мебошад.
Меъмориҳои бузурги онҳо маъбадгоҳҳо, буткадаҳо ва
хусусан, қасри «Тоҷмаҳал» мебошад, ки то имрӯз боқӣ
монда, ҳамчун шоҳасари меъмории ҷаҳонӣ эътироф
шудааст.
Маданияти мардуми ҳинди қадим аз ибтидо дар
рӯҳияи динӣ инкишоф меёфт. Таълимоти динии қадимтарини онҳо дар қисматҳо (навиштаҷотҳо) - и Веда-(хирад, дониш, дониши муқаддас) навишта шуда,
инкишоф меёфт. Ведаҳо маҷмӯи матнҳои нисбатан
қадимаи забони ҳиндї (ведӣ) буда, тақрибан дар ҳазораи ду ва яки то милодӣ таълиф шудааст. Ин сарчашмаҳои бонуфузи афкори Ҳинди қадим аст, ки чор
қисмати қадимтарини он Ригведа, Самаведа, Яҷурведа ва Атхарвоведа буда, баъзе аз навиштаҷоти онҳо
то замони имрӯза омада расида, дорои аҳамиятҳои
хоси худ мебошанд.
Дини қадимтарини ҳиндуёнро «Браҳмания» меноманд, ки дар ибтидои ҳазораи аввали пеш аз милод
дар заминаи инкишофи дини ведӣ ба вуҷуд омадааст.
Дар эътиқодҳои он худоҳои миллии ќабилаҳои гуногун, ақидаҳои тотемистӣ ва парастиши аҷдодӣ мушоҳида мешавад. Пайравони Браҳмания худои бузург
Браҳма омиру ҳофизи коинот Вишнуи валинеъмат ва
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харобкунандаи мавҷудот Шива (рабъу навъи бадӣ)-ро
мепарастиданд. Ба ҷуз инҳо ҳиндуён худоҳои дуюмдараҷа низ доштанд.
Браҳма дар натиҷаи пайдоиши дини нав, яъне
буддоия тадриҷан ибтидои ҳазораи якуми милодӣ ба
ҳиндуия табдил ёфт. Мардуми Ҳинд баъдтар бутпарастӣ карда, худоҳои худ Митра, Ваоруна, Вишну,
Кришна, Индира, Гита ва ғайраҳо номгузорї намуда,
ба ситоиши онҳо рӯй меоварданд. Онҳо анъанаҳои
мазҳабии худро тавассути браҳманҳо (донишмандони
хиради муқаддас) ба ҷо меоварданд. Дар оғози пайдоиши бутпарастї пайравони ин равия - дарахтон, ҳайвонот, сангҳо ва ғайраҳоро мепарастиданд. Минбаъд
ба объектҳои парастиш шакли инсонӣ дода, онро
инъикоси қувваи фавқултабиӣ мепиндоштанд.
Буддоия бошад таълимоти динию фалсафиест, ки
дар Ҳинди қадим асрҳои VI-V то милод ба вуҷуд омада, зимни инкишофи худ баробари масеҳият ва ислом
ба дини ҷаҳонӣ табдил ёфт. Асосгузори он шоҳзода
Синдхарта Гаутама буда, баъдтар ӯро бо номи Буддо
мешиносанд. Дар аввали мавҷудияти худ ин таълимот
аз 18 фирқа иборат буд, вале дар ибтидои аввали асри
милодӣ ба ду шохаи асосӣ - ҳинаяна ва махаяна ҷудо
шуда, рукни (талаботи) асосии таълимоти Буддо
роҷеъ ба «Чор ҳақиқати асил» (мавҷудияти азоб, сабаби азоб, озодшавӣ аз азоб, роҳи озодшавї аз азоб)
даъват менамояд. Ҳамаи ин дар китоби муқаддаси он
«Типитака», яъне маънояш «Се қонун, се сабад»
навишта шуда, таълимотҳои ахлоқии онро дарбар
мегирад.
Фарҳангу санъати баланди мардуми Ҳинд ба
пешрафти фарҳангу тамаддуни халқҳои гуногун
таъсири мусбӣ расонида, аксари кашфиёту дастовардҳои фарҳангии онҳо ба сатҳи ҷаҳонӣ расидаанд.
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Хусусан, дастовардҳои фарҳангии мардуми ҳинду
асарҳои «Мањабњаратта», «Панҷтатаратта», «Рамаяна», «Ригведа», қонуни «Ману ва Кану» ва ғайраҳо
буда, ба фарҳангу тамаддуни мардуми Аврупо ва
Эрону Арабистон таъсири калон расонидааст. Масалан, дар замони муосири Ҳиндустон сиёсати хирадмандонаю инсондӯстонаи пешакардаи арбобону олимон, санъаткорон Индира Гандӣ, Раджив Гандї, Такур ва маҳсули эҷодиёти ӯ, маҳсули санъати
санъаткорон Амитабх Баччан, Ракхи Гулзар, Рекха,
Пракаш Мехра, Равина Тандон, Винод Мехра,
Санљив Кумар, Митхун Чакраборти, Раджи Кумар,
Санљай Датт ва дигарон хусусиятҳои инсондӯстию
ватанпарварии давраҳои қадими мардуми хешро дарбар гирифта, аз нав эҳё мешавад.
Таъсири маданияту фалсафаи Ҳинд дар эҷодиёти
бисёр шоирон ва нависандагони Аврупою Амрико И.Гердер, И.В.Гёте, Г.Гейне, Р.Киплинг Ф.Шиллер,
Экерсен, У.Г.Торо, У.Уитмен, Л.Уайт, адибони русКарамзин, Н.М.Жуковский, П.Н.Толстой, адабиётшиносони форсу тоҷик- Рӯдакй, Фирдавсӣ, Амир Хусрави
Деҳлавӣ,
Бедил,
Зебунисо,
М.Иқбол,
М.Турсунзода ва даҳҳо дигарон дар асоси ғояҳои
«Гит»- и ҳиндӣ ва форсӣ эҷод мекарданд.
Тамаддуни хитоиён баробари тамаддуни њиндуён ташаккул меёбад. Дар тўли бисёр њазорсолањо хитоиён тарзи анъанавии худро нигоњ дошта, дар муддати хеле кўтоњи асри ХХ дар натиљаи инќилоби маданї аз мамлакати ќафомондаи аграрї ба кишвари
пешќадами индустриалї табдил ёфт. Номи русии
«Китай» аз номи халќњои Осиёи Миёна гирифта
шуда, ба ин мамлакат бо назардошти халќе, ки баромади муѓулї доштанд, чунин ном доданд.
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Дар инкишофи маданияти хитоиён давлатњои
сулолавї ба мисли Шан, Чжоу, Хан, Ян, Ин, Тсин ва
ѓайра роли асосї бозидаанд.
Мардумони ин кишвар ба мисли њиндуён бо ёрии
асотир кўшиш мекарданд, ки љањону табиатро дарк
намоянд. Одамон рўњњоро парастиш мекарданд, ки
онњо инъикоскунандаи ќуввањои табиат буданд. Замину осмон дорои худоњои гуногун буданд: Худои
некї, бадї, зебої, љанг, адабиёт ва ѓайра. Асотирњои
хитої яке аз сарчашмаи асосии омўзиши маданият
мебошанд. Хитоиён ба чор намуди њайвоноти асотирї диќќати махсус медињанд (аждањо, паланг, самандар, сангпушт).
Маданияти мардуми Чини қадим бо хусусиятҳои
муҳимтарини худ аз маданияти мардуми дигар фарқ
мекунад. Яке аз мӯъҷизаҳои онҳо бунёди девори бузурги Чини қадим мебошад, ки дарозиаш 2700 3000км буда, баландиаш 15-14метр ва бараш ба 7- 8
метр баробар будааст. Ин девор мардуми чинро аз
хавфу хатари обхезӣ, ҳуҷуми душманони аҷнабиашон
муҳофизат намуда, инчунин тавассути он чиниён бо
мардуми ҳамсоя робитаҳои тиҷоратию фарҳангии
худро пайваст мегардониданд. Онро роҳи бузурги
абрешим низ мегӯянд.
Дар Чини қадим санъати меъморӣ, муҷассамасозӣ, тасвирӣ, миниётурӣ, мусиқӣ, кулолгарӣ ва бофандагӣ хеле тараққӣ ёфта буд. Шаклҳои меъмории
мардуми чин аз меъмории дигар мардум бо хусусиятҳои хоси худ фарқ мекунад. Дар Чини қадим аввалин меъмории бинои обуҳавосанҷии бисёрошёна бунёд карда шуда, болои он бо шакли давраи моил
пӯшонида шуда буд. Ин мардум дар соҳилҳои дарёҳои Янтсзи ва Хуанхе иқомат намуда, дар он ҷо канали калони обёрикунї ва тиҷоратӣ сохта, тавассути
он савдо мекарданд.
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Савдогарони мардуми дигар низ тавассути ин
канал ба Чин меомаданд. Мардуми чин ба зироатчигӣ, чорводорї, дарахтпарварӣ, шоҳибофӣ ва кулолгарию моҳигирӣ машғул мешуданд.
Кашфиётҳои мардуми Чини қадим ин ихтирои
қоғаз, борут, қутбнамо, соатҳои обию хокӣ ва тибби
халқии тибетӣ мебошад, ки то ҳол аҳамияти худро гум
накарда, аз тарафи мардуми ҷаҳон истифода бурда
мешаванд.
Инчунин забон ва хати чинї дорои хусусиятҳои
хоси худ буда, чиниён то ҳол барои навиштан зиёда аз
6000 аломатро истифода мебаранд. Ин кашфиётҳо
боиси ташаккулу пешрафти илмҳои риёзӣ, нуҷум, тиб,
ахлоқ, фалсафа, ҳуқуқ, адабиёт, таърих ва ғайраҳо
гардида, то имрӯз дар байни мардуми чин таълимотҳои ахлоқию, ватанпарварӣ, ҳуқуқї ва инсондӯстии аҷдодиашон боқї монда, аҳамияти бузургашро гум накардаанд.,
Масалан: «фарзанди модаре, ки барои муҳофизати халқу ватанаш бархеста, ба муқобили душманонаш ҷанг карда, ҷони худро нисор кунад, он гоҳ модар ашки шодӣ рехта, дар назди халқу ватанаш худро
хушбахт меҳисобад ва ё баракси он агар фарзанд аз
хизмати халқу ватанаш саркашӣ кунад, он гаҳ модар
худро дар назди халқу ватанаш гунаҳгор меҳисобад».
Бояд гуфт, ки дар Чин ҳуқуқи зан-модар ва шаъну
шарафи онҳо эҳтироми хеле воло доштааст, зеро ки
насли оянда, одобу ахлоқ, одамгарию ватандӯстиро аз
модарони хеш меомӯзанд. Воқеан имрӯз ҳам дар Чин
(Хитой) чунин аст. Пайваста ба ин оид ба эҳтироми
зан-модар ҳакиме чунин гуфтааст: «Забони зан ин
шамшери зан аст, ки вай намехоҳад шамшери бузурги
худро ба дасти мард диҳад».
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Ин маънои онро дорад, ки зан модар бояд чунон
забони ширин, суханҳои хуб, ҳалиму ҳазим ва меҳрубон дошта бошад, то ки фарзандон ин гуна хислатҳои
наҷиби инсониро аз онҳо омӯзанд. Олимони давраҳои
минбаъда ин гуфтаҳои болоро тақвият дода, ба ин
мазмун яке аз онҳо олими бузурги Ғарб Шиллер чунин гуфтааст: «Ҳар мардеро дидї, ки ба мақоми баланде расидааст, бидон, ки зани лоиқ ва шоистае дорад».
Агар сухан дар бораи эътиқодҳои динӣ ва
анъанаю расму русуми онҳо равад, бояд гуфт, ки онҳо
аз эътиқодоту анъанаҳои мардуми ҷаҳон ба куллӣ
фарқ мекунад. Худоҳои мардуми чиниён дар давраҳои
қадим бо номҳои Пуки, Суки ва ғайраҳо ситоиш карда мешуданд. Онҳо аз рӯи анъанаҳояшон орзуҳои
хешро дар тахтачаҳо менавиштанд, ки он тахтачаҳоро
Эма мегуфтанд. Гӯё худоҳояшон ба асп савор асту орзуҳои онҳоро амалї мегардонанд. Инчунин онҳо ба
тӯморҳо эътиқод доштанд, ки гӯё ин тӯморҳо бехатарии ҷои кор ва бозорро таъмин мегардонида бошад.
Онро бо забони чинӣ Кумада гуфта, парастиш мекардаанд. Пайваста ба ин мардуми чин аз давраи қадим
то ҳол њафт бахтро низ мепарастанд.
Дар тўли бисёр асрњо ба инкишофи маданияти
маънавии ин кишвар се таълимоти ахлоќию фалсафї
ё ки 3-дин таъсири калон расонидааст: конфутсионї,
даосизм ва буддоия.
Конфутсиягӣ дар охири асри VI то милодӣ пайдо
шудааст. Тамоми асарҳои таълимоти конфусиягӣ
баъди марги Конфутсий аз тарафи шогирдону пайравонаш таълиф шудаанд. Ин таълифот ба ду қисм ҷудо
мешавад, яке «Панҷкитоба» дигаре «Чоркитоба» мебошад. Дар «Чоркитоба» аслан масоили фалсафӣ
баррасї шуда, дар «Панҷкитоба» бошад масъалаҳои
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эътиқод, парастиш, расму оини динӣ баръало мушоҳида мешавад. Конфутсийро баъди маргаш
(шоҳон) императорони Чин Худо эълон карда, ба хотири эҳтиромаш ибодатхонаҳо сохта, дар он ҷо ба
номи ӯ ибодат мекарданд.
Дар Чин то ибтидои асри ХХ беш аз 500 саҷдагоҳ вуҷуд дошт. Дар дини конфутсиягӣ мисли динҳои
дигар табақаҳои рӯҳониён набуд. Ин вазифаро аслан
сарварони оила, авлод ё хизматчиёни давлатӣ ба ҷо
меоварданд. Парастиши авлодони гузашта аз оинҳои
муҳимтарини Конфутсий буд. Ҳар як авлод ё оила
ибодатгоҳи худро доштанд. Дар таълимоти мазкур
принсипи инсондӯстӣ ё гуманизм мавқеи хоса дошт.
Мувофиқи он муносибати инсон дар ҷомеа ва оила
бояд аз рӯи хирад, вазифашиносї, эҳтироми якдигарӣ,
муҳаббати калонсолон ва хурдсолон амал кунад. Аз
асри III- милодї сар карда, императорон дини Конфутсийро дини давлатӣ эълон карданд, ки худ императорон писарони худои осмон шуморида мешуданд
ва саргузашти императорон китобат карда мешуд.
Ба монанди конфутсиячигӣ дар охири асри VIмилодӣ таълимоти нави мазҳабии даосизм пайдо
шудааст, ки моҳияти он дар китоби «Дао-де-тзин» китоби «Тариқат» баён ёфтааст. Муаллифи ин китобро
ба номи файласуфи Чини қадим Лао-тзин нисбат
медиҳанд. Дар охири асри VI- милодӣ даосизм низ
мақоми давлатӣ пайдо кард ва таълимотҳои ахлоқии
он чунинанд: манъи куштор, манъи истеъмоли шароб,
манъи дурӯғгӯї, манъи дуздӣ ва манъи шаҳватпарастӣ
буда, аҳамияти бузурге пайдо кардааст. Дар ин
таълимотҳо фазилатҳои ахлоқї ҷой доштанд, ба монанди иҷрои қарзи фарзандӣ, садоқат ба калонсолону
ниёгони хеш, муҳаббати самимӣ, сабру тоқат,
муқобилият ба рафтори бад, худқурбонӣ, афзун наму-
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дани ҳайвоноти муҳит ва парвариши растаниҳои судманд, сохтмони роҳу чоҳҳо, маърифатнокии бесаводон, (қироат) тиловати китобҳои муқаддас ва риояи
расму оини он мебошад.
Хулоса, мардуми Чин яке аз халқиятҳои қадимтарини Шарқ буда, осорҳои онҳо то ба имрӯз боқї
монда, саҳми онҳо дар пешрафти тамаддуни ҷаҳонӣ
ниҳоят бузург мебошад. Кашфиётҳои чиниён то ҳол
мушкилотҳои ҷомеаи ҷаҳони имрӯзаро бартараф менамояд. Аксари комёбиҳои тамаддуни онҳо ба сатҳи
ҷаҳонӣ расида, ҳамчун мӯъҷизаҳои олам эътироф гардидаанд.
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МАВЗЎИ 6.
ФАРҲАНГИ ДАВРОНИ АТИҚАИ ЮНОН ВА РИМ
1.Тавсифи умумии маданияти атиќа
2.Фарњанги Юнони ќадим
3.Фарњанги Рими ќадим
Тавсифи умумии маданияти атиrа
Дар таърихи башарият бори нахуст ду минтақаи
маданӣ ба вуҷуд омадааст, ки яке минтақаи Шарқ ва
дигаре минтақаи Аврупо мањсуб меёбад. Фарҳанги
Аврупо таърихи хеле куҳан дошта бошад ҳам, вале
дар байни олимон ақидаҳое ҷой дорад, ки гӯё маданияти Аврупо, фарҳанг ва санъати аврупоӣ нисбат ба
маданият ва санъати халқҳои Машриқзамин дертар ба
вуҷуд омада бошад. Юнониёну римиён ба ин
гуфтаҳои боло розӣ шуда наметавонанд, онҳо
фарҳангу тамаддуни худро куҳан (антиқӣ) меҳисобанд.
Барои маданияти атиќа фањмиши ратсионалии
љањон хос аст ва эњсоси зебогии он мушоњида мешавад. Давраи атиќа яке аз марњилањои навбатии инкишофи маданияти љањонї буда, тамоми модификатсияњои таърихї (сиёсат, њуќуќ, асотир, дин, илм, фалсафа, санъат ва ѓайра) мушоњида мешавад. Муњити
љуѓрофии маданияти атиќа Юнони Ќадим ва Рим буда, хронологияи он аз маданияти Криту меканї
(њазорсолаи III пеш аз милод) оѓоз ёфта, то давраи
бўњрони империяи Рим (асри III милодї) давом меёбад. Минбаъд таъсири маданияти ин минтаќа дар
дигар кишварњои Аврупо мушоњида мешавад.
Яке аз хусусиятњои маданияти атиќа дар асоси
њаёти иљтимої ва маънавии шањрї (полисї) пайдо
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шуда, инкишоф ёфтани он мебошад. Сарчашмаи асосии омўзиши маданияти юнонї асарњои Гомер «Иллиада» ва «Одиссея» ба шумор мераванд, ки намунаи
бењтарини адабиёти љањонї аст.
Дигар сарчашмаи омўзиши маданияти замони
атиќа асотир ва динњои юнониён ба шумор меравад.
Худоёнро онњо мисли худ-инсон мењисобиданд.
Љањони Худоњо-ин љањони юнониён аст. Дар асотирњо
оид ба Прометей, Аргонавтњо, Геракл ва ѓайра тасаввуроти гуногуни эллинњо инъикос гардидааст.
Яке аз дастовардњои бузурги ин минтаќа оѓози
омўзиши илмии табиат мебошад. Fояи беинтињои
љањони материалї дар муњити фазо ва ваќт, пайдоиши
фалсафаи материалистї ва идеалистї ба инкишофи
маданият таъсири калон мерасонад. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит ва дигар намояндагони
фалсафаи Юнон оиди бисёр ќонунњои асосии олам,
дар бораи категорияњои гуногуни фалсафї аќидањои
худро баён намуда буданд. Масалан, Гераклит дар
бораи сабабњои дигаргунї фикр намуда, воќеияти реалиро эњсос намуда, принсипи асосии љањонбинии
худро бо як формулаи кўтоњ баён намудааст «њама чиз
дар њаракат аст». Аз нуќтаи назари ў њаракати абадї
ва беохир-ќонуни асосии олам аст, ки њаёти љамъиятї
ва њаёти табиатро якхела идора менамояд.
Адабиёту санъати замони атиќа низ љолиби ќайд
аст. Нишонаи онро дар асарњои Гомер, Гесиод, Сапоро ва дигар нависандагону шоирони ин давра мушоњида кардан мумкин аст. Дар адабиёти бадеї, аз
љумла лирика мавзўъњои хушбахтї, зебогии табиат,
май, шуљоат, далерї ва ѓайра тасвири худро ёфтаанд.
Перикл ва Софокл дар асри VI-V пеш аз милод њамчун шоирони «Фољианавис» машњур шуда, дар адабиёт дигаргунии куллиро ба вуљуд овардаанд.

ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

Бозёфтҳои археологӣ ва дастовардҳои фарҳангии
охири ҳазораи IV ва аввали ҳазораи Ш-и пеш аз милодии Юнону Рим дар ҳақиқат нишон медиҳад, ки аз
ҳазорсолаи IV- и то милод сар карда, санъати бадеии
Шарқу Ғарб баробар инкишоф ёфтаанд ва дар ҳолати
таъсири мутақобилаи ҳамдигар хусусияти ягонаи эҷодӣ ба вуҷуд омадааст, ки он баъдтар дар санъати бадеии мардуми ҷазираи Крит бо номи санъати миної
ташаккул ёфтааст.
Фар[анги Юнони rадим
Дар қитъаи Аврупо ҷазираи Крит аз қадимтарин
марказҳои тамаддуни инсонӣ ба ҳисоб меравад. Олимону бостоншиносон фарҳангу тамаддуни мардуми
Юнони қадимро омӯхта, онро ба се давраи тӯлонӣ
ҷудо намудаанд:
Маданияти давраи Критию Микенӣ
Маданияти давраи Гомерии (Х1-1Х) то милод
Маданияти давраи баъди гомерї ва эллинии
(VIII-V), (IV-I) то милод.
Комёбиҳои фарҳангӣ ва тамаддуни ҳар яке аз ин
давраҳо бо хусусиятҳои худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Қадимтарин ёдгориҳои хаттии ин мардум бори
нахуст аз ҷ. Крити ш. Кносс ёфт шудааст. Дар он оид
ба қасри шоҳи афсонавии ҷ. Крит - Минос маълумот
меравад, ки он аз биноҳои боҳашамати 2-3 ошёна
иборат буда, масоҳаташ ба 16 000м. кв баробар буд.
Дар қасри Минос зиёда аз 300 хона ҷой доштааст.
Дар деворҳои қасри шоҳон маҳсули санъати
санъаткорон, рассомон, меъморон, наққошон, кулолгарон, заргарӣ ва ғайраҳо боқӣ мондааст. Бесабаб
юнониёну римиёнро асосгузорони театр ва амфитеатр
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нагуфтаанд, чунки онҳо аввалин шаклҳои меъмории
театру амфитеатр ва стадионҳоро ба вуҷуд овардаанд.
Театри Дионис дар Афина 70 ҳазор ҷой дошта,
театри шаҳри Эфес бошад барои 60 ҳазор одам љойи
нишаст дошт. Драматургия инкишоф ёфта, асосгузорони он Софокл, Эсхил, Аристофан ва дигарон ба
эҷоди асарҳои драмавӣ пардохтанд. Эзоп яке аз аскияю масалгӯёни Юнони қадим буд, ки ӯ дар эҷодиёташ масалҳои пурмазмунро ба мисли «Эзоп гарчанде,
ки тамоми умри худ ғулом зистааст, вале ӯ озод мурдааст» сабт намудааст, ки ин ибораҳо мазмуни чандин
асарҳоро дорад.
Аксари олимону файласуфони Юнон зодаи
шаҳри Милет буданд, ки он маркази илму ҳунар ба
ҳисоб мерафт. Фарҳанги мардуми он дар зери таъсири
маданияти қадимаи Эрону Мисру Бобул инкишоф меёфт.
Мардуми Юнон аз ҷиҳати эътиқодҳои динӣ ба
бисёрхудогӣ рӯй меоварданд, ки худои аввалинашон
Худозан буда, баъдтар образи Худо Барзаговро офариданд. Пас аз инҳо худоҳои онҳо бо номҳои Зевс,
Прометей, Посейдон, Гелиос, Дионис, Аполлон,
Афина, Димитрий ва ғайраҳо парастиш карда
мешуданд. Онњо ба хотири худоҳояшон қурбониҳо
низ мекарданд, муҷассамаҳои худоҳояшонро сохта,
дар ибодатгоҳҳо нигоҳ медоштанд. Муҷассамаи Зевс58м баландї дошта, дар муддати 9- сол сохта шуда,
дар назди кӯҳи Олимп гузошта шудааст. Ин муҷассама бо бузургию ҳашамати худ яке аз мӯъҷизаи ҷаҳон
эътироф шудааст.
Мардуми ҷамъияти Эгей низ ба хазинаи адабиёти ҷаҳонӣ аз худ мероси гаронбаҳое боқӣ гузоштаанд.
Онҳо ҳанӯз дар ҳазораи II- то милод хати худро ихтироъ намуда буданд, ки он аз забони мардуми давраи тогомерии Юнон шаҳодат медиҳад. Санъати наин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

қшу нигорҳои девории он замон дар санъати атиқӣ ва
минбаъд дар санъати монуметалии асрҳои миёнаи Византия, Руси қадим, Булғория, Фаронса ва ниҳоят дар
санъати давраи Эҳё васеъ паҳн мегардад.
Яке аз қадимтарин ёдгориҳои маданияти Микен
меъморию мақбараҳои Пелопонес ва Афинаю Спарта
ба ҳисоб меравад.
Бесабаб нест, ки Гомер дар асараш «Иллиада»
Микенияро «кони тилло» номида, шоҳи Микена Агаменионро дар байни шоҳон аз ҳама пурзӯртарин муаррифӣ намудааст. Агар мо ба тамаддуни давраи гомерии Юнон назар кунем, дар ин давра маданияти
Юнон хеле суст шуда буд. Чӣ хеле, ки аз тасвири достонҳои «Иллиада» ва «Одиссея»-и Гомер мушоҳида
карда мешавад, қаҳрамонони достони Гомер шоҳон
ва ашрофон бо либосҳои оддӣ тасвир карда шудаанд.
Мувофиқи маълумоту дастовардҳои фарҳангӣ пас аз
давраҳои гомерӣ дар асрҳои VIII-VI то милод маданияти мардуми Юнон хеле ташаккул ёфта, ҳатто аз
мамлакатҳои Шарқи қадим пеш мегузарад.
Албатта, барои пешрафти маданияти ин давраи
Юнон таъсири маданияти Шарқ, ки тавассути робитаҳои тиҷоратию фарҳангӣ омадааст, ниҳоят бузург
мебошад. Масалан: аввалин хати алифбои юнониҳо
асоси хати финикиягиро дорад. Тағйиротҳои он танҳо
дар дохил намудани аломатҳои ҳамсадою садонокҳо
дида мешавад. Имрӯз як қатор алифбоҳои мардуми
ҷаҳон, аз он ҷумла алифбои кириллї низ ибтидои
худро аз хати юнонӣ гирифта бошад ҳам, асоси решааш ба хати қадимаи Финикия рафта мерасад. Пайваста ба ин мардуми юнониҳо аз мардуми финикиён
ва ё ошуриён сирри аз рег тайёр кардани шиша ва
ғайраҳоро омӯхта буданд. Дар соҳаи комёбиҳои
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илмҳои нуҷум, геометрия (ҳандаса), меъморӣ мисриён
ва бобулиён устоди юнониён мебошанд.
Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи маданияти
мардуми Юнон ин асотири онҳо мебошад, ки аз он на
фақат санъат ва адабиёт, балки дин ва то андозае илми юнонӣ низ ғизои маънавӣ гирифтааст. Юнониён аз
рӯи эътиқодҳои динӣ ба бисёрхудогй рӯй оварда, худоҳои худро ба ду қисмат: заминию осмонӣ ҷудо мекарданд. Тахмин меравад, ки асбоби мусиқии лира
(уд) аз камони Аполлон ба амал омадааст ва ё сохта
шудааст, дар ибтидо ба он тор кашида менавохтаанд.
Аз ин рӯ, Аполлонро пешсафи нӯҳ олиҳа, худоҳои ҳофизон, мусиқичиён ва пешгӯикунандагон меноманд.
Агар сухан аз боби пешрафти илму фарҳанги
Юнон равад, аксари олимону файласуфон ва
санъаткорони Юнон ба мамлакатҳои Шарқи бостонӣ
сафар намуда, малакаю таҷриба ва ҷаҳонбинии хешро
сайқал дода, дар соҳањои илми тиб, риёзиёт, геометрия (ҳандаса), ҳуқуқ, ахлоқ, фалсафа, мусиқӣ, нуҷум,
меъморӣ, таърих, ҷуғрофия, табиатшиносӣ ва забону
адабиёт асарҳои бузурги худро эҷод намуда, ба
ҷаҳониён додаанд.
Ќобили ќайд аст, ки ҳар яке аз он бузургони илму санъат мактабҳои худро таъсис дода буданд, ки
волотарини он мактабҳо Академияи Афлотун буд ва
дар замони худ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. То ба
имрӯз номи неки он олимону санъаткорон ҷовидона
боқӣ монда, ҳазорҳо олимону санъаткорони давраҳои
гузаштаю имрӯза ба онҳо пайравӣ мекунанд. Маҳсули
эҷодиётҳои онҳо то имрӯз аҳамияти худро гум накарда, балки таҳлил ва омӯзиши он асарҳо дар мадди
назари олимони дигар қарор доранд.
Олимону файласуфон ва санъаткорони Юнон Фалес, Гераклит, Пифагор, Парменид, Зенон, Аскле-
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пий, Гигия, Панатсея, Гипократ, Демокрит, Анаксагор, Суқрот, Эвклид, Афлотун, Арасту, Њеродот, Гомер, Фидий, Поликлет, Аполодор, Ксенофонт, Ариан, Лукиан, Сисерон, Вергилий ва дигарон намунаи
ибрат буданд.
Тибби Юнони қадим дорои таърихи инкишофи
муҳиму ғанист. Аввалин маълумот оид ба тибби
атиқаи Юнон ба асри ХII-то милод мутаалиқ аст. Он
замон тибби юнониҳо касби мустақил гардид ва духтурони касбиву мактабҳои оилавии пизишкӣ пайдо
шуданд. Ҳарчанд ки оид ба ин давраи таърихи тибби
Юнони қадими ин давра маълумот кам аст, аммо
баъзе хусусиятҳои тибби онвақта дар манзумаҳои
«Иллиада» ва «Одиссея»- и Гомер таҷассум ёфтаанд.
Гомер роҷеъ ба вазъи тиб ва мавқеи пизишкони Юнони қадим маълумот додааст, ки олимон ин қиссаро ба
ибтидои асри ХII то милод мансуб медонанд.
Дар Юнони қадим оилаҳои пизишкони касбӣ,
духтурҳои ҳарбиён, ки он вақтҳо мактабҳои «оилавии» пизишкї ҳисоб мешуданд, вуҷуд доштааст. Сарвари оилаи пизишкӣ ҳам дар як вақт устоди он Асклепий- (бо лотинї Эскулап) буда, фарзандонаш Махаон
ва Подалирий шогирдони ӯ ба ҳисоб мерафтанд. Гомер пизишки Юнони атиқа Буқротро ҳам аз авлоди
онҳост мегӯяд.
Бо номи Асклепий қиссае алоқаманд аст, ки ба
таърихи тиб дахл дорад. Мувофиқи он Асклепийро
падараш Аполдон аз батни модар гирифтааст. Юнониҳо минбаъд Асклепийро худои тиб (дар румиҳо
Эскулап) эълон кардаанд. Ўро дар симои мӯйсафеде,
ки ба асои морпеч такя кардааст, тасвир менамуданд.
Дар асотири мардуми кишварҳои Шарқи қадим ҳам
бисёр вақт мор нақш меёфт, шояд одатан ҳамроҳи худоёне, ки онҳоро ба тансиҳатии одамон даъват менамуд, ба фаъолияти тиббӣ алоқаманд медонистанд.
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Оилаи пизишкии Асклепийро ду духтари ӯ пурра
мекарданд, ки дар таърихи тиб мақоми хешро доранд.
Якеро Гигия (маънои «сиҳатӣ»-ро дорост) мегуфтанд,
ки бо маслиҳатҳои оқилонааш доир ба пешгирии бемориву беҳдошти сиҳатӣ машҳур шудааст. Ӯро ҳамчун олиҳаи «сиҳатӣ» мепарастиданд ва аз номи ӯст
вожаи «гигиена», ки маънои «бењдошт» - ро дорад.
Олиҳаи «сињатӣ» -ро чун љавондухтаре тасвир мекарданд, ки ӯ бо дасти чап ҷомеро медошт, мор аз он ҷом
чизе менӯшид. Ин акси мор ва ҷом минбаъд рамзи тиб
гардид.
Духтари дигараш Панацея «ҳама гуна беморӣ»ро табобат карда метавонист. Минбаъд номи ӯ исми
хосае гашт, вале на ба маънои хуб: «Панацея»
(нӯшдору) ҳамон воситаи ѓайриилмиро меномидагӣ
шуданд, ки агар ба ягон даво таъсири шифобахшии
худро «бар ҳама беморӣ»-ҳо мансуб донанд, истифода
мебурданд.
Дастовардҳои фарҳангии юнониён: «Иллиада»,
«Одиссея», «Табиат», «Давлат», «Метафизика», « Сиёсат», «Сафедкунӣ», «Критон ва Федон», «Ибтидо»,
«Поэтика», «Риторика», «Теогония». «Аякс», «Шоҳ
Эдип», «Фива», «Орестея», драмаҳои Эсхилу Софокл
ва ғайраҳо буданд.
Шаҳрҳои маркази мадании давраи эллинии
Юнон: Афина, Искандария, Антиохия, Пергом, Пелла, Бохтар, Суғд (Мароқанд), Фарғона ва ғайраҳо буданд. Масоили моҳияти эллинизм дар муҳити олимони давраи муосир низ ҳалли ягонаи худро наёфта буд.
Муҳимтарин маркази илмию фарҳангии давраи
эллинӣ шаҳри Искандарияи Миср буд. Дар ин ҷо
қасрҳои бузурги илму санъатро бино карда буданд, ки
дар назди онҳо китобхонаи умумии Искандария бино
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карда шуда, дар он 700- ҳазор папирусҳои лӯлапеч нигоҳ дошта мешуд.
Дар ин китобхона адабиёти зарурӣ оид ба ҳамаи
соҳаҳои илм бо ҳама забонҳо - юнонї, мисрӣ, яҳудӣ,
форсӣ ва ғайраҳо гирд оварда шуда буд. Роҳбарии китобхона ва осорхонаи Искандария ба зиммаи ходимони маъруфи маданияти он замон- Зенодот, Каллимах,
Аристархи Самофракиягӣ, Аполлони Родоссї ва дигарон гузошта шуда буд. Саҳми математики машҳур
Эвклид (асараш «Ибтидо») ва Аристархи мунаҷљим ва
физик ниҳоят бузург буд. Аристарх аввалин шуда
давр задани заминро дар гирди офтоб кашф кард. Дар
натиҷаи ин гуна кашфиётҳо осорхонаи Искандария ба
маркази мадании ҷаҳон табдил ёфта буд. Дар инкишофи илми нуҷум бошад саҳми Гиппарх ва шогирдонаш Эратосфену Кирена ниҳоят бузург буд. Онҳо гирифтани моҳ, масофаи байни моҳ ва замин, дарозию
васеъгӣ, чанд маротиба аз ҳаҷми замин зиёд будани
ҳаҷми офтобро кашф ва аниқ карда буданд.
Маркази дигари илму санъати давраи эллинӣ
Пергам (Макдуния) ба ҳисоб мерафт. Шоҳони он
намояндагони илму санъатро дар маркази давлати
худ гирд оварда буданд. Файласуфони ин давра Эпикур ва Зенон буданд, ки мављудияти атомҳои беохир
дар фазо ва вазни атомро пешгӯї карда буданд.
Фар[анги Рими rадим
Яке аз давлати қадимтарини атиқаи Аврупо Рими қадим буда, дар ин сарзамин ҳанӯз 4 ҳазор сол пеш
аз милод тамаддуни инсонӣ вуҷуд дошта, мардуми он
ба моҳидорї, шикорчигӣ, чорводорї, заминдорї ва
ҳунармандї машғул буданд. Онҳо аз санъати сангтарошӣ, кулолгарӣ ва истифодаи оҳан бохабар буданд.
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Рим дар сарзамини Италияи имрӯза яке аз қадимтарин шаҳр ба ҳисоб меравад. Мардуми он дар
соҳили дарёи Тибр маскан гирифта, шаҳри худро ба
маркази илму фарҳанг ва тиҷорату тамаддун қарор
доданд. Дар бораи маданияти Рими қадим дар илми
фарҳангшиносӣ ақидаҳои мухталиф ҷой доранд. Аз
ҷумла, фарҳангшиносони маъруф О.Шпенглер, А.
Тойнби, бостоншиносон Шлимен ва Эванс қайд кардаанд, ки тамоми комёбиҳои Рим аз инқирози тамаддуни атиқӣ шаҳодат медиҳад. Яъне, римиён дар
натиҷаи робитаҳои тиҷоратию фарҳангӣ ва мазҳабии
худ аз маданияти баланди юнониён истифода бурда,
ба комёбиҳои бузурги хеш ноил гаштаанд.
Дар маданияти римиён хусусиятњои санъати
халќњои тобеи империяи Рим мушоњида карда мешавад. Санъати римї инчунин дар асоси бањамоии
санъати ќабилањои итолиёвї ба вуљуд омадааст. Хусусан, этрускњо римиёнро бо санъати шањрсозї,
наќќошии деворї, муљассамасозї шинос намуданд.
Лекин дар асос таъсири санъати юнониён баръало аён
мегардад. Юнониён, чи хеле, ки ќайд шуд, боњашаматї, хушоњангї ва зебоиро эътироф мекарданд, римиён бошанд ба ѓайр аз бузургии ќувва дигар чизро
эътироф намекарданд.
Ёдгорињои меъмории римиён, њатто дар њолати
вайронї инсонро ба њайрат меоваранд. Онњо дар
меъмории љањонї давраи навро оѓоз намуда, бештар
ба сохтани биноњои љамъиятї кўшиш менамуданд.
Римиён бо ихтирооти худ бо биноњои дорои услуби
гуногун ва боигарии шаклњои композитсионї шўњрати љањонї пайдо намуданд. Онњо иншоотњои
муњандисиро (кўпрукњо, роњњо, ќалъањо, бандарњо ва
ѓайра) њамчун объекти меъморї ба муњити љуѓрофии
шањр ва дењот ворид намуданд.
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Дар охири асри Ι то милод давлати Рим аз республикаи аристократї ба империя табдил ёфт. Ин
давраи њукмронии император Август буд, ки чун
«асри тиллоии» маданияти Рим маълум аст. Ин давра
бо номњои меъмор Витрувий, таърихшинос Тит Ливий, шоирон Вергилий, Овидий зич алоќаманд аст.
Ин замони сохтмони комплексњои бузурги меъморї
(масалан, Форуми республикавї ва императорї), биноњои бисёрошёна ба њисоб меравад. Таљассуми бузургї ва ањамияти таърихии Рими императорї иншооти «Тоќи нусрат» (триумфальная арка) буд, ки
ѓалабањои љангиро таърифу тавсиф мекард. Аз њама
бузургтарин иншооти Рими ќадим Кализей буд, ки
дар ин љо љангњои гладиаторї намоиш дода мешуд.
Хусусияти дигари маданияти ин кишвар дар
релйеф ва пластика мушоњида мешавад. Дар майдони
Миррих, ёдгории монументалии мармарин бо номи
«Мењроби љањон» бино карда мешавад, ки он ѓалабаи
Августро аз болои Испания ва Италия таљассум менамуд. Портрети Нерон, муљассамаи Марк Аврелий
дар болои асп (аз биринљї) офарида мешаванд, ки дар
онњо тамоми хусусиятњои зоњирї ва ботинї, инчунин
руњияи нозуку нигоњи њаяљоновари онњо инъикос гардидааст.
Њамин тавр, дар санъати римї системаи нави
тафаккур пайдо мешавад, ки дар он њаракат ба сўи
њастии маънавї, ки ба санъати давраи асримиёнагї
низ хос аст, мушоњида мешавад.
Соли 395 империяи Рим ба ќисмати Fарбї ва
Шарќї таќсим гардид. Дар асрњои IV-VII дар Рими аз
тарафи
варварњо
торољшудаю
вайронгардида
шањрњои нав бино гардиданд, ки дар онњо анъанањои
ќадими санъати римї мушоњида мешаванд ва образњои бадеии њунармандони Рим ба устодони замони
Эњё илњоми тоза мебахшиданд.
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Љаҳонбинии динии римиён низ заминаи худро аз
эътиқодҳои динии юнониён гирифтааст. Дар ҳамин
давра римиён бо мақсади нишон додани хайрхоҳии
худ нисбат ба юнониҳо таърихи мардуми хешро ба
забони юнонӣ таълиф менамоянд. Дар он дастовардҳои онҳо ҳамқавму хешутабор будани римиёну
юнониён талқин карда мешуд. Тарзи номгузорӣ,
эътиқодҳои динӣ, анъанаи онҳо ва ғайраҳо мазмуни
якхела доштанд. Масалан: Юпитер-Зевс, Юнона-Гера,
Нептун-Посейдон, Плутон-Аид, Тсерера-Деметра,
Микерва-Афина, Вулкан-Гефест ва ғайраҳо.
Римиён дар даврањои минбаъда нисбат ба юнониён дар соҳаҳои санъати портретӣ, муҷассамасозӣ,
меъморӣ (театр, сирк, амфитеатрҳо, гулгаштҳо, гармобаҳо ва ғайраҳо) хеле пеш гузашта буданд. Санъати
рақс ва мусиќї дар Рим кори паст ҳисоб меёфт, аз ин
рӯ ба ин намуди санъат диққати кофӣ дода намешуд.
Дар яке аз қиссаҳои мардуми римиён гуфта шудааст, ки сарзамини Рим аз тарафи худоҳо офарида
шудааст ва мо мардуми римиён назаркардаи худоҳо
мебошем. Аз тарафи дигар мардуми Рим санъаткор,
бародарон Ромул ва Ремро асосгузори меъморию бунёдгари шаҳри Рим меҳисобанд. Яке аз талаботи асосие, ки дар ин асотир оварда шуда буд, садоқат ба
шаҳри Рим мебошад. Шояд аз ҳамин сабаб бошад,
дар нимаи аввали асри V- и то милод дар Рим маъбади Садоқат сохта шудааст. Талаботи дуюм Мардонагӣ ва талаботи сеюм Озодї номида шуда буд. Мафҳумҳои Садоқат, Мардонагӣ ва Озодӣ арзишҳои волои ахлоқи римиёнро ташкил медоданд.
Римиён аз ҷиҳати эътиқодҳои динӣ дар давраи
қадим ба бисёрхудогӣ рӯй оварда, ҳайвонҳоро низ парастиш мекарданд. Баъзе аз анъанаю эътиқодҳои
динӣ (Нумагӣ)-ашон то сатҳи хонаводагӣ ва давлатӣ
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расидааст. Сипас дар асри I-и милодӣ парастиши дини насронї (пайғамбараш Исои Масеҳ) оғоз ёфтааст,
ки ҳоло яке аз динњои ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.
Хусусиятҳои дигари комёбиҳои фарҳангию
ҳуқуқии мардуми Рими қадим ин волоияти қонун бо
ном (12 -таблитсаи римӣ) мебошад, ки меъёрҳои
ҳуқуқию ахлоқии ҷомеаро ба танзим медаровард. Инчунин, рақамҳои римӣ (I-1, III-3, IV- 4, V-5, IХ-9, Х-10,
ХХI-21, С- 100, В- 500, М- 1000), солшумории милодӣ
ва номи моҳҳо (январ, феврал, август, июн, июл ва ғ),
ки то ҳол аз тарафи мардуми олам пазируфта мешаванд, аҳамияти хосе пайдо кардаанд.
Яке аз аввалин намояндагони фарҳанги римиён
шоир ва мутафаккир Архий буда, ки Ситсерон ӯро
устоди худ шинохта, шеъру асарҳои бузургашро «Дар
бораи давлат», «Дар бораи ҷумҳурӣ», «Дар бораи
қонунҳо», «Дар бораи ӯҳдадориҳо», «Парадоксҳо»,
«Академикҳо», «Оид ба замони ман» ва ѓайраҳоро
таълиф намудааст. Горатсий бошад - шоир, олим, мутафаккири дарбори Октавиан Август буд, ки реализм
дар адабиёту ашъори ӯ мавқеи асосиро ишғол мекунад. Вергилий- табиатшиноси Рими қадим буда, 37ҷилд асари худро оид ба табиат таълиф намудааст.
Балтимус- мунаҷҷими Рими қадим буда, бори нахуст
дар асараш «Маҷастї» оид ба масъалаи гелиосентрикии олам, яъне даврзананда будани замин фикру андешаашро баён намудааст. Ин фикру андешаҳои ӯ дар
давраҳои минбаъда ба фикру андешаҳои олимони дигар, алалхусус, ба кашфиёту андешаҳои Коперник,
Галилей, Дарвин, Нютон ва дигарон таъсири бузург
расонидааст. Овидий - олим, мутафаккир, файласуф,
фарҳангшиноси бузург буда, асарҳои зиёди худро бо
номҳои «Наука любвы» (Илми дӯстдорї»), «Санъати
ишқ» ва ҳаҷвияҳои зиёде таълиф намудааст. Матема-
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тики машҳури Рим Архимед оид ба сирру асрори риёзиёт ва амалҳои он асарҳо эҷод кардааст.
Ҷолинус (тақрибан солҳои 130 -200м.) - табиби
бузурги Рим ба инкишофи илми тиб саҳми бузург гузоштааст. Ӯ дар овони ҷавониаш ба омӯзиши тиб
машғул шуда, ба шаҳрҳои маркази илму фарҳангии
он замон Смирн, Коринф, Искандария ва ғайраҳо сафар карда, дар ин шаҳрҳо умр ба сар бурдааст. Вай
баъди чанд соли сафари хеш ба ватанаш шањри Рим
баргашта мактаби худро таъсис дода, зиёда аз 30 соли
ҳаёти хешро паси сар карда, шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфт ва
табиби дарбори император Марк Аврелий шуда буд.
Ӯ тасаввуротро дар бораи сохти бадан ва ҷараёнҳои
дар он баамалоянда васеъ намуд. Ҷолинус муқаррар
кард, ки деворҳои меъда, рӯда, шараён, бачадон ва
узвҳои дигар як хел нестанд, он узвҳо аз якчанд қабат
иборатанд. Ҷолинус ҳатто роҳи ҳаракати хунро низ
дар бадан омӯхт. Рисолаи ӯ «Дар боби набз» солҳои
дароз китоби рӯимизии пизишкон буд. Баъди Буқрот
Ҷолинус низ «табиат» (табъ) - ро ба ҳолат ва хусусияти бадан алоқаманд медонист. Ӯ таъкид менамуд, ки
то аниқ донистани сохт ва вазифаҳои бадани бемор,
бемориҳоро омӯхтан, ташхиси дуруст кардан,
пешгӯии беморӣ ва таъмини муолиҷа ѓайриимкон аст.
Ӯ инчунин ба масъалаҳои фалсафӣ, мантиқ, риёзӣ ва
дигар илмҳо назар кардааст. Ақидаҳои Ҷолинус дар
бораи табиати бадан ба таълимоти Буқрот мувофиқ
меомад. Файласуфи бузурги Рими қадим Лукретсий
асари худро «Оид ба табиати ҷисмҳо» эҷод намуда,
чунин гуфтааст: «Рӯҳи инсон чун тамоми дунё аз модда ибо-рат аст ва баробари мурдани одам рӯҳи ӯ низ
маҳв ме-гардад. Бинобар ин аз марг тарсидан маънӣ
надорад». Олимону файласуфони Рим худро шогирд
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ва пайравони олимону файласуфони Юнони қадим
меҳисоби-данд.
Дар давоми асрҳои зиёд то асри ХVII мардуми
Аврупо ба маданият ва санъати нотиқии гузаштаи худ
танҳо тавассути ёдгориҳои боқимондаи Рими қадим
шинос мегардиданд. Ин албатта сабабҳои худро
дошт. Яке аз сабабҳои рӯй додани чунин вазъият он
буд, ки забони лотинии Рим дар Аврупо ҳамчун забони расмии дини католикї барои ҳамаи мардуми саводнок фаҳмо буд. Сабаби дигар пайдоиши дини насронї дар Рими қадим буда, забони юнонӣ дар Аврупо то давраи эҳё ( асри ХIV) фаромӯш шуда буд.
Фақат аз давраи эҳё сар карда, забони юнонї бори
дигар эътибори худро пайдо мекунад ва минбаъд
таъсири худро ба фарҳангу тамаддуни мардуми
Аврупо мерасонад.
Комёбиҳои муҳимтарини маданияти мардуми
Юнону Рими қадим илму фарҳанг, мактабҳо, донишкадаҳо, меъмориҳо, амфитеатрҳо, театрҳо, бозиҳои
миллї, давлатдорӣ ва демократияи онҳо мебошад. Аз
рӯи порчаҳою ҳуҷҷатҳои ҳуқуқие, ки то имрӯз боқӣ
мондааст, ба мо маълум мешавад, ки дар Юнони қадим маҷмӯаҳои қонунҳоро ба Драконт, Заленк, Харонда нисбат додаанд. Вале аксари ин қонунҳо дар
заминаи анъанаҳои давраи ибтидоӣ мураттаб шудаанд.
Њамин тавр, Рим дар таърихи љањонї унвони
шањри љовидро гирифтааст, ки дастовардњои бузурги
он, ба монанди њуќуќи римї, театр ва сирки гладиаторї, Пантеон (маъбади Худоён), санъати меъморї ва
нотиќии римиён ба тамаддуни Аврупо наќши бузург
гузошт. Пайдоиши дини насронї бошад сањифаи нави
маданияти љањониро мекушояд.
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МАВЗЎИ 7.
ФАР{АНГИ АСРИМИЁНАГИИ АВРУПО
Наќша:
1.Тавсифи умумии фарњанги асри миёна.
2.Пайдоиши дини насронї. Фарњанги Византия.
3.Фарњанги Аврупои Fарбї, католисизм. Санъати романї ва готї.
Тавсифи умумии маданияти асри миёна
Ба ивази замони Атиќа давраи асримиёнагии инкишофи маданияти љањонї меояд, ки марњилаи пайдоиш, инкишоф ва таназзули феодализм ба шумор
меравад. Ин давраи њукмронии назарияњои динї, схоластика, инквизитсия, љангњои байнињамдигарї ва аз
байн рафтани маданияти бои Юнону Рим мегардад.
Асрњои миёна зиёда аз 1000 соли таърихи инсониятро,
тахмин аз асрњои V то ХV ва дар баъзе мамлакатњо то
асри ХVII-ХVIII-ро дар бар мегирад. Н.А.Бердяев ба
ин давра бањо дода гуфтааст, ки «Асри миёна-давраи
аз њама мўъљизаноки таърихи љањонї буда, пур аз антитезисњо, зиддиятњо мебошад».
Истилоњи «асри миёна» аз асри ХVII ба китобњои таърихї ва фалсафї ворид мегардад ва то
имрўз истифода мешавад. Пайдоиши феодализм ба
тараќќиёти баланди иќтисодиёт замина мегардад.
Агарчанде аз байн рафтани тамаддуни атиќа фољиа
шуморида шавад њам, лекин чунин вазъият на танњо
дар натиљаи тохтутози варварњо, балки аз сабаби таназзули худи тамаддуни ѓуломдорї ба вуљуд омадааст. Пайдоиши халќњо ва давлатњои нав, ба вуљуд
омадани дини насронї, инкишофи адабиёт ва санъат,
тараќќиёти илмњои гуногун, хусусан фалсафа ва ѓайра
нишонањои асосии маданияти ин замон аст.
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Яке аз хусусиятњои асосии маданияти замони
асримиёнагї ин боварї ба худо аст, ки дини насронї
онро ба вуљуд оварда, ба љои маданияти дунявии
атиќа љорї менамояд. Ин идеологияи динї чун ќувваи
муттањидкунанда наќш бозида, ба маданияти ин давра томияти муайянро медињад. Асоси онро парастиш
ва хизмат ба худо ташкил медод. Яъне теосентризм –
худоро ба мадди аввал гузошта, онро маќсади асосї
ва марказии инсон мешуморад. Бо воситаи ахлоќ ва
муњаббати осмонию заминї (дўст доштани Худо) тамоми арзишњои инсониро ба дараљаи баланд мебардорад. Дини насронї, аз нуќтаи назари В.В. Соловев,
«дини инсони абстрактї» гардид ва ахлоќи он шакли
умумибашариро гирифт.
Хулосаи маънидодкунии љањон дар муќобилгузории Худо ва табиат, осмон ва замин, руњ ва љисм
инъикос меёбад. Љањон њамчун майдони муборизањои
ќуввањои осмонї ва дўзахї, некї ва бадї тасаввур
карда мешуд. Мардумони асримиёнагї ба њар як
мўъљизот боварї доштанд ва њар чизе, ки дар
«Инљил» гуфта шуда буд, чун њаќиќат дарк мекарданд.
Давраи асри миёна замони инкишофи њунармандї мегардад ва он асоси пайдоиши соњањои нави
санъат мегардад. Мањз њамин санъаткорї маданиятро
аз бетартибии ибтидої људо мекунад. Шањрњои на он
ќадар калон (20 њ. ањолї) ба марказњои њунармандї
табдил меёбанд.
Дар асри VI «њафт санъат», ки ба асоси таълимоти мактаби атиќа гузошта шуда буд, ба талаботи калисо мутобиќ гардонида шуданд. Яъне, илмњои
вуљуддошта ба ду зина људо карда шуданд: поёнї
(тризиум) - грамматика, риторика, диалектика ва олї
(квадризм) њандаса, риёзї, нуљум ва мусиќї. Лекин
обрўю эътибори «Инљил ва илоњиётшиносї» аз њама
боло гузошта мешавад.
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Њамин тавр, дар асри миёна инсоният дар роњи
тараќќиёти моддї ва маънавї хеле пеш рафта,
давлатњои миллии Англия, Франсия, Германия, Русия,
Туркия, Япония ва ѓайра пайдо мешаванд.
Пайдоиши дини насронb. Фар[анги Византия
Дар аввали асри якуми милодї дар ќисми
шарќии империяи Рим (Византия) дини насронї ба
арсаи таърих омад, ки асосгузори он Исои Масењ буд.
Асоси ѓоявии маданияти масењиро якчанд маданиятњои дигар ташкил доданд. Масалан, яњудї, фалсафаи юнонию римї, динњои Шарќи ќадим. Дарки
меъёрњои њаётї ва арзишњои маънавии маданияти замони атиќа дар китоби «Апокалипсис» инъикос гардидааст. Аз љумла, идеяи баробарии умум, ки гўё
њамаи одамон (яњудиён, римиён, варварњо, ѓуломон,
боён, камбаѓалон) дар назди Худо гунањкор њастанд
ва њама бандаи Худо мебошанд. Мањкум кардани боигарї, хасисї ва эълон намудани мењнати њамагон- ин
ва дигар ѓояњоро дини насронї тарѓибу ташвиќ менамояд.
Аз давраи эътироф шудани дини насронї (с. 313
Эдикти Константин) аввалин калисоњои насронї бо
номи «Базилик» пайдо мешаванд ( аз номи сардори
онњо Базиликс). Ин бинои росткунља буда, ду сўи он
ба тарафи Fарбу Шарќ нигаронида шуда буд. Ба ѓайр
аз ин, дигар намуди калисоњои доирашакл пайдо мешаванд, ки онњо кунљњои бисёр доштанд. Ин ду намуди калисоњои аввала образи ќасрњои романї ва готї
гардиданд, ки онњо рамзи асосии Аврупои асримиёнагї шуданд. Аввалин калисоњо аз берун намуди содда доштанд, лекин намуди дохилии онњо хеле зебо ва
дилчасп буданд. Агар дар дохили ибодатгоњњои замони атиќа акси императорон ва муљассамањои онњо дида шавад, дар калисоњои насронї бошад, сюжетњои
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гуногуни динї бо симои Исои Масењ ва дигар шахсони муќаддас мушоњида карда мешуд. Симои Исои
Масењ дар чунин асарњои динї ба монанди «Апокалипсис», «Послания Апостолов», «Деяния Апостолов», «Евангелие» инъикос гардидааст.
Византия давлате буд, ки соли 395 дар натиљаи
сукути Империяи Рим ташкил ёфта, то миёнањои асри
ХV арзи вуљуд дошт. Дар аввали замони асримиёнагї
Византия ягона давлати нигањдорандаи анъанањои
давраи атиќа њисоб мешуд, ки он бо маданияти анъанавии халќњои ин сарзамин - мисриён, суриягињо,
халќњои Осиёи Хурд ва Моварои Кафкоз омезиш ёфта
буд. Дар натиљаи ихтилофњои динї ва сиёсї империяи
Рим ба ду ќисм људо мешавад. Ќисми ѓарбии он
баъдтар маркази калисои католикї мегардад. Дар
Fарб таъсири њуќуќи римї зиёд буд, дар Шарќ бошад,
фалсафаи атиќа - навафлотуния (неоплатонизм) нуфузи зиёд дошт.
Шањрњои Византия чењраи эллинистии худро нигоњ дошта, баробари ин хусусиятњои маданияти насрониро ворид намуданд. Соли 425 университети Византия таъсис дода шуд, ки дар он љо омўзиши классикаи замони гузашта хеле хуб ба роњ монда шуда
буд.
Византия барои мардумони дунё асарњои Гомер,
Эсхил, Софокл ва дигар файласуфону олимони замони атиќаро нигоњ дошта, забони юнониро ба дараљаи
баланд бардошт. Барои маданияти Византия чунин
хосиятњо хос буд: тантанаи шањомат ва маънавиёти
баланд, зебоии намуд ва дурандешї.
Дар инкишофи маданияти Византия чунин
даврањоро мушоњида кардан мумкин аст: а) давраи
арафаи дини насронї, б) марњилањои аввали византиягї, в) иконапарастї, г) баъдииконапарастї.
Хусусиятњои хоси маданияти Византия чунин
аст: 1) Синтези унсурњои Fарбї ва Шарќї дар асоси
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сарварии анъанањои юнону римї. 2) Нигоњ дошта шудани анъанањои замони атиќа, ки дар заминаи он эњёи
аврупої ба вуљуд омад. 3) Њокимияти пурќуввати мутамарказ, ки санъати дунявиро тавонист, нигоњ дорад. 4) Православия, ки ба муњити моддї ва маънавї
таъсир расонид.
Њамин тавр, Византия ба мисли ќисми ѓарбии
империяи Рим ёдгорињои давраи атиќаро несту нобуд
накард ва баробари ин, чунин дастовардњои эљодии
худро, ба мисли санъати тасвирии монументалї, мозаика, фреска, икона, миниатюрањои китобї ва ѓайраро
ба вуљуд оварда, пањн намуд. Дар ин давра шавќу раѓбати зиёд ба донишњои илмї зоњир мешавад. Ќомусњо оид
ба таърих, хољагии ќишлоќ, тиб, њуќуќ пайдо мегарданд
ва жанрњои гуногуни адабию бадеї дар соњањои гуногуни санъат истифода мегарданд.
Фар[анги Аврупои Fарбb ва католисизм
Санъати романb ва готb
Дар ќисми ѓарбии империяи Рим њукмронии
мутлаќи калисои католикї мушоњида мешавад.
Абарќудратии калисои католикї тамоми љабњањои
њаёти љамъиятиро фаро гирифта буд. Пурзўр шудани
љанбаи динї дар фалсафа мушоњида мешавад, ки
намояндагони машњури он Августин, Фомаи Аквинї,
Марк Аврелий ва дигарон буданд.
Соли 476 милодї империяи Fарбии Рим дар
натиљаи бўњрони сохти ѓуломдорї ва њуљуми ќабилаи
«варварњо» аз шимол пароканда шуд. Варварњо ќабилаи германї буданд, ки дар њудуди империяи Fарбии
Рим давлатњои мустаќилро ташкил намуданд. Дар
Галлия (Германияи Шарќї) франкњо, дар шимолии
Испания - вестготњо, дар Италия - остготњо, дар Англия - англосаксњо љой гирифтанд. Аз ин сабаб, маданияти Аврупои Fарбї гуногунранг буда, анъанањои
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бадеии ќабилаи «варварњо» маќоми асосиро иљро
намудааст.
Калимаи «варвар» њамчун муродифи ашхоси берањмона вайронкунандаи маданият њисоб карда мешавад, лекин дар айни њол онњо офарандаи маданияти нав буданд. Муайянкунандаи санъати онњо зиннатї ва наќшу нигор буд, ки дар он унсурњои тасвири
абстрактии њайвонот мушоњида мешавад. Дар аввал,
дар ќисми ѓарбии империяи Рим калисоњои сангин
месохтанд, шахсони муќаддасро тасвир мекарданд,
њайвонњои афсонавиро инъикос менамуданд. Баъдтар
бошад, шаклњо ва услубњои нави адабию-бадеї ба
вуљуд меоянд. Дар давраи аввали асримиёнагї
«ќалъа» ва «дайр» (монастир) марказњои маданї
њисоб мешуданд. Мањз маданияти дайрї ба љамъияти
варварњо асосњои донишро омўзониданд ва бо ин роњ
он чизи ночизе, ки аз давраи атиќа боќї монда буд,
нигоњ дошта мешавад. Дар назди дайрњо мактабњое
пайдо гардиданд, ки матнњои атиќаро пањн мекарданд.
Ба њамаи ин нигоњ накарда, дин бар аќлу хиради
инсон њукмронї мекард. На танњо дар байни
дењќонон, балки дар байни феодалон одамони саводнок хеле кам буданд. Дар њамаи мамлакатњои Аврупои Fарбї таълиму тарбия бо забони лотинї мегузашт, бо ин забон китобњо менавиштанд, ибодат мекарданд.
Дар ќисми Fарбии империяи Рим санъати
меъморї ба дараљаи баланд тараќќї карда, ёдгорињои
гуногун аввал аз чўб, баъд аз санг сохта мешаванд.
Нишона аз санъати рассомии асрњои V-VIII на чандон
зиёд аст, фаќат миниатюрањои китобї боќї мондааст.
Подшоњи франкњо Карли Кабир аввалин империяи асримиёнагиро ташкил намуд ва аз ин рў маданияти ин давраро маданияти каролинї меноманд.
Баъди вафоти ў империяи бузург барњам хўрд, лекин
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«эњёи каролинї» аввалин нишонаи раванди таљлили
тамаддуни Fарб аст.
Яке аз њодисањои мадании Аврупои Fарбї ин
пайдоиши санъати романї аст. Руњияи љанговарї ва
талаботи доимии худмуњофизатї дар санъати романї
мушоњида мешавад. Дењќонон озодии худро гум карда, крепостнои хўљаини худ буданд. Љангњо хусусияти
асосии ин давра буд ва аз ин рў чизи асосие, ки услуби
санъати романї ба вуљуд овард - ин ќаср - ќалъаи
љанговарон, ё ки ибодатгоњ - ќалъаи Худо, ки дар он
Худо дар образи феодали олї таљассум ёфтааст, мебошад. Биноњои романї бо табиат омезиш ёфта,
релйефи мањалро бой мегардонанд. Чењраи биноњои
услуби романї бо деворњои ѓафси сангин ва оинањои
хурди худ диќќати инсонро љалб менамоянд.
Дигар услубе, ки дар ин давра пайдо мегардад,
ин санъати готї аст, ки аз номи ќабилаи германии
Готњо гирифта шудааст. Аз шакли хаймаи готњои ќадим, ки гўё ќуллањои дарахтони назди якдигар
мерўидаро пайваст мекарда бошад, гирифта шудааст.
Ин воќеаи маданї ба асрњои ХIII-ХIV рост меояд, ки
ќуллаи баланди маданияти асримиёнагї ба шумор
меравад. Дар ин давра адабиёти дунявї, санъати театрї инкишоф меёбад, ки дар онњо арзишњои мифологї ва дунявї омезиш меёбанд.
Олими англис Дж. Реекин гумон мекард, ки
«миллатњои бузург тарљумаи њоли худро дар се китобкитоби калимањо, китоби корњо ва китоби санъат»
менависанд, лекин фаќат охиринаш мансуби боварї
аст. Чунин рамзи санъат дар замони готї масљиди
љомеи готї гардид. Меъморї мисли мусиќии шахшудамонда (Шеннинг), мисли мусиќии беовоз (Гёте)
тасаввур карда мешуд ва пеш аз њама, ќасрњои
боњашамати готиро дар назар дошт.

ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

МАВЗЎИ 8.
ФАРҲАНГИ ДАВРАИ ЭҲЁИ
АВРУПО ВА МАОРИФПАРВАРB
Наќша:
1.Хусусиятњои асосии фарњанги замони Эњё.
2.Навоварони санъати тасвирии замони Эњё.
3.Фарњанги давраи маорифпарварї
Хусусият[ои асосии фар[анги замони Э[ё.
Дар мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ ва марказӣ дар
байни асрҳои миёна ва Аҳди Ҷадид марҳилаи гузарише ба вуҷуд омад, ки онро аз рӯи хусусиятҳояш Эҳё
номиданд. Ин давраро як давраи хоси тараққиёти
фарҳангию иҷтимоӣ низ мегӯянд. Аз ин рӯ, Эҳё аз
оғози худ майлу мазмуни зиддифеодалӣ дошта, нишонаҳои он аз Италия оғоз ёфт. Пас аз он дар давлатҳои
дигари ғарб - Англия, Испания, Франсия, Олмон, Нидерландия пайдо шуда, бо раванди инкишофи тамоюлҳои реалистӣ дар эҷодиёти шоирон, ҳунармандон, санъаткорон зуҳур ёфтааст.
Маънои вожаи «Эҳё» аз нав зиндашавӣ, умри дубора ёфтан буда, ба забони франсавӣ- ренессанс, ба
италиявї- ринашимат низ мегӯянд. Дар забони русӣ
Эҳё бо истилоҳи «возрождение» истифода бурда мешавад. Калимаи «Renеssans» (Возрождение), яъне Эњё
аз тарафи Джорджо Вазари, ки њамчун рассом,
меъмор, таърихнигор шўњрат ёфта буд, ба хотири
нишон додани давраи санъати итолиёвї аз соли 1250
то 1550, чун Эњёи давраи атиќа истифода бурда мешавад, Дар асри ХVΙ мазмуни ин мафњум нисбатан
мањдуд мешавад ва мазмуни эњёи атиќа чун тимсоли
идеалї нишон дода мешавад. Дере нагузашта мазмуин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ни калимаи Эњё маънои озод шудани илм ва санъат аз
илоњиёт, ба вуљуд омадани адабиёти миллї, кўшиши
инсон ба озодї ва мањдуд шудани калисои католикиро дар худ инъикос мекард. Эњё њаќиќатан ба гуманизм замина гузошт.
Калимаи Эњё дар хотираи инсон тимсоли паррандаи афсонавии самандарро ба вуљуд меоварад, ки
раванди доимии зиндашавиро таљассум менамояд.
Истилоњи Эњё њатто дар байни одамоне, ки таърихро
хуб намедонанд, таассуроти давраи пурнури таърихиро ба вуљуд меоварад. Чунин таассурот умуман дуруст
аст, зеро ки ин марњилаи гулгулшукуфии илму санъат
ва адабиёт мебошад ва намояндагони он аз худ мероси бебањое гузоштаанд.
Дар асоси таъсири Эҳё аз асри ХV сар карда, дар
ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии мардуми
Аврупои ѓарбї дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд.
Дар ин давра дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодї сабаби он гардиданд, ки дар афкори ҷамъиятӣ табаддулотҳои фарҳангӣ ба вуқӯъ пайвастанд. Ингуна навовариҳо дар соҳаи илм низ ба вуҷуд омаданд.
Давраи Эҳё барои таѓйироту навовариҳои ҳаёти
маънавӣ заминаи мустаҳкам ба шумор меравад. Алалхусус, дар соҳаи санъат низ дигаргуниҳои куллӣ ба
амал омаданд. Ба таври дигар гӯем, давраи Эҳёро
давраи бартарӣ, ё ки болоравии таъсиру инъикоси бадеию эстетикӣ меноманд, зеро дар ин давра олимону
санъаткорон асарҳои зиёди бадеӣ эҷод намудаанд.
Аз рӯи мазмуну мундариҷа дар ин эҷодкориҳо
инъикоси образ ва ғайраҳо нисбати давраҳои гузашта
ба куллӣ фарқ мекарданд. Аз ин рӯ, дар ин давра проблемаҳои анъанавию маърифат боз чуқуртару мукаммалтар ҳал шуда, ин ҳолат чун раванди қонунияти
инкишофи афкори фарҳангӣ-ҳамчун ҷузъи маънавиёт
ба шумор рафта, аз тарафи дигар боз қонунан
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масъалаҳои муайяни умда моҳияти афкори фалсафиро
ташкил медиҳанд, ки аз хусусиятҳои фарҳангии
давраи Эҳё ба шумор мерафт. Дар ин давра проблемаҳои гуманизм, фардияти инсонӣ, диалектика, пайдоиши илмҳои навин, баҳсҳои беканории коинот барин масъалаҳои умда диққати аҳли маънавиётро ба
худ ҷалб кардааст.
Дар ин давра ба мадди аввал инсон бо имкониятњои бењудуди худ гузошта, ќудрати бењамтои ў тавсиф карда мешавад. Яъне, гузариш аз теосентризми
асримиёнагї ба антропосентризм мушоњида мешавад.
Дар ин давра шањрњои Италия ба маркази савдо, њунармандї, илму санъат мубаддал мегарданд. Дар ин
шањрњо мардумони соњибкор, ўњдабаро, бофаросате,
ки дар њар як њолат фоидаи худро љустуљў мекарданд,
љамъ шуда буданд. Мањз маданияти шањрї одамони
нав ва муносибати навро ба њаёт ифода кард, муњитеро ба вуљуд овард, ки дар он ѓояњои бузург ва асарњои
олидараља офарида шуданд. Намояндагони давраи
Эњё боварии худро ба њудо гум накарда, баробари ин
ба худ ва љањони ињотакунанда ба назари нав менигаристанд. Бузургї ва масъулияти худро барои таќдири
худ эњсос намуда, баробари он чун одамони асримиёнагї боќї монданд.
Бархурдории асосњои атиќа ва дини насронї сабаби духела шудани инсон мегардад, мегўяд файласуф
Н.Бердяев. Рассомони давраи Эњё, ќайд мекунад файласуфи номбурда, девораи гузариш ба замони нав буданд. Чунин орзуро ба онњо Исои Масењ медињад ва
ќувваи офаридгорро дар худ њис намуда, онњо ба
назди худ вазифањои бузург мегузоштанд. Ба маданияти замони Эњё бањо дода, набояд аз хотир барояд, ки
саводнокї барои табаќањои олї (аъёну ашроф), аристократњо хос буд. Таъсири васеи он ба табаќањои гуногуни ањолї нисбатан дертар мушоњида мешавад.
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Лекин дар арсаи умумиљањонї гуманистон чун табаќаи нави љамъиятї баромад мекарданд, ки нишонањои табаќавї вуљуд надошт ва њар як шахс аз
нуќтаи назари саводнокї мавќеъ дошт.
Аз сабаби характери гузариш доштани давраи
эхёи итолиёвї њудуди хронологии онро муайян кардан хеле душвор аст. Агар хусусиятњои муайяншудаи
ин давраро ба асос гирифта (гуманизм, антропосентризм, модификатсияи анъанањои масењии Эњёи
атиќа) назар кунем, хронологияи замони Эњё чунин ба
назар мерасад. Ваќте, ки хусусиятњои номбурда навакак пайдо мегардад, чун марњилаи пеш аз Эњё, Проторенессанс характеристика дода мешавад. Инчунин
бо нишон додани номи садсолањо – дученто (солњои
20-уми асри ХΙΙΙ) – триченто (солњои 30-уми асри ХΙV)
– квадроченто (солњои 40-уми асри ХV) – сарњаду
марњилањои Эњёи аврупої муайян карда мешавад.
Марњилае, ки дар он инкишофи олии ѓоя ва принсипњои эњёи маданияти итолиёвї мушоњида мешавад,
номи Эњёи баландро гирифтааст (чинквеченто –
(солњои 50-уми асри ХVΙ)).
Навоварони санъати тасвирии замони Э[ё.
Маданияти замони Эњё чунин шахсони бузургро
ба арсаи таърих овардааст: шоирон Данте Алигери,
Љованни Бокаччо, рассомон Леонардо да Винчи,
Тисиан, Рафаэл Санти ва ѓайра.
Давраи Эҳё барои таѓйироту навовариҳои ҳаёти
маънавӣ заминаи мустаҳкам ба шумор меравад. Алалхусус, дар соҳаи санъат низ дигаргуниҳои куллӣ ба
амал омаданд. Ба таври дигар гӯем, давраи Эҳёро
давраи бартарӣ, ё ки болоравии таъсиру инъикоси бадеию эстетикӣ меноманд, зеро дар ин давра олимону
санъаткорон асарҳои зиёди бадеӣ эҷод намудаанд.
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Махсусан тамоюлҳои реалистй дар эҷодиёти шоирон, санъаткорон, меъморшиносон -Данте, Ариолфо-ди-Комбио, ҳайкалтарош Николло Пизано, рассомон Петро Ковалинӣ, Ҷотто, гуманистон Лоренсо
Валла, Пикоделла Мирандоло меъморон Алберти,
Браманте, Палладио, Лесско, Делори ва дигарон, ки
дар Италия, Франсия, Англия эҷод ва бунёд карда буданд, дида мешуд.
Эҷодиёти намояндагони давраи Эҳёро ҳисси боварӣ ба имкониятҳои зиёди инсон ба ирода ва ақлу
заковати он, инкори ақидаҳои схоластикӣ ва зиндагии
зоҳидона фаро гирифта буд. Эҷодиёти озод аз ҳар гуна ғояҳои динӣ, озодии шахс, зебоӣ ва ҳамоҳангии
воқеӣ ба инсон ҳамчун ба ҳастии олӣ назар кардан,
кашфи қонунҳои асосии ба вуҷуд омадани олами
моддӣ аҳамияти ғоявии санъати давраи Эҳёро афзун
намуда, доираи фаъолияти санъаткоронро васеъ
намуд. Дар соҳаи санъати меъморї бошад, биноҳои
ҷамъиятӣ, қасру хонаҳои шаҳрӣ нақши муҳиме доштанд. Меъморон иморатҳоро бо таносуби қисмҳои
бино ва ороиши бадеии онҳо, тиму роҳравҳои тоқдор,
сутунҳо ва равоқу гунбазҳо оро дода, ба қасру хонаҳо
шукӯҳу ҳашамат мебахшиданд.
Рассомон Донателло, Мазаччо, Перо делла
Франческа, Мантенья, Леонардо-да-Винчи, Рафаэл,
Микеланљелло, Титсиан, Веренозе, Ян Ван Эйк, Брейгел, Дюрер, Нитхарт, Хольбейн, Фуке, Гужон ва Клуэ
мунтазам тарзи тасвири бадеии ҳамаи сар-ватҳои
олами воқеӣ ва манзараҳоро аз худ менамуданд.
Дар соҳаи адабиёти давраи эҳё бошад ёдгориҳои
беҳамто ба мисли «Гаргантюа ва Пантакрюэл» - и
Рабле, драммаву асарҳои У. Шекспир «Гамлет»,
«Шоҳ Лир», «Ромео ва Ҷулйетта», «Отелло», романи
«Дон Кихот»-и Сервантес ва ғайраҳо эҷод карда шу-
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данд, ки дар онҳо ҳусни таваҷҷуҳ ба давраи Атиқа ба
чашм мерасид.
Сонатаҳои Петрарко, новеллаҳои Боккачо, достонҳои қаҳрамонии Ариосто, Тассо, ҳаҷви зидди клерикалӣ ва ғайра бо жанрҳои гуногун, шаклҳои инфиродӣ ва мазмунҳои миллӣ ѓояи давраи Эҳёро таҷассум
менамуданд.
Дар соҳаи мусиқї, ки оҳанги самимонаи гуманистӣ дошт, полифонияи созию овозӣ, шаклҳои тозаи
вокалии фротолло, винателло, виляксико, баллада,
мусиқии созии инструменталӣ дар Италия, Испания,
Англия ва дигар давлатҳо ба вуҷуд омаданд. Дар ин
давра баробари пайдо шудани жанрҳои нави мусиқӣяккахонӣ, контата, оратория, операҳо, ки барои ба
вуҷуд омадани гамапонӣ (навъи мусиқии бисёровоза)
мусоидат намуданд, ба охир мерасад.
Дар давраи Эҳё ғояҳои фалсафии навафлотуния
(Фичино) ва пантеизм- (Патритса, Бруно ва диг.),
кашфиётҳои бузург дар соҳаи илмҳои ҷуғрофия,
нуҷумшиносӣ, физика, кимиё, биология аз љониби
Коперник, Везалий ва минбаъд Галилей суръат пазируфтанд. Ғояҳои Эҳё ба барҳам хӯрдани тассаввуротҳои динию феодалӣ мусоидат намуданд.
Яке аз хусусиятҳои муҳими давраи Эҳё заминаҳои пайдоиши гуманизм ва мушкилоти фардияти
инсонӣ мебошад. «Гуманизм» мафҳуми лотинӣ буда,
маънояш инсонгарию одамият ва ё маҷмӯи ақидаҳоест, ки таърихан тағйир ёфта, эҳтиром ва қадру қиммати инсонро ифода намуда, муҳаё кардани шароити
заруриро барои инкишофи ҳаматарафаи одам тақозо
менамояд. Гуманизм ҳамчун ҷараёни маданӣ, адабӣ,
илмӣ- фалсафӣ аввал дар Италия зуҳур ёфта, баъдтар
дар Франсия, Германия, Нидерландия, Олмон ва Англия паҳн гардид.
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Намояндагони барҷастаи гуманизми давраи ЭҳёФ.Петрарка, А.Данте, Эразми Ротердамӣ, Ҷ.Бруно,
Ф.Рабле, М.Монтен, Н.Коперник, Галилей, У.Шекспир, Ф. Бекон ва дигарон дар пешрафту ташаккули
ҷаҳонбинии тозаю беғубор, ки он гуманизми баландро талаб мекунад, хизматҳои арзанда кардаанд.
Ҳаминро бояд гуфт, ки дар замонҳои минбаъда
фаҳмиш ва ғояҳои гуманистиро дар сатҳи баланд
маорифпарварони ғарб, сотсиалистони хаёлӣ ва
инќилобчиёни демократи рус давом дода, дар ташаккули ҷаҳонбинии ғайридинӣ саҳми арзанда гузоштанд. Хусусиятҳои ҷараёни гуманизм дар ҳаёти мардуми тоҷик низ дар асрҳои миёна ба вуқӯъ пайвастааст.
Хусусияти дигари фарҳанги ин давра ратсионализм мебошад. Ратсионализм ҷараёни фалсафиест, ки
намояндагони он аклро асоси ҳастии маърифат (ратсионализми онтологӣ ва ратсионализми ахлоқӣ)
мешуморанд. Унсурҳои ратсионализм дар фалсафаи
атиқа ва асрҳои миёна пайдо шудаанд. Аз ҷумла, дар
фалсафаи классикии тоҷик низ тамоюли ратсионалистӣ вуҷуд дошт, ки яке аз намояндагони он Абуалӣ
ибни Сино ба ҳисоб меравад. Дар асрҳои миёна
илоҳиётшиносони насронию исломӣ далелҳои ақлию
мантиқиро барои исботи ҳақиқати аҳкоми динӣ истифода бурда, як навъ ратсионализми схоластикии диниро ба вуҷуд овардаанд. Ратсионализм ҳамчун ҷараёни гносеологї ва методологияи маърифати илмӣ
асосан дар фалсафаи асри ХVII- и Аврупо ташаккул
ёфтааст.
Ба ратсионализм файласуфони он давра Декарт,
Лейбнитс, Спиноза, Гоббс пайравӣ мекарданд. Ратсионалистон комёбиҳои математика, махсусан методи
дедуктивии мантиқии онро муболиға карда, туфайли
он чӣ тавр ҳосил шудани ҳақиқатҳои мазмуни куллӣ
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ва ҳатман заруриро ошкор намудан мехостанд. Намояндагони ратсионализм зимни ҷамъбасти таҷриба, ҳосил шудани дониши эътимодбахш, ҳақиқатҳои хосияти умумї ва зарурӣ доштаро фаҳмонида натавониста,
манбаи онҳоро дар «идеяҳои фитрӣ»- ақл (Декарт),
«майлҳо ё қобилиятҳои фикрӣ»- (Лейбнитс) ва «атрибути абадии ҷавҳари беинтиҳо тафаккур» (Спиноза)
ва тањаввулоти (эволютсияи) инсон (Дарвин) меҷуст.
Хусусияти дигари фарҳанги ин замон реализм
мебошад. Реализм яке аз ҷараёнҳои хоси давраи Эҳёи
ғарб ба ҳисоб меравад. Реализм - моддӣ, воқеият,
воқеӣ, ки реалияти берун аз шуурро эътироф намуда,
онро чун ҳастии объектҳои идеалї ё ҳамчун объекти
маърифатӣ ба худи субъект, ҷараёни дониш ва таҷриба новобаста (реализми асри ХХ) шарҳ медиҳад. Дар
фалсафаи асримиёнагї реализм чун номинализм ва
консентуализм барои ҳалли универсалияҳо кӯшидааст. Реализм бар хилофи номинализм ва консентуализми воқеӣ ва новобаста ба шуур вуҷуд доштани
универсалияҳоро эътироф мекунад. Олимон Афлотун
ва Арастуро асосгузорони ҷараёни реализм эътироф
намуда, онро асосан ба ду шоха- реализми ифротї
(асосгузор Афлотун) ва эътидолї ((асосгузораш
Арасту) ҷудо мекунанд. Пас заминаҳои реализм дар
фалсафаи атиқа ба вуҷуд омадааст.
Дар адабиёт ва санъати давраи Эҳёи ғарб назари
санъаткорон на бо воқеоти ҳаррӯзаи зиндагӣ, балки
ба ҷамъбасту хулосаҳои фалсафию бадеии дорои характери умумибашарї дошта ҷалб мешуд. Дар ин
давра сюжетҳои қадима мазмуни нав гирифта, барои
ифодаи идеалҳои гуманизм хизмат мекарданд, ба монанди драмаҳои У.Шекспир ва дигарон. Аз нависандагони асри ХVII аз ҳама бештар Моллер ба воқеияти
замони худ наздик омада, типҳои барҷастаи иҷтимо-
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иву ахлоқӣ офарида, асосҳои аввалини реализми эътидолиро пойдор гардонид ва ҷараёни маорифпарварии
асри ХVIII- ро ба миён овард.
Хулоса, дар ҳамин давра Тосканели италиявї
даврашакл будани заминро муайян намуда, харитаи
тахминии чаҳонро ба вуҷуд овард. Васко-де-Гамаи
португалӣ ба соҳили Ҳиндустон роҳ кушод. Христофор Колумби генуягї Амрикоро кашф намуд. Магеллани португалї саёҳати давраи ҷаҳонро анҷом дод.
Ситорашинос Коперники поляк гардиши заминро дар
даври офтоб собит намуда ба ақидаи асримиёнагӣ, ки
гӯё замин маркази коинот бошад, хотима додааст.
Фар[анги давраи маорифпарварb
Маорифпарварӣ ҷараёни адабию фарҳангӣ ва иҷтимоию сиёсиест, ки намояндагони он бо роҳи таблиѓи ғояҳои хайр, адолат, илму маърифат, иллатҳои
сохти ҷамъиятиро аз байн бурда, анъанаю маишат ва
сиёсати онро тағйир додан мехостанд.
Маорифпарварӣ, идеология ва ҷунбиши фикрие
буд, ки дар асрҳои ХVII-ХVIII аввал дар Англия,
Франция ва баъдтар дар аксари сарзамини Аврупо ба
вуҷуд омад. Дар тадқиқотҳои илмӣ одатан бедории
фикрӣ ва ҷунбиши иҷтимоиро афкор ва ҳаракати маорифпарварӣ меноманд. Онҳо аз номи хирад баромад
карда мегуфтанд: Сохти феодалӣ ба хирад зид аст, барои ҳамин ҳам дар ҷомеа тартиботи нави оқилона,
ҳукмронии хирадро барқарор кардан лозим аст. Маорифпарварон аз сидқи дил боварӣ доштанд, ки одамон бо ин роҳ ба адолати ҳақиқӣ ва хушбахтӣ ноил
мегарданд. Мақсади эшон аз байн бурдани иллатҳои
сохти ҷомеа ва такомули маорифу маърифатнок намудани мардум буд.
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Ҷаҳонбинӣ
ва
таълимоти
намояндагони
маорифпарварӣ бар пояи ақидаҳои идеалистӣ қарор
гирифта буд. Пайравони маорифпарварӣ шуурро
омили ҳалкунандаи тараққиёти ҷамъият, бемаърифатии одамонро бошад, сабабгори иллатҳои иҷтимоӣ
медонистанд.
Маорифпарварон аҳамияти ҳалкунандаи омилҳои моддиро дар тараққиёти ҷамъият дарк накарда,
такомули маориф ва маърифатнок намудани оммаро
чун роњи халосї медонистанд.
Дар Аврупои ғарбӣ ғояҳои маорифпарварї дар
эҷодиёти намояндагони илму фарҳанг ва санъат Волтер, Монтескё, Лессинг, Гёте, Жан Жак Руссо, Дени Дидро, Тюрко ва дигарон равшан зуҳур ёфта, ба
муқобили аҳкомпарастии асримиёнагї ва идеологияи
феодалию динӣ фаъолона мубориза бурдаанд. Таълимоти онҳо ба интишори ду озодандешии минбаъда,
алалхусус, сотсиалистони хаёлӣ ва мсаорифпарварони
рус имкон додааст.
Яке аз намояндагони ҷараёни маорифпарварӣ
Волтер мебошад, ки ӯ нависанда, шоир, мутафаккир
буда, истеъдоди бузурги ҳаҷвнигорї низ дошт. Вай
бар зидди тартиботи феодалӣ ва калисоҳои католикӣ
мубориза бурда, фикру андешаҳояшро оид ба камбудиҳои ҷомеа дар асарҳояш «Сафсатаҳои бемаъно»,
«Аҷоиботи хандаовар», «Архивҳои дурӯғгӯӣ» баён
намудааст.
Монтескё- маорифпарвар, ҳуқуқшинос, файласуф
ва адиби франсавӣ буда, ӯ борҳо ба Англия сафар
карда бо намояндагони маорифпарварон ва файласуфони Англия сӯҳбат намуда, фикру ҷаҳонбинии худро васеъ намудааст. Вай тарафдори ҳокимияти конститутсионӣ ва судӣ буда, мехост, ки ин органҳои
ҳуқуқӣ ба кору фаъолияти амалдорон ва шоҳ назорат
кунанд.
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Жан Мелле- шахси рӯҳонии начандон машҳур
буда, ақидаҳои ҳақиқиашро бо роҳи пинҳонӣ дар асараш «Васиятнома» навишта, талаботҳои феодалону
диндоронро зери танқид қарор додааст.
Жан Жак Руссо - нависанда, маорифпарвар, бастакори машҳури Франция буда, бо асарҳои фалсафию сиёсиаш машҳур шудааст. Асарҳои барҷастаи ӯ
«Муҳокима дар бораи илм ва санъат» (1750),
«Муҳокима дар бораи нобаробарии одамон» (1755)
мебошад, ки онҳоро яке аз намунаҳои олии «Диалектика» меноманд. Руссо моликияти хусусиро асоси
нобаробариҳои иҷтимоии одамон ва ташаккули
давлатҳои сиёсї медонад. Руссо баробарии моликиятро хоста, талаб мекард, ки «Ҳар як шаҳрванд бояд
кор кунад». Ў навишта буд: «Ҳар як шаҳрванди бекорхӯҷа дузд аст». Руссо бо ин гуфтаҳояш мардуми
ҷомеаро ба ҳалолкорию меҳнатдӯстӣ ҳидоят намудааст.
Маорифпарвари дигар Дени Дидро буда, ӯро
ҳамчун мутафаккир, нависандаи франсавї, роҳнамои
«Энсиклопедия» - и ҷаҳонӣ мешиносанд. Ӯ асари бузурги худ «Энсиклопедия»-ро бо роҳи пинҳонӣ ба
табъ расонидааст. Дидро низ ба муқобили рӯҳониён
ва талаботи онҳо зид баромада, дар асарҳояш фикру
ақидаҳои ҳақиқии худро баён намудааст. Аксари ин
китобҳои маорифпарварон аз тарафи рӯҳониён сӯзонида шудаанд.
Дар ин давра соҳаҳои маданияти моддӣ ва
маънавї ташаккул ёфта, дар ҳаёти мардум дигаргуниҳои куллй ба амал омаданд.
Дар соҳаи маданияти моддӣ - техникаҳо, воситаҳои истеҳсолӣ, маҳсулоти меҳнат, сарулибос, манзил
ва навовариҳои зиёде ба вуҷуд омада, мушкилоти
зиндагии мардумро аз байн бурданд. Дар соҳаи мада-
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нияти маънавӣ - комёбиҳои бузурги илмию техникӣ
ба даст оварда шуда, баҳри бартараф намудани мушкилоти ҷомеаи инсонӣ истифода бурда мешуданд. Дар
натиҷаи ин кашфиёту ихтироотҳо истифодабарии захираҳои зеризаминӣ ба роҳ монда шуданд.
Дар ҳамаи намудҳои соҳаи санъат - рассомӣ,
меъморӣ, муҷассамасозӣ, мусиқӣ, тасвирӣ ва ғайраҳо
таъсири идеяҳои пешқадами маърифатӣ ҳис карда
мешуд. Пайваста ба ин дар соҳаи меъморї услуби Барокко хос буда, бо ин услуб ба нақшу ороишҳо шукӯҳ
зам намуда, баъзан биноҳоро бо ҳайкалу нақшҳои
барҷаста чунон оро медоданд, ки ҷои ҳамвор намемонд. Бо усули Барокко бисёр ќасрҳою калисоҳо
сохта шуда буданд, ки зебоии онҳо ҳоло ҳам инсонро
ба ҳайрат меорад. Ин хусусиятҳои меъморӣ аз меъмории Юнон ва Рими қадим гирифта шуда буд.
Санъаткорон ба ҳунари санъаткорони Атиқа
пайравӣ менамуданд ва хусусиятҳои онро аз нав эҳё
мекарданд. Маорифпарварон кулли мардуми ҷомеа ва
санъаткоронро ба барпо намудани ҷамъияти оқилона
даъват намуда, чунин меҳисобиданд, ки санъат бояд
ба тарбияи шаҳрвандони ҷамъият ёрӣ расонад.
Њамин тариќ, давраи маорифпарварї дар њаёти
маънавии Аврупо гардиши куллї буд. Меъёрњои
иљтимоию сиёсї ва кодексњои ахлоќию эстетикии
љамъияти кўњнаро фош намуда, маорифпарварони
Аврупо кўшиш намуданд, ки системаи арзишњои ба
инсон равона шударо офаранд, ки он ба ќалбу хуни
тамаддуни ѓарбї ворид гардид.
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ФАСЛИ III. ФАР{АНГИ МИЛЛИИ ТОXИК
МАВЗЎИ 9.
ФАРҲАНГИ RАДИМТАРИНИ
МАРДУМОНИ ОРИЁНАСЛ
1.Хусусиятњои асосии маданияти эрониёни
ќадим. Масоили ориёї.
2.Маданияти давраи њахоманишињо
3.«Авесто» њамчун сарчашмаи идеявї ва маънавї
Хусусият[ои асосии маданияти эрониёни rадим.
Проблемаи ориёb.
Эрон яке аз қадимтарин давлати Шарқи бостонӣ
буда, таърихи беш аз 5-ҳазорсола дорад, ки мардуми
онро дар давраҳои қадим ориёиҳо, яъне ориф, наҷиб,
покиза, донишманд аз хонаводаи нажоди сафед
мегуфтанд. Мувофиқи маълумоти «Авасто» қабилаҳои сарзамини эронӣ аз сарзаминҳои шимоли
Осиёи Марказӣ, Осиёи Шимолу Ғарбӣ, даштҳои
Аврупою Осиё ва Сибир ба самти ҷануб Эрон, Ҳинд,
Аврупо ва Осиёи Марказӣ омадаанд. Ҳанӯз аз
давраҳои қадим халқҳои ориёӣ аз ҷиҳати мавқеи
ҷуғрофӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо шуда буданд. Яке
гурӯҳи Эрони ғарбї буда, ба он мардуми Эрони
имрӯза, инчунин келтӣ, романї, балуҷӣ, курдї ва дигарҳо дохил мешаванд.
Дигаре гурӯҳи Эрони шарқӣ буданд, ки ба онҳо
мардуми суѓдӣ, бохтарӣ, сакоиҳо, хоразмиҳо ва дигар
мардуми Осиёи Марказӣ дохил мешуданд, ки онҳоро
дар давраҳои минбаъда мардуми форсҳо меномиданд.
Гарчанде, ки аҷнабиён сарзаминҳои Эрони бостон ва
Осиёи Марказиро забт карда гирифта бошанд ҳам,
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мардуми ориёниҳо, ориёнаслҳо он марказҳои илмию
фарҳангї ва тамаддунии худро нигоҳ доштаанд.
Аљдодони тољикон аз қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар љумҳуриҳои Осиёи
Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти
Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологї бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним
миллион сол пеш дар замини Тољикистон зиндагї
кардани одамони ибтидої буданд. Дар кўҳсори
Тољикистон ёдгориҳои давраи мезолит ва неолит ёфт
шуданд. Ду қабати поёнии мадании бошишгоҳи
Тутқавул, наздикии Норак (ҳазораҳои Х-VII то милод) ба давраи мезолит мансубанд. Ҳанўз дар асри
санг маскуншавии баландкўҳҳо, аз љумла Помир оғоз
мегардад. Дар Помири шарқї дар баландии 4200метр
аз сатҳи баҳр қароргоҳи шикорчиёни кўчманчй - Ошхона ифтитоҳ гардид. Дар мағораи Шахта тасвирҳои
рўисангии мансуб ба давраи неолити ибтидої ёфт
шуданд. Дар онҳо ҳайвоноти тирхўрда ва шикорчиён
тасвир шудаанд.
Аз замони љамъияти ибтидої хусусиятњои асосии
маданияти тољикон зоњир мегардад, ки онро дар
боќимондањои маданияти моддї мушоњида кардан
мумкин аст. Масалан, ёдгорињои давраи љамъияти
ибтидої замони палеолит, мезолит, неолит, асри биринљ ва оњан дар бисёр минтаќањои Тољикистон мисли Соксан-Охур дар Помир, Тахти Сангин дар ќисмати љанубии Тољикистон, Саразм дар Панљакент ва
ѓайра дарёфт гардиданд. Бисёр олотњое, ки аз санг ва
металлњои гуногун сохта шуда буданд, дар натиљаи
кофтуковњои бостоншиносон дар Ќайроќќум ёфт шуданд ва мањз аз ин сабаб дар адабиёти илмї мафњуми
«маданияти Ќайроќќум» пайдо гардидааст.
Аз тарафи В.А.Ранов яке аз ёдгорињои бузургтарини замони љамъияти ибтидої бо номи Ќаро-Бура
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тадќиќ гардидааст. Њамаи ин тадќиќотњо нишон доданд, ки таќрибан 50-40њ. сол пеш аввалин ёдгорињои
давраи мустерї пайдо шуда, 40-35њ. сол пеш аз давраи
мо мардумони типи нав - Homo Sapiens-одамони
боаќл пайдо гардидаанд.
Ба даст овардани оташ, сохтмони манзили оддитарини зист, тараќќиёти шикорчигї ва љамъоварї,
пайдоиши аксњо, ихтирои тиру камон ва дигар намудњои олотњои мењнат ва шикор тањаввули маданиятро
дар ин минтаќа тасдиќ мекунанд. Яке аз муњимтарин
хусусияти маданияти тољикон дар замони љамъияти
ибтидої ин пайдоиши олотњои биринљї ва оњанин
мебошад, ки имконияти калонро барои инкишофи
маданият фароњам меоварад.
Барои кўҳсор ва доманакўҳҳои Точикистон маданияти давраи неолит хос буд, ки он маданияти
ҳисор номида шудааст. Намояндагони ин маданият,
ба ақидаи баъзе олимон, бо чорводорию зироаткорї
машғул буданд. Айни замон шикор дар хољагии онҳо
нақши калон мебозид. Дар маҳалли биёбонии
Қайроққум, шимоли Тољикистон боқимондаҳои сершумори қароргоҳҳои аҳди биринљї таҳқиқ шуданд.
Аксари онҳо ба охири ҳазораи III ва аввали ҳазораи
II пеш аз милод мансубанд. Намояндагони маданияти
қайроққуми аҳди биринљї асосан бо чорводорї
машғул буданд, вале айни замон аз зироату кори
маъдан - пўлодгудозию кулолї низ огоҳї доштанд.
Дар љануби Тољикистон, дар поёноби дарёи Ќизилсу,
Вахш ва Кофарниҳон маданияти дигар, маданияти
бишкентии аҳди биринљї бо зироаткорї, қароргоҳҳои
мустаҳкам, дараљаи баланди истеҳсоли сафолот вусъат ёфта буд. Ин маданият ба ёдгориҳои аҳди биринљии Туркманистони љанубї ва Осиёи љанубу ғарбї
наздик аст.
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Тадќиќи маданияти тољикон нишон медињад, ки
халќњои Осиёи Миёна аз даврањои ќадим муносибатњои анъанавии маданї доштаанд. Хусусан дар
байни маданияти моддию маънавии тољикон ва ўзбекон чунин алоќамандї бештар зоњир мегардад. Инчунин таърихи маданияти тољикон бо фарњангу маданияти бисёр халќњои мамлакатњои Шарќи Наздик умумияти хеле наздик дорад, ки онро мо аз асарњои бисёр
муаррихони русу тољик ва олимони мамолики дури
хориљї мушоњида карда метавонем. Дар омўзиши маданияти ќадимтарини тољикон чунин олимон сањми
бузург гузоштаанд: Б.Fафуров, С.Айнї, М.Осимї,
А.Ю.Якубовский,
А.А.Семенов,
Е.Э.Бертелс,
Б.А.Литвинский, Н.Н.Негматов, А.Д. Бобоев ва дигарон.
Мардумони ибтидої муќиминишин шуда,
мањалњои калони зистро ба вуљуд оварда, бо заминдорию чорводорї машѓул мешуданд, ки ин боиси
пайдо шудани нобаробарии иљтимої мегардад. Хусусан ин њолат дар асри биринљї ва оњан бештар мушоњида мегардад. Мањалњои ањолинишин аз 10 гектар
то 70 гектарро ташкил медоданд, ки амсоли он ёдгорињои Ќайроќќум шуморида мешавад.
Дар минтаќаи Осиёи Миёна, ки асосан ќабилањои эронї зиндагї мекарданд, аз асри VIII-VII пеш
аз милод раванди этникї оѓоз меёбад, ки ба инкишофи маданияти ин халќњо имконияти калонро фароњам меоварад. Дар натиљаи ин раванд чунин халќиятњо ва ќабилањо пайдо мешаванд, ки ба гурўњи этникии эронї мансуб буданд. Масалан суѓдиён, бохтарињо, портњо, хоразмиён ва ѓайра. Дигар хусусияти
маданияти тољикон ин пайдоиши забон ва хат мебошад, ки ба асри биринљї мансуб донистан мумкин
аст. Дар њазорсолаи якуми пеш аз милод дар яке аз
минтаќањои Осиёи Миёна лањљае пайдо мегардад, ки
асоси забони авестоиро ташкил медињад. Њамин тавр,
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забонњои эронии шарќї ва ѓарбї пайдо мешаванд. Ба
гурўњи забонњои эронии ѓарбї: форсї, тољикї, курдї,
балуљї; ва ба гурўњи забонњои эронии шарќї: осетинї, помирї, афѓонї ва ѓайра дохил мешаванд.
Њамаи ин далелњо нишони он аст, ки ќабилањои
эронї ва њиндуориёї бо њам алоќамандии зич доштанд. Дар бораи умумияти маданияти њиндуориёї
ва эронї асотирњои гуногун, ки дар байни тољикон то
њозир љой доранд, шањодат медињанд. Масалан устура
дар бораи «Падар-Осмон» ва «Модар-Замин», ки дар
«Ригведо» њамчун «волидайни бузург» омадааст. Инчунин калимаи «Аря», ки аз он номи њозираи Эрон
пайдо гардидааст, далели ин фикр аст.
Дар ин љо мо бо масоили ориёї рў ба рў мешавем, ки доир ба он дар байни олимон то њозир бањсу
мунозирањои гуногун љой дорад. Як гурўњи олимон
Њиндустонро, гурўњи дигари олимон Бохтарро,
гурўњи сеюм Моварои Кафкозро, гурўњи чорум Осиёи
Миёнаро макони асосии мардумони ориёнасл
мењисобанд.
Лекин тадќиќоти археологии њудуди Тољикистон
дар ин масъала нисбатан як равшаниеро ба вуљуд
овард. Њанўз соли 1956 асари олимони машњури рус
А.М.Окладников, Б.А.Литвинский ва В.А.Ранов бо
номи «Древности Кайраккумов» аз нашр баромада
буд, ки дар он 16 мањалњои калонтарини мардумони
ибтидої тањлил гардид. Тахминан дар њазорсолаи ΙΙΙΙΙ пеш аз милод ќабилањое, ки дар ин љо зиндагї мекарданд, дар натиљаи хушксолї аз он љо берун шуда,
ба тарафи љанубу шимол њаракат карда, дар минтаќањои гуногуни Тољикистони имрўза макон гирифта буданд. Онњо бо занњои мањаллї ба издивољ дохил
шуда, маданияти умумию забони умумиро ба вуљуд
оварда буданд.
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Баъди аз байн рафтани сулолаи Ҳахоманишиҳо
дар Эронзамин маҳз халқҳои суѓд, бохтар, хоразм, ва
парфиянӣ соҳиби давлат гардида буданд. Шаҳрҳои
маркази маданию фарҳангии эшон - Мароқанд, Бохтар, Балх, Нисо, Тайсафун, Персополес, Нишопур,
Истахр ва ғайраҳо буданд, ки қасру маъбадгоҳҳо ва
меъмориҳои онҳо шаклу шукӯҳи худро нигоҳ дошта,
қисме аз онҳо ба моли ҷаҳониён ворид гаштаанд.
Масалан: мақбараи Куруши Кабир, катибаҳои
Тахти Ҷамшед, катибаҳои тахти Доро, меъмориҳо ва
навиштаҷотҳои Кӯҳи Бесутун, меъмориҳои оташкадаҳо, меъмориҳои шаҳри Персополес, меъмории
қасрҳои шоҳони аҳди Сосониён, боғҳои шоҳон,
меъмории Академияи Гунди Шопур ва китобхонаю
бемористони он дорои хусусияти хоси худ буда, мардуми минтақаҳои Шарқу Ғарбро ба ҳамдигар мепайваст. Ҳамаи он комёбиҳои мардуми ориёниҳо дар дастовардҳои куҳантарини фарҳангию таърихии хеш
«Авасто»-и оини зардуштӣ ва қиссаю номаҳои шоҳон,
яъне шоҳномаҳо пурра нишон дода шудааст.
Қавмҳои эронинажод низ мисли дигар халқҳои
олам дорои бисёр таълимотҳои мазҳабиву фалсафӣ
мебошанд. Таълимотҳои мазҳабиву фалсафӣ бо ҳам
омехта шуда буд. Чунин тамоилро мо дар аксарияти
таълимотҳои пешин, аз қабили оинҳои ориёӣ, меҳрӣ,
зурвонияи мазҳабӣ, маздоия, маздакия баръало мушоҳида мекунем.
Ориёиҳо ҳамчун мардуми қадима ба ягонагии
худованд имон меоварданд. Ин дар «Авасто» ба номи
Ҳур дар сурудҳои Меҳр ва Митра ёдрас шуд, ки
маънояш худои Осмон буд. Эътиқод ба Меҳр ё Митра
(худои осмон) ва Аноҳит (модархудо) аз кӯҳантарин
ва қадимтарин адёни Эрони бостонист ва худои Меҳр
дар миёни ориёниҳои Ҳинд, Эрон ва Осиёи Хурд
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мавриди парастишу эътиқод қарор доштааст, ки ба ин
гувоҳии баъзе аз санаду далелҳои асри ХV пеш аз милодӣ дарак медиҳанд.
Дар бораи парастишу эҳтиром нисбат ба худои
Меҳр дар катибаҳои Доро ва ҳам дар давраҳои Ҳахоманишиҳою рӯзгори Сосониҳо басо ривоятҳои зиёде мавҷудаст. Љашни Наврӯз ва Меҳргон низ бо
шукӯҳи бузурге таҷлил мегаштаанд. Ин оини куҳан ба
мазҳаби зардуштия, масеҳият ва монавия таъсири
амиқе расонидааст. Ҳатто дар китоби муқаддаси оини
зардуштӣ «Авасто» суруде ба ситоиши ӯ ихтисос ёфт
ва номи Меҳряштро гирифт. Баъдҳо Меҳр ба сурати
(сифати) наҷотдиҳандаи мавҷудот шинохта шуд. Инчунин оини Меҳр бо воситаи Эрониёни портӣ дар миёни румиҳо интишор ёфт ва ба таври васеъ масеҳиятро низ фаро гирифта, таъсири зиёд расонид. Аз
ҷумла, муборак шуморидани рӯзи якшанбе ва Крисман рӯзи милодии Меҳр) ва иди пок (муодили
Наврӯз ва рӯзи бозгашти ҳаёт).
Оини зарвонй низ аз оинҳои куҳантарини мардуми Эрони бостонӣ ба ҳисоб меравад ва аниқ
маълум нест, ки то оини Меҳрӣ пайдо шудааст ё баъд
аз он. Ҳатто имкон дорад ва тахмин меравад, ки аз
батни оини зурвонй, кеши Меҳрӣ ба вуҷуд омада
бошад. Дар байни яздони сершумори мардуми эрониён (ориёиҳо) Аҳурамаздо (худои некї) мавқеи
барҷастатар доштааст. Аз ҳамин сабаб оини мардуми
эрониёни қадимро Маздоия меноманд. Аз рӯи нишондодҳои китоби «Авасто» - и муқаддас асосгузори
оини зардуштия - Зардушт Иброҳими Спитамон буд,
ки ин дин дар ибтидои ҳазораи I- и пеш аз милод ба
вуҷуд омада, то паҳншавии ислом дар сарзамини
ориёиҳо ҳукмрон буд. Таълимоти ахлоқии сегонаи
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он - «пиндори нек», «гуфтори нек», «рафтори нек» то
ҳол аҳамияти худро гум накардааст
Фар[анг дар давраи [ахоманиши[о
Дар мобайни асри VI дар Осиёи Миёна ба љои
давлати Мидия давлати њахоманишї ба сари ќудрат
меояд, ва халќњои Осиёи Миёна дар зери подшоњигарии њахоманишињо зиндагї карда маданияти худро
инкишоф медоданд. Чи хеле, ки М.М.Дьяконов менависад Куруш (Кир) яке аз бузургтарин намояндагони
таърихи ќадим буд, ки аввалин империяи умумиљањониро ба вуљуд овардааст. Дар ин давра дигаргунињои
бузурги иљтимої (инкишофи хољагии ќишлоќ, баланд
шудани ањамияти мењнати ѓуломон, фаъолнок шудани
марказњои савдо) ба амал меояд. Системаи ягонаи
молию пулї, системаи андоз ва идоракунї, коргузорї
бо истифодаи забони умумидавлатї (оромї) мушоњида мешуд. Ин замони бењтар шудани муносибатњои тиљоратї ва маданї бо тамаддунњои пешќадами дунё буд.
Шоњони њахоманишї пеш аз њама ба санъат
ањамияти калон медоданд. Таърих ва ќањрамонњои
эронї, мисли ѓояњои кайњонї ва асотирї дар санъати
эрониён инъикоси худро дарёфтанд. Љањони эронї
њамчун пули пайвасткунандаи маданияти Fарбу
Шарќ хизмат мекард. Онњо дар тамоми соњањои маданият шўњрат пайдо карда, аз худ мероси бое гузоштаанд. Рельефњои монументалї аз санг ва металлњои
гуногун, санъати монументалии фрики минетурањои
зебо ва ѓайра на танњо ќасрњои шоњони њахоманиши,
балки ёдгорињои нисбатан дертари Юнонию Римиро
низ ороиш медоданд. Диќќати калонро ба меъморї ва
умуман шањрсозї дода, ансамбли гуногуни меъмориро ороста буданд. Ќасрњои подшоњон дар Персополь
ва Сузи таваљљўњи мардумони дунёро ба худ љалб
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карда, дараљаи баланди малакаю мањорати њунармандони он давраро инъикос менамуд.
Яке аз ёдгорињои машњургашта - ин «Катибаи
Бесутун» буд, ки Дорои бузург мерос монда буд. Дар
водии Кирмоншоњ дар кўњи Бесутун чунин ёдгорї гузошта шуда аст, ки дар он муборизаи Доро бо
раќибонаш дар масофаи калони кўњ, ки суфта карда
шуда аст, кандакорї шуда буд. (18м. васеъгї ва 6м.
баландї). Солњои зиёд баъд аз таназзули давлати њахоманишї ба ин ёдгорї њељ кас ањамият намедод.
Баъд аз 2500 сол олими англис Г. Гротофенд ва сайёњи
итолиёвї Петро Делла Велле хизматњои шоёне намуданд. Умуман ёдгории Бесутун аз 515 сатр бо забони
форсии ќадима, 141 сатр бо забони бобулї, 650 сатр
бо забони эламї иборат буд.
Дигар ёдгорие, ки Доро аз худ гузоштааст, ќасри
Персопол буд, ки он бузургї, боњашаматї ва боигарии империяи њахоманишињоро таљассум менамуд.
Соли 520 сохтмони ин комплекси меъморї сар мешавад, ки он бо 50км дуртар аз шањри Шероз дар соњили
дарёи Пулвар воќеъ гардида буд. Дар сохтмони ин
ќаср аз тамоми гўшаву канори империяи худ Доро
ѓуломон, њунармандонро љамъ оварда кор мефармуд.
Персопол дар мањалии Пасагардах аз ду комплекс
иборат сохта мешавад. Ќасри ќабули мењмонон ва
ќасри шоњї, ки бо иншооти иловагї пайваст шуда
буд. Дар ќасри ќабули мењмонон зиёда аз 10 њазор
одамон љамъ омада метавонистанд. Баландии ин толор баробари баландии бинои 7-ошёна буда, 72 сутунњои мармарї шифти онро нигоњ медошт. Масоњати ин ёдгорї 450х300 метрро ташкил медод, ки бо
воситаи зинаи 2-метра пайваст шуда буд. Худи
форсњо пойтахти мамлакати худро Тахти Љамшед номида буданд, зеро онњо гумон доштанд, ки мањз дар
њамин љо аввалин шоњи шоњон, ки дар дасти худ љоми
адолатро нигоњ медошт, зиндагї намудааст. Ин
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шањри хазинањо буд, чунки Искандари Маќдунї, ки
шањрро оташ зада, фармон дода буд, ки барои бурдани боигарии он 3 њазор уштур биёранд. Пас аз якчанд
аср таърихнигори араб Ал-Балхї навишта буд, ки дар
њама љо портрети Љамшедро мушоњида кардан мумкин аст, ки ў ба сўи офтоб нигарон буд. Персопол гўё
дар натиљаи сўхторе, ки маъшуќаи Птоломей Фаида
ба амал овардааст, аз байн бурда мешавад.
Чунин ёдгорињоро подшоњони њахоманишї дар
дигар мамлакатњои тобеи худ низ гузошта, ба дину
оин ва ибодатгоњњои онон эњтироми калон зоњир менамуданд.
Пайдоиши хати оромї (арамеї) ва истифодаи он
дар коргузории давлатї яке аз воќеањои бузурги маданї буд. Дертар аз хати арамеї чор системаи хати
идеографї: парфянї, форсї, суѓдї ва хоразмї људо
шуда, дар Осиёи Миёна садсолањои баъдина боќї мемонад. Дар Осиёи Миёна сохтмони шањрњо ављ мегирад ва бо марказњои њунармандии Шарќи Ќадим пайваст мешаванд. Яке аз онњо Самарќанди њозира аст,
ки маркази онро Афросиёб ташкил медод, ки масоњати он 200 га.-ро ташкил медод. Њунармандони
суѓдї меъморон, оњангарон, бофандагон, кулолгарон,
заргарон бо њунарњои худ мардумони љањонро ба
њайрат меоварданд.
Агарчанде динњои дигари ќабилавї-авлодї ва
бутпарастї вуљуд дошта бошад њам, идеологияи асосии он давра дини зардуштї буд.
Дар байни халќњои Осиёи Миёна эљодиёти
дањонї хеле инкишоф ёфта буд, ки мисоли онро дар
«Авесто» хуб мушоњида кардан мумкин аст. Дар
омўзиши маданияти халќњои Осиёи Миёна, дарки
асотирњои тољикию эронї хеле муњим аст, зеро ки
онњо сарчашмаи асосии омўзиши фарњанг ба шумор
мераванд. Масалан, асотир дар бораи Љамшед, ки гўё
зиёда аз 700 сол њукмронї кардааст ва гудохтани
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оњан, сохтани хона, фурўзонидани оташ ва ѓайраро ба
мардумони худ омўзондааст. Муњимаш он аст, ки вай
дар дасти худ «Љом»-ро нигоњ дошта, дар он инъикоси њаёти мамлакати худро мушоњида мекард. Дар
меъмории замони Сосониён ва Сомониён ин љом
наќши худро дарёфтааст.
«Авесто» [амчун сарчашмаи идеявb ва маънавb
Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар
адабиёти илмї аќидањои гуногун љой дорад. Як
гурўњи олимон (Дюперон, Дармстетер, Мейе, Юар ва
ѓайра) пайдоиши онро ба мамлакати Мидия нисбат
медињанд. Дигар гурўњ ба Бохтар пайваст менамоянд,
(масалан Бартолоне Ньюберг). Гурўњи сеюми олимон
пайдоиши «Авесто»-ро ба Моварои Кафкоз мансуб
медонанд ва ѓайра.
Барои дуруст њал намудани масъалаи макони
пайдоиши «Авесто», бояд ду чизро ба назар гирифт.
Якум-«Авесто» дар тўли бисёр асрњо тартиб дода
шудааст. Дуюм-хусусиятњои људогонаи Авесто ва
ќисмњои алоњидаи он на танњо аз љињати хронологї,
балки аз љињати географї низ дигаргун мебошанд.
Дар ин љо сухан дар бораи пайдоиши ќисмњои
људогонаи он, ки дар даврањои гуногуни таърихї
пайдо шудаанд, меравад. Њанўз Њеродот, Страбон,
Плутарх ва дигар муаррихони Юнону Рим ба дину
оини эрониёни ќадим назар карда, ба он бањои баланд
дода буданд. Омўзиши илмии Авесто дар асрњои
ХVII-ХVIII шурўъ мешавад. Масалан, соли 1771 олими фаронсавї А.Дюперон аввалин шуда, онро ба забони франсавї тарљума мекунад. Намояндаи бузурги
идеализми немис Гегел низ диќќати худро ба ин сарчашма равон намуда, дини зардуштиро дини рўшної
ва некї номидааст. Дар Русия омўзиши он аз асри
ХIХ то имрўз идома ёфта, якчанд олимони рус (Касин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

сович, Зелеман, Тураев, Атаев, Бертельс, СтеблинКаменский ва дигарон) матнњои људогонаи Авесторо
тарљумаву тањлил намудаанд.
Аз байни олимони хориљї асарњои Мэри Бойс
(Англия) ва Ф.Нитсше љолиби ќайд аст. Онњо дар
тањти унвони «Зардуштиён» асарњои бисёрљилда
навишта, диќќати мардумони дунёро ба «Авесто»
љалб намудаанд.
Бояд ќайд кард, ки дар давраи шўравї олимони
тољик бањри омўзиши «Авесто» хизматњои шоёне
намуданд. Махсусан Б.Fафуров дар «Тољикон» ва дигар асарњояш ба ин сарчашмаи маънавии ниёгонамон
бањои баланд додааст. Ў дар Суѓду Бохтар пайдо шудани «Авесто» ва дини зардуштиро дар асоси бозёфтњои бостоншиносон тасдиќ карда, дар омўзиши
мазмун ва сохтори он кўшишњои зиёде намудааст.
Дигар олимони тољик (С.Айнї, Бобоназари Бобохон, Ёќубов Ю. ва дигарон) дар тадќиќу тањлили
ќисматњои људогонаи «Авесто» ва масоили зардуштия
кўшишњои зиёде намудаанд.
Хусусан, дар арафаи љашни 2700-солагии «Авесто» маќолањо ва асарњои бисёре чоп гардидааст.
Алалхусус, сарвари кишварамон Эмомалї Рањмон ба
хотири баланд бардоштани худшиносии миллии мардуми тољик ба ин сарчашмаи ќадим рў оварда, дар
китоби худ «Тољикон дар оинаи таърих» менависанд:
«Њар гање, ки порањои људогонаи китоби муќаддаси
«Авесто»-ро дар тарљумаву тафсирњои минбаъдааш
вараќгардон намоем, мебинем, ки шукўњу шањомати
«Иллиада» ва «Одиссея»-и Гомер, ки аќли башариятро њазорсолањо боз тасхир кардааст, дар назди ин
шоњасари оламшумули ниёгони мо мекоњад». Авесто,
ки садсолањо ќабл аз асарњои Гомер эљод шудааст, аз
рўи тадќиќи олими англис Е.В.Вест, таќрибан аз 345
њазор калима, «Занд Авесто» (тафсиру тарљумаи Авесто бо забони пањлавї) бошад, аз 2 млн. калима
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

иборат аст. Барои ќиёс метавон гуфт, ки як худи Авесто њаљман аз «Шоњнома»-и Фирдавсї чандин баробар бузург аст. Аз ин рў њамаи пањлўњои ин
шоњасар ва дини зардуштї то њоло пурра тадќиќ
нашудааст.
«Авесто» њамчун нахустфарњанги мардумони
ориёнасл намунаи безаволи осори фарњанги маданияти љањонї ба шумор меравад. Дар сарчашмањои ќадимаи пањлавии то замони мо расида, аз љумла
«Шањристонњои Эрон» оид ба таърихи навишта шудани «Авесто» маълумоти пурќимате баён шудааст.
Инчунин сарчашмаи дигари пањлавї «Динкард» (Кори дин) чун ќомуси афкори динию мазњабї, асотирии
ориёнњо шинохта шудааст, ки дар он китоби муќаддаси «Авесто» аз 1200 боб (фаргард) ва 21 китоб
(наск) нишон дода шудааст.
Дар замони Сосониён Ардашери Бобакон (њукмрониаш 224-241) дар такмилу тањрири «Авесто» хидмати бузург намуда, донандагони онро водор намуд,
ки бо сарварии Тансар ин китобро, ки дар замони Искандари Маќдунї сўзонида шуда буд, тањриру
барќарор намоянд. Ба аќидаи муаррихону авестошиносон, аз љумла академик Б.Fафуров барои китоби
«Авесто» дар заминаи хати пањлавї алифбои махсус
ихтироъ гардид, ки он матнњоро бо тамоми љузъиёташ ифода намуда, «тарзи талаффузи анъанавии
гўяндагонро» хеле даќиќ ва сањењ сабт мекард. Баъзе
муњаќќиќон ва сарчашмањои таърихї он алифборо
хати диндабирї низ номиданд.
Њарчанд «Авесто» баъди тањрири охирин аз 21
китоб гирдоварї гашта бошад њам, шубњае нест, ки
китобати аввалини он дар замони Зардушти Спитамон сурат гирифтааст.
Фосилаи миёни нахустин нусхањои китобии
«Авесто» ё ќисмати «Готњо»-ро аз замони зуњури паямбарии Зардушт гирифта то тањрири охирини
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

пањлавии он таќрибан ќиёс намоем, ќариб якуним, ду
њазор солро дар бар мегирад. «Авесто»-е, ки то ба
имрўз расидааст, танњо 5 китобро ташкил медињад:
Ясно, Виспарад, Вандидот, Яштњо, Хурд-Авесто.
Њамчунин ногуфта намонад, ки матни ин панљ китоби
расида низ пурра нестанд (350 боб расидааст). Бо
вуљуди ин номењрубонињои таърих шукўњу њашамати
китоби муќаддаси ниёгони мо, ки яке аз аввалин
намунањои осори хаттї ва китобнависї дар тамаддуни башарї мебошад, заррае накостааст. Аз њамин
ќисматњои расидаи «Авесто» низ бузургию мўњташамї, парвози баланди тафаккур, дар либоси басо
оддї ва заминї љилва додани њикмату фалсафаи осмонгир эњсос мешавад. Ситоиши худованд дар порањои «Авесто» баъзан то андозае самимиву ба дил
наздик аст, ки њатто акси садои сурудан, тавбаву
надомат намудан ва аз паси покдоманї рафтани
пайравони оини зардуштї бараъло эњсос мешавад.
Њар кадоми ин китобњо чун дурдонаест, ки моро ба
гузаштањои басо дур мебарад, аз имону эътиќод, ниёишу парастиш ва мунољоту дуоњои ниёгони мо дар
зикри худои бузургу муќтадир Ањурамаздо ва ёварони
вай маводи басо љолиб медињад.
Чи хеле, ки Эмомалї Рањмон менависанд, «Авесто» бо нусхањои пешину пасин ва матнњои кўњнаву
нав, бо порањои манзуму мансур ва силсилаи сурудањои гаронбањояш мисли бозёфтњои хазинаи Амударё сањифањои норавшани тамаддуни ниёгони моро
бароямон мекушояд».
Яке аз ќадимтарин китоби «Авесто», «Ясно» мебошад, ки иборат аз 72 боб буда, аз рўи хусусияти забонї ва замони офаринишаш ба «Ригведо»-и њиндуњо
ќаробат дорад. Боби аввали «Ясно» иборат аз гимнњо
ва сурудњои васфи Ањурамаздо, ки худи Зардушт офаридааст, иборат аст. Яштњо – бошад сурудњои муќаддаси васфи худоњои људогонаро ташкил медињад. Инин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

чунин дар «Яштњо» подшоњону пањлавонони асотирї
ситоиш меёбад, ки аз 21 яшт иборат мебошад. Вандидот – ќонуни зидди девњо, китобе ки њангоми иљрои
намози шабона бештар хонда мешуд. Ин китоб аз 22
фаргард иборат буда, маводњои асотириро низ дар
бар мегирад. Виспарад – маљмўи ибодатњои динї. Дар
ин љо инчунин боќимондаи асотирњои ќадима ва
афсонањои таърихї, нишондодњои гигиенї ва ѓайра
љамъ оварда шудааст. Дар матнњои «Хурд-Авесто»
таълимоти умумии Зардушт оварда шудааст. Ин
ќисми нисбатан дертар пайдо шуда буда, гуфтан мумкин аст, ки таълимоти чор ќисми аввалро бо хам
мепайвандад.
Њамин тариќ, имрўз исбот гардидааст, ки «Авесто» моли мардуми тољик мебошад, зеро ки дар он
вилоятњои тољикнишини Бохтар, Хоразм, Суѓд,
Марв, Фарѓона ва ѓайра зикр шудааст, лекин номи
ягон ноњияи Форс оварда нашудааст.
Рољеъ ба ватани Зардушт ва таълимоти ў ќобили
ќайд аст, ки Зардушт писари Поурушасп аз ќабилаи
Спитам буда, пеш аз њама аз «Готњо» номи ў ба мо
маълум мегардад. Соли таваллуд ва љои аниќи зисти
ўро муайян кардан хеле душвор аст. Модом ки «Авесто» дар Ориёи Шарќї, яъне дар Осиёи Миёна дар
сарзамини тољикон навишта шуда бошад, пас Зардушт низ дар њамин сарзамин ба дунё омадааст. Модараш Дуѓдова аз Роѓ буд, ки дар сарзамини Афѓонистон воќеъ гардидааст. Ватани Зардушт Суѓду Бохтар
ба шумор меравад, ки тахминан дар охири асри VII
пеш аз мелод умр ба сар бурдааст.
Асосгузори таълимоти нав Зардушт кўшиш мекард, ки идеологияи ягонаи љамъияти ѓуломдориро
бунёд созад ва бо ин роњ ќабилањои ориёиро бо њам
муттањид намояд. Зардушт дар бораи худ дар Готњо
њамчун Зоотар- яъне корманди дин, руњонї маълумот
додааст. Тахминан дар синни 30-33 солагї ў пайѓамин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

бар шуда, барои тарѓибу ташвиќи яккахудої кўшиш
менамояд. Воќеаи пайѓамбар гардидани Зардушт дар
Готњо хеле хуб инъикос гардидааст. Як гуфтаи ў аз
Ясно љолиби ќайд аст: «то он даме, ки дар ман ќувва
ва имконият њаст, ман одамонро таълим медињам, ки
ба сўи њаќиќат ва ростї раванд». Лекин хаќиќати
њоли зиндагї пайѓамбарро ба он хулоса овард, ки
њамаи некињое, ки њаст, хилофи он бадињо вуљуд дорад.
Дар ваќти яке аз ин мулоќотњо њамроњи АњуроМаздо (Њурмузд) душмани ў Ангра Манну (Ањриман)
пайдо мешавад.
Аз ин љо, мувофиќи таълимоти Готњо дар олам
ду љавњари њамзод Њурмузд ва Ањриман вуљуд дорад,
ки њам дар аъмоли заминию њам осмонї ва масоили
офариниши олам ќудрати баробар доранд. Њурмузд
њама чизи хубу некро, Ањриман бошад њама чизи баду
палидро офаридаанд.
Зуњури пайѓамбарии Зардушт аз рўи сарчашмањои пањлавї шабоњате ба меърољи пайѓамбари мусулмонон њазрати Муњаммад дорад. Аз сарчашмањои
дини мусулмонї низ бармеояд, ки Расули Акрам ба
олами улвї расида, њангоми сўњбат бо њастиоллоњ 99
њазор калому њикмат ва асрори ѓайб омўхтааст. Ва
љои шубњае нест, ки ба олами лоњут расидани Зардушт ва «Авесто»-ву «Занд»-ро омўхтани вай дар
даврањои минбаъда ба дини мусулмонї роњ ёфта, оини ростиву накўкориро дар китоби муќаддаси
«Ќуръон» таќвият бахшидааст.
Замоне, ки Зардушт зуњур намуд ва даъвои
пайѓамбарї кард, дар миёни ќавму ќабилањои
сарзамини Бохтар парастиши оташ, буту санамњо,
офтобу моњу ситорањо ва њайвоноти мухталиф љой
дошт. Њадафи тарѓиби яккахудої, пеш аз њама, муттањид сохтани ќавму ќабилањои ориёии шањрнишину
муќимї буд, ки зинаи ибтидоии инкишофи љомеаро
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

паси сар намуда, ба тарзи зиндагии нисбатан баландтар- чорводорию зироаткорї, косибию њунармандї,
тиљорату муомилот рў меоварданд ва дењкадаву
шањристонњо обод мекарданд. Аслан номи АњуроМаздо аз ќисматњои «Ањура» сарвар ва «Маздо»-доно
таркиб ёфта, маънои сарвари доноро ифода мекунад.
Ангро-Майну бошад Ангро- бад ва Майну – андеша,
яъне ба маънои бадандеш омадааст.
Дар оини зардуштї макрўњ сохтани унсурњои
муќаддас – оташ, об, хок ва њаво гуноњи азим ба шумор мерафт. Њатто ба об партофтан, дар оташ сўзонидан ва ба хок супоридани љасади одамон манъ шуда
буд. Фаро расидани марг ва бемориро одатан ба кирдори Ањриман нисбат медоданд ва намехостанд аз
нафаси бади он аносири муќаддас олуда гардад. Парастиши оташ њамчун рамзи нур, равшанї, фурўзон
нигоњ доштани оташи дайру оташкадањо маълум гардид. Тадќиќотњои бостонию археологї нишон
медињанд, ки яке аз сабабњои оташпараст ва офтобпараст шудани ориёињо сардии замини ватани онњо буд.
Офтоб ва оташро наљотбахши худ мењисобиданд.
Зардушт бори нахуст дар таърихи башарият арзишњои ахлоќиро дар либоси дин ба љилва оварда,
«пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек»-ро сарчашмаи зиндагї ва ашёи њамешагии хеш ќарор дод.
Ба ќавли Фридрих Вилгелм Нитсшеи олмонї «Зардушт аз њама мутафаккирон ростгўйтару ростандешатар буд». Мутафаккири бузурги њинду Робиндранат
Такур дар ситоиши ин пайѓамбари ростї ва адолат
гуфтааст: «Зардушт дар таърихи башар нахустин касест, ки динро ба як шакли ахлоќї даровард. Зардушт
бузургтарин пайѓамбарест, ки дар оѓози таърихи башарият зуњур намуд ва бо василаи фалсафаи худ башарро аз бори сангини маросим озод намуд».
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МАВЗЎИ 10.
БОХТАРУ СУUД – ГА{ВОРАИ НАХУСТДАВЛАТИ ТАМАДДУНИ ТОXИКОН
Наќша:
1.Аљдодони тољикон ва анъанањои давлатдории
онњо. Бохтар ва Суѓд.
2.Маданияти тољикони ќадим
3.Эътиќодњои мазњабњои тољикони ќадим.
4.Афкори динї - фалсафии тољикони ќадим.
Сарзамини Тољикистон яке аз ќадимтаринњо буда, њаёт дар он хеле барваќт арзи вуљуд кардааст.
Њамон навъе, ки аз иттилооти таърихї бармеояд,
ибтидои тамаддун дар ин сарзамин њанўз аз даврањои
ќабл аз таърихї (љамъиятии тоќавмї-љамъияти
тўдагии ибтидої ва общинаи ибтидої) сар шуда,
даврањои ќавмї (модаршоњї ва баъди модаршоњї);
инќирози сохти љамоаи ибтидої ва бавуљудоии
љамъияти ѓуломдорї (давраи дунёи ќадим), љамъияти
феодалї (асрњои миёна) ва давроин шўравї то ба њолати имрўза омада расидааст.
Аз рўи бозёфтњои бостоншиносї олимон муќаррар кардаанд, ки дар сарзамини Тољикистон чун дар
дигар ноњияњои ќисми Шарќии Осиёи Миёна, њамчунин Њиндустон ќадимтарин гурўњњои одамї зиндагї
мекардаанд, ки коркарди сангро ба роњ мондаанд.
Дастовардњои бузурги аљдодони ќадими тољик
дар соњаи такмил додани техникаи истењсолот ва комёбињои иљтимоии давраи мусте тадриљан ба љањиши
бузурги прогрессивї-пайдошавии одами бошуур
Homo-sapiense, ки тахминан 40 њазор сол пеш рўй дода буд, оварда мерасонад. Аз њамин замон ба баъд дар
сарзамини ќадими тољикон сохти авлодї ба вуљуд
меояд.
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Њамин тариќ, аљдоди ќадими тољикон аз насл ба
насл касбу њунарњои нав ба нави худро мегузаронанд.
Бо мурури замон ба љои аслињањои сангї, аслињањои
коркарди устухон пўст, парма, пайкони аслињањои
њаводињанда, найза, сўзан ва ѓ. пайдо мешаванд.
Мањз дар давраи сохти авлодї дар тафаккури
одамони ибтидої таѓйироти љиддї дида мешавад.
Дар ибтидои давраи палеолити боло дар муњити
аљдодони ќадими тољик санъати рассомї (тавсирњои
рўи девори ѓорњо), тасаввуроти динї, сењри шикорчигї, парастиши мурдањо ва љодугарї пайдо мешаванд.
Таърих гувоњ аст, ки ќадимтарин аљдодони
тољикон бохтарињо, тањористонињо ва суѓдиён мебошанд. Ин ќабилањо аз ќадимулайём дар сарзамини
Осиёи Марказї соњиби давлат ва анъанањои хоси
давлатдории худ буданд.
Кадимтарин давлатњо дар сарзамини тољикон
Бохтар ва Суѓд њисоб мешаванд. Тибќи иттилоти
Авесто ин ду давлат дар љумлаи 16 сарзаминњое буданд, ки Ањура Маздо дар ориёнзамин офаридааст.
БОХТАР
Нахустин давлати ѓуломдорї дар ќисми љанубии
Тољикистон Бохтар (њозира Балх, воќеъ дар сарзамини Афѓонистон) дар давоми асрњои VII-VI ќабл аз мелод арзи вуљуд кардааст. Давлати Бохтар сарзаминњои зиёде, аз љумла ќисми љанубии Тољикистони
имрўза ва вилояти Сурхондарёи Ўзбекистони кунуниро дар бар мегирифт. Яке аз музофотњои калонтарини
Бохтар Тањористон буд.
Чуноне, ки сайёњи Чин Сюан Сзян хабар
медињад, дар аввали асри VII то милод Тањористон 27
шањр-давлатњоро дар бар мегирифт. Чунончи: Балх,
Тирмиз, Чаѓониён, Ањорун, Шумон, Ќубодиён, Вахш,
Вашгирд ё Рашт, Хуталон, Бадахшон, Ќумод, Шакинон, Вањон ва ѓ.
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Аз маълумотњо бармеояд, ки њокимони ин
давлатњои кўчак соњибихтиёр буда, «шоњ» ва «худодод» барин унвонњои махсус доштанд. Баъзе аз онњо
аз номи худ пул сикка мекарданд ва дастаи њарбї доштанд. Асоси ќўшунњоро саворагон ташкил медоданд. Аслињаи лашкар аз тиру камон, шофу шамшер,
найзаву соскан ва гурзу табарзин иборат буд.
Тањористон дар асри VIII аз тарафи арабњо забт
карда мешавад. Аз аввалњои асри IХ то асри ХII ин
сарзамин ба њайати давлатњои Тоњириён (821-873),
Саффориён (873-903), Сомониён (875-999) ва Ѓуриён
(асрњои ХI-ХII) дохил буд.
Бохтари ќадим давлати муќтадире буд. Дар он
шањрњои сернуфузи калон зиёд буданд. Пойтахти
мамлакат аз истењкоме иборат буд. Мањз аз њамин сабаб лашкаркашињои ошўрї то Бохтар нарасида буданд. Мувофиќи шањодати Њеродот Бохтар дар сари
роњи Куруш баъд аз таслими Мидия садди бузурге
буд. Хахоманишиён «ихтиёран» ба Куруш сари итоат
фуруд оварда буданд.
Чуноне, ки аз бозёфтњои бостоншиносї маълум
мегардад, ќабилањои Бохтари ќадим бо касбњои бофандагї, кулолгарї оњангарию челонгарї низ машѓул
будаанд. Онњо аз оњану биринљї, тиллою нуќра
маснуоти гуногун месохтанд. Дар ин бора 20 њазор
маснуоти тиллої, ки њамчун асари санъат ба худ њамто надорад ва солњои 1978-79 дар Тиллотеппа (шимоли Афѓонистон) ёфт шудаанд, равшан шањодат
медињанд.
Санъати Бохтари ќадим аз бисёр љињатњо бо
санъати давраи бодиягардии аљдодон шабоњат дошт.
Тарзи хеле гўёву фасењ, муассиру пурљозиба, дар њолати њаракати тез ва чарху печњои ѓайриоддї тасвир
кардани њайвонот љињати хоси санъати Бохтари ќадим буд, ки онро бо санъати даврањои бодиягардии
ниёгон наздик мекард.
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Дар асри IV милодї давлати Бохтар аз љониби
урдуњои Искандари Маќдунї забт карда мешавад ва
ба таркиби давлати Юнон дохил шуда, давлати Юнону Бохтар ба вуљуд меояд.
СУUД
Тахминан дар як замон бо давлати Бохтар, яъне
то аввалњои асри IV пеш аз милод дар Осиёи Миёна
давлати дигар аљдодони тољикон – Суѓд ба вуљуд меояд, ки он мављудияти худро то асри IХ милодї нигоњ
дошта буд.
Суѓд дар Мовароуннањр яке аз давлатњои бузургтарин ба њисоб мерафт. Ин давлат дар њавзањои Зарафшон ва Ќашќадарё воќеъ гардида буд. Пойтахти
Суѓд шањри Мароќанд (Самарќанд) буд.
Дар бораи давлати Суѓд ва халќњои он - суѓдиён
њанўз дар китоби муќаддаси оташпарастон «Авесто»
иттилоъ дода мешавад. Дар сангнабиштањои «Дориюш» низ он бо номи Суѓд ва мардумаш дар набиштањои «Мeрхон» ва муаррихони юнонї (Њеродот,
асри V то милод) бо истилоњи суѓдї ёдовар шудаанд.
Давлати Суѓд сарзаминњои зиёдеро ба худ муттањид сохта буд. Сарњади он аз соњилњои Бањри Хазар
(Каспий) то вилояти Шин Шони Чин тўл мекашид.
Суѓд дар дунёи ќадим яке аз давлатњои мутамаддин мањсуб мешуд. Дар ин љо ба масъалањои
шањрсозї, ободонии шањру дењот, обёрї, гузаронидани ќубурњои оби нўшокї ба инкишофи илму маърифат, техника, сохтмони ќасрњои фарњанг - китобхонаю осорхонањо ва тарбияи хислатњои мењмоннавозї
диќќати махсус дода мешуд.
Суѓд дар дунёи ќадим яке аз давлатњое буд, ки
дар он тамоми корњои давлатї аз боло то поён аз рўи
тартибу интизоми муайян ба роњ монда шуда буд,
ташкили корњои хољагї ва идораи он дар асоси
ќонунњои умумидавлатї љараён мегирифт. Барои њар
коре шахси муайян вобаста карда шуда буд ва њар каин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

доме аз мутасаддиён бе њеч огоњикунї ё
фањмондадињї вазифаи худро сарбаландона адо мекард.
Дар Суѓд ба инкишофи савдо ва тиљорат диќќати
махсус дода мешуд. Мањз бо њамин маќсад суѓдиён
«љодаи абрешим»ро кашф карда буданд. Мањз тавассути «Љодаи абрешим» онњо тавонистанд, ки Шарќро
бо Ѓарб ва Ѓарбро бо Шарќ бо њам пайваст намуда,
худашон дар ин кори наљиб чун пул (кўпрук) хизмат
намоянд.
Дар Суѓд бо баробари савдою тиљорат ба ташкили кори заминдорї низ таваљљўњ зоњир мешуд. Заминдорї соњаи асосии хољагии мамлакат њисоб
мешуд. Он дар асоси обёрии сунъї ба роњ монда шуда
буд.
Ањолии тањчоии Суѓд, ки аз заминдорони озод
иборат буданд, асосан бо кишти ѓалла, боѓдорию
токпарварї ва дигар намудњои хољагии ќишлоќ
машѓул буд. Дар ин љо ба косибию њунармандї низ
эътибори љиддї дода мешуд.
Дар Суѓд ба тарбияи шахсияти инкишофёфта,
солиму бардам ва маънавиёти баланд, инчунин ба
масъалањои худидораи он диќќати зиёд дода мешуд.
Ин вазифањо дар таълимгоњи давр – дабистону дабиристон, мактабњои хољагї, хусусї, љамъиятї, давлатї
ба амал бароварда мешуд. Мувофиќи анъанае, ки
њанўз аз давраи пайдоиши «Авесто» (асри VII то милод) давом мекард, дар дабистон ба писарбачањо 7-12
сола – асосан фарзандони ашрофон, њунармандон, косибон, савдогарон, ходимони дин хондану навиштан,
њисоб ва наќќошї, инчунин машќњои љисмонї ёд дода
мешуд. Кишоварзон бинобар баланд будани музди
таълим фарзандони худро ба мактаб дода наметавонистанд. Онњо њама ба кори хонаю сањро машѓул буданд. Баъди аз тарафи Искандари Макдунї забт кардани Осиёи Марказї дар низоми таълими Суѓд баъзе
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таѓйиротњо дида мешавад, ки он пеш аз њама дар
ташкили мактабњои палестра (мактаби омодагии
љисмонї) грамматикї, гимназия ва фарњангистон
(академия) зоњир мегардад.
Таълим дар ин таълимгоњњо хусусияти касбї
дошт. Барномањои фанњои таълимї шуури мактаббачагонро ба касбу њунарњои шањрсозї, меъморї, њунармандї, санъаткорї, савдо, тиљорат, обёрии заминњо, кишоварзї, ташаккули маънавиёти динї равона мекарданд.
Суѓдиён аз љумлаи мардумоне буданд, ки хати
худро доштанд. Хати ихтирокардаи онњо яке аз њафт
навъи ориёї мањсуб мешуд. Олимон таъкид кардаанд,
ки ибтидои хати суѓдї аз хати оромї (суриёнї) мебошад. Баъзе аз олимон тахмин мекунанд, ки дар асоси
хати суѓдї хати пањлавї пайдо шудааст. Аќидањое низ
вуљуд доранд, ки мувофиќи он хати суѓдї ва хати
настурии масењї як мебошад.
Давлати Суѓд дар давоми зиёда аз 1000 соли
мављудияти худ борњо ба њуљуми давлатњои бегона
дучор шудааст. Бори аввал Суѓдро Куруши II (558530) ба њайати давлати Хањоманишиёни Эрон дохил
мекунад. Ин вобастагии Суѓд аз давлати Њахоманишиён то давраи Дорои III (330 то милод), ки њангоми
њуљуми Искандари Маќдунї аз њамяроќони худ кушта
шуда буд, давом мекунад.
Тибќи иттилои муаррихи Юнон Њеродот (асри V
то милод) Суѓд дар ќатори Парфа, Хоразм ва Ори йон
округи 16 давлати шоњ Дороро ташкил медод ва соле
300 таланти евбейї андоз медод. Боигарињои Суѓд
лољувард ва аќиќ, ки мувофиќи навиштаљоти Доро
барои сохтмони ќасри Суз-Шуш оварда шуда буданд,
кайњост, ки диќќати Искандари Макдуниро ба худ
љалб мекард. Ин буд, ки дар солњои 328-325 Искандари Макдунї ба Суѓд лашкар мекашад. Ў дар давоми
тамоми лашкаркашињояш бори аввал дар Суѓд ба
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муќобилияти сахти мардуми озод, ки хона ва замини
худро мардонавор њимоя мекард, дучор мешавад. Дар
мубориза ба муќобили урдуњои Искандари Макдунї
фарзандони ватандўсти суѓдї бо сарварии Спитамен 3
сол ќањрамонона муќобилият нишон медињанд.
Воќеан Бохтару Суѓд бузургтарин маркази тамаддуни тољикон шўњрати љањонї пайдо карда буд ва
агар бо суханони президентамон Э.Рањмон гўем «Зеро
овони тифлї, овони афтидану хестанњо, омўхтани
роњгардї, овони роњ ёфтан ба арсаи тамаддуни башарї, овони худрову љањонро шинохтани ниёгони
тољикон аз њамин љо ибтидо мегирад. Оѓози сарнавишти талху ширин, оѓози нахустин падидањои тамаддуну арзишњои фарњангї ва оѓози рисолати
давлату давлатдории онњо низ мањз аз њамин гањвора
сарчашма гирифтааст».
Доир ба маданияту фарњанги ин давра олимону
файласуфони ѓарбу шарќ ва махсусан тољику рус
асарњои бисёре офариданд. Лекин ба њамаи ин нигоњ
накарда, ин давраи нисбатан торики таърихи маданияти тољикон ба шумор меравад. Бењуда нест, ки сарвари давлатамон ба омўзиши тамаддуни ќадими
тољикон даст зада сањифањои нави онро барои њамватанон ва љањониён пешкаш намудаанд.
Ќадимтарин сарчашмае, ки дар он номи кишвари Бохтар ва Суѓд ёд шудааст китоби муќаддаси
«Авесто» мебошад. Дар боби якуми он «Видевдат»
нахустин кишварњои офаридаи Ањурамаздо номбар
шудаанд, «Баќхади» (Бохтарї) зебо бо дарахтзорњояш
ва «Гава» (Суѓд) бо алафзору марѓзорњояш. Яке аз тавонотарин донандагони таърихи ањди куњан Фирдавсї «Шоњнома»-и худро дар асоси сарчашмањои
таърихї, аз љумла «Худойномак», «Маздакнома»,
«Шоњномаи Абумансурї», «Шоњномањои Маъсуди
Марвазї, Абўалии Балхї», инчунин «Гуштаспнома»-и
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Даќиќї ва дигар ривояту ќиссањо ва достонњои
таърихии халќњои ориёнажод офаридааст.
Вобаста ба таърихи омаду рафти шоњон ва сурат
гирифтани банду басти воќеањо «Шоњнома» ба ду
ќисм- асотирї ва таърихї људо шудааст. Подшоњони
давраи асотирии «Шоњнома»-ро метавон ба сулолаи
Пешдодиён мансуб дониста, овони подшоњии Каюмарс, Њушанг, Тањмурас, Љамшед, Зањњок, Фаридун
ва дигаронро то давраи Гаршосп тањти ин ном зикр
намуд. Дар давраи подшоњии сулолаи Пешдодиён
ниёгони мо зинаи вањшоният, яъне љамъияти ибтидоиро паси сар карда, падидањои аввалини тамаддуниро
ноил гардиданд.
Мувофиќи маълумоти «Шоњнома» сулолаи дуюме, ки баъди Пешдодиён ба арсаи давлатдории
ориёињои тољиктабор омадаанд, сулолаи Каёниён мебошанд, ки бунёдгари он Кайќубод буда, дар «Авесто» номи ў ва дигар подшоњони ин сулола бо номи
Кайковус, Сиёвуш, Кайхусрав, Гуштосп номбар
шудаанд.
Подшоњони сулолаи Каёниён мувофиќи маълумоти сарчашмањои таърихї Бохтар ва Балхро ќароргоњи салтанати худ пазируфта, онро Эрону Эроншањр
ном бурдаанд. Яъне, ин давлат дар ќисмати љанубу
шарќии Тољикистон ва шимоли Афѓонистон ќарор
гирифта буд. Њудуди ќаламрави Суѓди ќадим дар фосилаи 40км дуртар аз самти ѓарбии Бухоро харобањои
ш. Варахша пайдо шудааст, ки ба њазорсолаи якуми
то мелод мансуб дониста шудааст. Инчунин Мароќанд бо марказаш Афросиёб, баъдтар Хуљанд,
Уструшан (Киропол) ва дигар минтаќањои ќисмати
сарњадии Ўзбекистону Тољикистони Шимолї дар
њудуди давлати суѓдиёни ќадим воќеъ гардида буданд.
Бењуда нест, ки Б.Fафуров таъсири тамаддуни
халќиятњои Осиёи Миёнаро дар офариниши осори
бошукўњи санъати сулолаи њахоманишињо таъкид
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карда, аз Бохтару Суѓду Хоразм бурдани чанде аз масолењи ороишии нодирро зикр менамояд: Тибќи
навиштаљоти Доро барои сохтани ќасри Шуш аз Бохтар тилло, аз Суѓд – лољувард ва аќиќ, аз Хоразм –
фирўза бурда шудааст.
Албатта, ин зинањои тараќќиёт дар Бохтари ќадим то давраи зуњури Зардушт кайњо паси сар гашта
буд. Аз Ќубодиёну Тирмиз кашида то Балху Њирот ва
Марву Нисо њазорњо шањрњои обод ва дењкадањои бузург доман афрохта буданд. Масалан, Ќалъаи Мир,
Кайќубодшоњ, Тахти Ќубод, Тахти Сангинро ба ёд
овардан мумкин аст. Зироаткорї ва чорводорї
сањифаи наве дар зиндагии бошандагони Бохтари ќадим мањсуб гардида, аз думболаш тарзи зиндагии
муќимї, косибию њунармандї ва ѓайраро ба форсњо
овард.
Њамин тариќ, Бохтару Суѓди ќадим яке аз ќадимтарин марказњои тамаддун ва яке аз нахустин
давлатњое буд, ки дар замони подшоњии Гуштосп
намояндаи сулолаи Каёниён ташаккул ёфта, пойгоњи
нахустини давлату давлатдории ниёгони тољиконро
падид овард.
Чуноне ки дар боло зикр шуд Бохтару Суѓди ќадим ба тамаддуни башарї нахустин оинномаи ањди
ќадим – «Авесто» ва нахустин пайѓамбари оини яктопарастї- Зардуштро дод.
Маданияти тоxикони rадим
Тољикистон тахминан 7-6 њазор сол пеш аз милод
давраи нави маданияти асри сангинро - неолитро аз
сар гузаронидааст. Комёбии асосии ин давра дар
Тољикистон ба роњ монда шудани санъати кулолгарї,
истењсоли зарфњои сафолї мебошад. Дар ин давра дар
ташкили хољагї миёни ќабилањои Осиёи Миёна 3
умумият дида мешавад:
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Маданияти келтеминарї - маданияти ќабилањое,
ки дар соњилњои кeлу дарёчањо маскан гирифта, бо
шикор ва моњидорї машѓул буданд. Дар охири асри
IV то милод дар ин муњит аломатњои заминдорї пайдо мешаванд.
Маданияти љайтунї - маданияти ќабилањое, ки
дар мањалли ќаторкўњњои Коппитоѓ (Туркманистон)
зиндагї мекарданд. Љињати фарќкунандаи маданияти
љайтунї аз маданияти келтиминарї дар он буд, ки дар
ин љо шањракњо вуљуд доштанд. Биноњои истиќомати
якранг сохта шуда буданд. Дар ќисми шимолии хонањои истиќоматї оташдонњо вуљуд доштанд. Касби
асосии одамони ин давра заминдорї буд.
Маданияти њисорї, ки њаёти «кўњистонињои асри
сангиро инъикос менамуд». Ин маданият асосан дар
ќисми љанубии Тољикистон инкишоф меёфт. Намунањои ин маданият имрeз дар Кeйбулён (наздикии
Данѓара), Сайёд ва Тутќавул (12км дур аз Норак) ба
даст оварда шудаанд. Шуѓли асосии мардуми ин љо
чорводорї будааст.
Аљдодони тољикони ќадим дар давоми њазорсолањо аз худ мероси бои маданї низ гузоштанд. Ин маданият чї тавассути анъанањои халќї, расму оинњои
анъанањои халќї, расму оинњои оилавї, ташкили
хољагии дењќонї чорводорї, савдою тиљорат ва чї
тавассутї анъанањои давлатдорї ва одоби муомилоти
байнидавлатї, илму маърифат, ташкили кори таълиму тарбияи насли наврас, њамчунин ба воситаи адабиёти шифоию хаттї, санъати волои мусиќию тасвирї,
раќсу сурудњои дилнишин ва ѓ. аз насл ба насл гузаштаанд.
Табиист, ки дар давоми асрњои зиёд миёни ќабилањо чї дар дохили мамлакат ва чї бо ќабилањои ѓайр
аксари офаридањои санъаткорон, адибон, мутрибон,
њофизон, раќќосон - умуман ањли адаб ва санъат несту
нобуд шуда рафтаанд.
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

Тибки иттилои Забењулло Сафо суѓдиён дорои
алифбо ва адабиёти ба худ хос буданд. Дар замони
суѓдиён бисёр асарњои динии насронї, монавї ва буддої ба забони суѓдї тарљума мешуданд. Бо мурури
замон дар натиљаи омезиши ќабилањо, махсусан аз
замони ворид шудани давлатњои ќадимтарини
тољикон – Бохтар, Суѓд, ва Истаравшан ба њайати
империяи Хањоманишиниён, минбаъд ба њайати
давлати Юнону Бохтар, сонї ба њайати Империяи
Кушониён тољикон на фаќат ба халќњои номбурда
таъсири мадании худро мерасонанд, балки худро низ
боз њам бою пурѓановат мегардонанд.
Чунин омехтагии маданият махсусан дар давраи
њукмронии давлати Юнону Бохтар бештар ба назар
мерасад. Маданияти ин давраи давлатњои Юнону Бохтарро давраи эллинї меноманд. Дар инкишофи ин
маданият халќњои Осиёи Марказї, аз он љумла
тољикон, наќши калон бозидаанд. Таъсири маданияти
тољикон пеш аз њама дар фалсафа, адабиёт, санъат ва
афкори педагогии юнониён, тавассути китоби муќаддаси онњо «Авесто», ки ба забони юнонї тарљума
шуда буд, равшан њис карда мешавад.
Маданияти тољикон, махсусан санъати бадеии
онњо дар замони Кушониён ба зинаи нави тараќќии
худ мерасад. Дар ин давра дар давлатњои Бохтар,
Суѓд ва Истаравшан мактабњои гуногуни бадеї амал
мекарданд. Њар кадоми ин мактабњо дар санъати бадеии давр як равияи муайянро таљассум менамуданд.
Ин мактабњо њарчанд миёни худ робитањои касбї дошта бошанд њам, вале дар асл њар кадом ба сари худ
мустаќил буданд, бо услубњои хоси эљодии худ аз
њамдигар фарќ мекарданд.
Санъаткорони тољик асарњои худро аксар ваќт
дар рўи девору тахтасангњои кўњї сабт менамуданд.
Онњо дар асарњои худ натанњо базмњои дарборию
шикорњои шоњї, балки расмњои шоњони замонро низ
ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

тасвир менамуданд. Инро аз љумла дар мисоли
боќимондањои ёдгорињои меъмории ќадим, тасвирњои
рўидеворї ва бозёфтњои археологии Панљакенту Варахш, Афросиёб ва ѓ. дидан мумкин аст.
Эътиrод[ои маз[аб[ои тоxикони rадим
Сарчашмањои таърихї шањодат медињад ки
нахустин нишонањои эътиќоди мазњабї дар муњити
аљдодони ќадими тољикон - тањорињо ва суѓдиён њанўз
дар асри сангин пайдо шуданд. Ба ин аз рўи маросими
махсус ба хок супурдани љасади писарбачаи неандарталї, ки дар Тешик-Тош - љануби ќаторкўњњои Њисор
ёфт шудааст, далолат мекунад. Љасади кўдак дар гўри
начандон чуќур гузошта дар атрофи он аз шохњои бузи кўњи шакли гирдаеро ба вуљуд овардаанд, ки он аз
рўи тахмини олимон доираи офтобро таљассум менамояд. Дар ин асос хулоса карда мешавад, ки аљдодони
тољикони ќадим ба офтоб саљда мекардаанд.
Дар давраи неолит дар муњити аљдодони ќадими
тољик парастиши Худозан - модар пањн мегардад.
Мувофиќи таълимоти динии ин давра Модархудо
(Модаршоњ) ќудрати баланд дорад.
Ба аљдодони ќадими тољикон тасаввуроти тотемистї васеъ пањн гардида буд. Тибќи ин тасаввурот
њар як авлоди инсон ба ягон навъи њайвонот, наботот,
паррандањо њодисањои табиї алоќаи фавќуттабиї
дошт ва ё аз љињати хун ба он наздик буд. Аз ин рў,
дар љамъияти ибтидої ќабилањо бо номи тотеми худ
аз њамдигар фарќ мекарданд.
Дар охири давраи ибтидоии ќавмї-ќабилавї дар
њаёти иљтимої-сиёсї ва маънавии аљдодони ќадими
тољикон таѓйироти куллї ба амал меояд. Љамъияти
ибтидоии ќавми ќабилавї рў ба таназзул нињода, ба
љои он љамъияти нави синфии ѓуломдорї ба вуљуд
меояд. Дар ин давра (асрњои VII-VI) пеш аз милод дар
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сарзамини ќадими тољикон аввалин давлатњои Суѓд
ташкил мешаванд. Дар ин давлатњо акнун ба љои
таълимоти бисёрхудої яккахудоии оташпарастї пањн
мегардад. Муассиси дини нави яккахудої, тарѓиботчї
ва пањнкунандаи он Зардушт буд. Таълимоти Зардушт
дар бораи яккахудої дар китоби ў «Авесто» гирд
оварда шудааст.
Дини зардуштї, ки анъанаи мусулмонї онро
њамчун дини оташпарастон ном нињодааст, дар асри
VI пеш аз милод дар замони њукмронии шоњ Гуштасп
(Виштасп) – падари шоњ Дорои 1 комилан ташаккул
ёфта, минбаъд дар байни халќњои Эрону Њиндустон,
Бохтару Суѓд ва дигар халќњои Осиёи Марказию
Миёна ва ѓ. васеъ пањн мегардад.
Аз аввалњои асри 1 мелодї ба баъд дар сарзамини аљдодони ќадими тољикон - Бохтар ва Суѓд миёни
динњои оташпарастї, буддої, насронї ва монавї
муборизањои тезутунд ба амал меоянд. Дар ин давра
дар муњити аљдодони ќадими тољикон дар баробари
динњои номбурда анъанањои бутпарастии ибтидої
низ риоя карда мешуд.
Аљдодони ќадими тољикон, алалхусус суѓдиён
анъанањои хоси динии худро доштанд. Њарчанд дини
хоси суѓдиён то имрўз ба тариќи мушаххас кашф
нашудааст, вале аз бозёфтњои археологї дар
Панљакент олимон ба хулосае омаданд, ки дар он
таъсири динњои оташпарастї, њиндуизм ва њатто дини
насронї зиёд њис карда мешавад. Инро дар мисоли
санъати меъмории суѓдиёни ќадим ва тасвирњои рўидеворї, ки маросимњои динии асрњои 7 - ибтидои асри
8 ро инъикос менамоянд, дидан мумкин аст.
Таљрибаи динии мардуми тољик аз ќадим то
имрўз барои рафъи он ќуввањои фавќуттабиї ва аз
бадани инсон дур кардани таъсири онњо як ќатор
анъанањои ба ном муолиљавиро низ ба вуљуд оварда-
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аст, ки он дар мисолњои нўкчагузорї, тўморбандї,
кинакунї ва ѓ. зоњир мегардад.
Афкори динb - фалсафии тоxикони rадим
Ниёгони тољик дар ќатори халќњои ориёии
Осиёи Марказї ва Эрон аз худ мероси гаронбањои
динї-фалсафї боќї гузоштаанд. Афкори динїфалсафии тољикони ќадим дар як ќатор ёдгорињои
ќадимї, пеш аз њама, дар китоби оташпарастон «Авесто», ки дар байни тамоми халќхои Мовароуннањр ва
Хуросон њамчун оини асосии динї пањн гардида буд,
гирд оварда шудаанд.
Хусусияти
характерноки
дини
Зардуштї
(оташпарастї) - дуализм - эътирофи ду мабдаъ аст.
Тибќи таълимоти ин дин дар дунё ду нерўи асосї
- ду мабдаи асосї - ќувваи некї ва ќувваи бадї мављуданд. Миёни ин ду ќувва асоси њастии дунёро ташкил
медињад. Бар сари ќуввањои некї Ањурамаздо (Ањура Худо, Маздо - Хирад) меистад. Ќуввањои бадиро
Ањраманю - Ањриман (Шайтон) сарварї менамояд.
Дар муборизаи байни ин ду ќувва тамоми халќи дунё
иштирок мекунад.
Дини оташпарастї фазо ва ваќтро беохир медонад. Тибќи таълимоти дини зардуштї фазо аз ду ќисм
иборат аст. Ќисми аввалро рўшании беохир, некї ва
Ањурамаздо ташкил медињад. Ќисми дуюм аз зулмоти
(торикии) беохир, бадї ва Ањриман иборат аст. Мањз
дар ваќти беохир Ањурамаздо ваќти замони охиринро
бунёд сохтааст. Дар натиљаи муборизањои доимии
рўшанї бо торикї дар нињояти кор ќуввањои некї аз
болои ќуввањои бадї пирўзї ба даст меоранд ва дар
дунё рўшании доимї барќарор мегардад, вале ба
шарте, ки агар тамоми аъзоёни љомеа ба дини
оташпарастї рўй оварда, нерўњои бадї (бутпарастї)
дар њама љо барњам зада шаванд. Ин ба аќидаи
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тарѓиботчиёни дини зардуштї дар њамон ваќт имконпазир мегардад, ки агар њамаи аъзоёни љомеа аз рўи
ѓояи ягонаи ахлоќї - «пиндори нек», «гуфтори нек»,
«кирдори нек» зиндагї ва амал кунанд.
Моњияти иљтимоии оини Зардуштї дар тарѓиби
зарурати ташкили давлати ягонаи пуриќтидор,
барњам задании бутпарастї ва ба љои ќабилањои парешон ва аксар ваќт душмани њамдигар ба вуљуд
овардани халќи ягона, ки аз бутпарастї даст кашида
танњо як оини Ањурамаздо - Хирадро мепарастад ва
аз рўи ѓояи «пиндори нек», «гуфтори нек», «кирдори
нек» зиндагї ва амал мекунад, зоњир мегардид.
Ба ѓайр аз аќидањои динї-фалсафии зардуштї
дар муњити аљдодони ќадими тољикон шакли динїфалсафии Зарвония низ пањн гардида буд. Шакли
мазкур дар заминаи тасаввуроти оини зардуштї дар
бораи ваќт њамчун љараёни динї - идеалистї пайдо
шуда минбаъд дар инкишофи худ аз оини зардуштї
тамоман дур гашта аќидањои материализми стихиявиро ифода мекард. Чуноне, ки аз рисолаи маздакии
«Ташрењоти бартарафкунандаи шакку шубња» бармеояд, зарвониён мављудияти худоро инкор карда,
худро аз риоя намудани њамагуна расму русуми динї
озод медонистанд. Онњо тамоми њодисот ва воќеияти
оламро чун зуњуроти ваќти беохир маънидод карда ба
бињишту дўзах, љазои охират, ба љовид будани рўњ
бовар намекарданд, ба ѓайр аз модда дигар њама мафњумњои муљаррад (абстракт) -ро реалї њисоб наменамуданд.
Дар таърихи таълимотњои динии аљдодони ќадими тољикон дар ќатори дигар халќњои ориёнзамин
таълимоти динии монавї наќши муайянро дорад.
Асосгузори ин оини нави динї, ки даъвои умумиљањонї шудан дошт, Монї буд. Монї (217-276) дар
замони Шопурї дар наздикии Бобул дар оилаи
маъруфи эронї Њаммад ба дунё омадааст. Ў дар 25
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солагї ба Њинд сафар карда дар он љо нахустин
љамъияти динии худро ташкил медињад, баъд ба Форс
ва Суз (љануби Эрон) омада дини нави худро тарѓиб
менамояд.
Дини Монї дар Осиёи Миёнаю Марказї, дар
Хитою Фаластин, дар Аврупои Шарќию Ѓарбї ва
ѓ.пањн мегардад. Пайравони дини Монї дар Арманистон, Булѓория, Аврупои Ѓарбї, дар Шарќ дар байни
Суѓдиён ва мустамликаи онњо дар Синь Сзяни Чин
амал мекарданд.
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МАВЗЎИ 11.
ПЕШРАВИИ ФАР{АНГ ДАР А{ДИ СОСОНИЁН
Наќша:
1.Хусусиятњои асосии фарњанги ањди Сосониён.
2. Санъат дар давраи Сосониён.
3. Љунбишњои ѓоявї дар замони Сосониён.
Хусусият[ои асосии маданияти давраи Сосониён
Сањми давлатдории Сосониён (227-651) дар такомули иљтимоию мадании халќњои ориёї хеле бузург
аст. Пурзўршавии њаёти маданї дар Форсу Хуросон
ва ба марказњои маданї табдил ёфтани онњо; таљлили
идњои халќї ва маросимњои суннатї (сада, мењргон,
наврўз); пайдоиши намунањои безаволи адабиёти хаттї бо забони форсии миёна, романњои таърихї дар
бораи Маздак ва Бањроми Чўбина; инкишофи
жанрњои гуногуни адабию бадеї ва соњањои гуногуни
санъат; тараќќиёти илм ва таъсиси академияи Шопур;
пайдоиш ва пањншавии њаракатњо ва љунбишњои ѓоявї-хусусиятњои асосии маданияти ин давронро
таљассум менамояд.
Давраи Сосониён замони пурзўршавии муносибатњои феодалї буда, дар тўли зиёда аз 400 соли
мављудияташ дигаргунињои куллї дар тамоми
соњањои маданият, иќтисодиёт ва сиёсат мушоњида
мешавад. Таъсири дини зардуштї зиёд гардида, дини
давлатї мегардад. Хусусан ањди њукмронии Хусрави-1
Анўшервон (531-578) љолиби ќайд аст. Ў як ќатор ислоњотњоро амалї мегардонад, масалан, ислоњоти
њарбї, њудудї, молию пулї ва андозиро гузаронида,
режими сохти идоракуниро љорї намуд.
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Агар сухан аз боби фарҳанги волои давраҳои асрҳои
миёнаи мардуми ориёиҳо ва ё форсҳо дар аҳди Сосониён
(асрҳои III-VII) равад, бояд гуфт, ки ин мардум дар ин
давра марказҳои бузурги маданиро бунёд намуда ба
осорҳои зиёди динї, илмӣ, ахлоқӣ, фарҳангӣ, адабӣ ва
ғайраҳо ноил гаштаанд. Дар ин давра унсурҳои маданияти халкҳои эронї, юнонӣ, румӣ, суриягї, хитої ва
ҳиндӣ бо ҳам омехтааст, ки ин давоми анъанаи гузаштагони худ буда, таввасути робитаҳои тиҷоратию
фарҳангӣ ба ҳам пайвастанд.
Яке аз сабабҳои омехтагии маданияту фарҳанги
мардуми Шарқу Аврупо ба маркази илму фарҳанг
табдил ёфтани Эронзамин буд. Дар давраи давлатдории Сосониён аввалин Академияи улуми Гунди Шопур дар Тайсафун таъсис дода шуд, ки асосгузораш
шоҳ Шопури аввал буд ва бо таклифу дархости ӯ
олимони гуногунзабон аз шаҳрҳои маркази фарҳангию тамаддунии Шарқу Аврупо ба ин даргоҳи муқаддаси илму фарҳанг ҷамъ омада буданд. Нахустин сарвари донишкада Ҷурҷиюс ибни Бахтишӯъ буд.
Ин фарҳангистон робитаи фарҳангии мардуми
ду минтақаи маданї, яъне Шарқу Аврупоро ба ҳамдигар пайваст гардонидааст. Дар донишкада се факулта -риёзиёт, нуҷум бо расадхона ва тиб бо бемористонаш амал мекард. Дар ин даргоҳи муқаддас намояндагони илму фарҳанг ва санъат адои вазифа менамуданд. Ҳатто Шопури ду табиби насронӣ Теодорусро аз Рим ва Канакаи Ҳиндро аз Ҳинд, Ибни
Бақла ва олимону файласуфони дигарро аз Юнон ба
ин донишгоҳ даъват намуда, ҷой дода буд.
Табиби барҷастаи араб Ҳорис ибни Калда низ
файзи ин ганҷинаи бузурги хираду ҳикматро чашида
мақому мартабаи бузурге дошт, ки паёмбари ислом
муридони бемори худро баҳри табобат ба назди ӯ ме-
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фиристоданд. Инчунин Ҷузҷонӣ, Навбохт, Саркаб,
Ромтин, Саркаш, Саргис, Гесӯи Навогар, Бомшод,
Озодворї, Чангӣ, Борбади Марвазї ва дигарон низ
дар ин давра фаъолият доштанд, ки ба пешрафти илму фарҳанг ва санъат саҳми бузург гузошта, оид ба
соҳаи илмҳои риёзӣ, ҳандаса, фалсафа, ахлоқ, ҳуқуқ,
тиб, кимиё, иқтисодиёт, санъати бадеї, меъморӣ, мусиқӣ ва гайра диққати ҷиддӣ медоданд, ки аз ин сабаб
дар ин давра илмҳои гуногун шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо
кардаанд.
Шиори муқаддаси ин донишгоҳ «Донишу ҳикмат
аз шамшер пурзӯр аст» буда, дар пештоқи донишгоҳ
сабт ёфта буд. Дар назди ин фарҳангистон китобхонаи бузурге бо зиёда аз 300 курсии нишасташ бунёд
карда шуда буд. Дар он аз тамоми гӯшаю канори минтақаҳои маданӣ дастовардҳои нодиртарини фарҳангї
ҷамъ оварда шуда буданд, ки ин китобҳоро устодону
толибилмон меомӯхтанд. Ганҷинаҳои бебаҳои ин
фарҳангистон, ки дар тӯли зиёда аз 300 сол маркази
фарҳангӣ ҷаҳониён ба ҳисоб мерафт, дар охир ба
таъқиботи сахти мутаасибонаи истилогарони арабҳо
дучор шуда, сӯзондаю канда аз байн бурда шудааст
Дар ин давра инкишофи афкори фалсафиро, ки
нишонаи онро дар ёдгорињои ќадими маънавї мисли
«Авесто» дида мешавад, мушоњида кардан мумкин
аст. Дар асрњои IV-VII диќќати махсус ба илму адабиёт дода мешуд ва тасдиќи ин фикр дар Академияи
Шопур эњсос мешавад, ки дорои се бахш (тиббї, риёзї, ситорашиносї) буд. Яке аз олимони машњури ин
даврон, тарљумон Павели форс буд, ки вай бисёр
асарњои Аристотелро тарљума намуда, як ќатор
асарњои фалсафии худро эљод намудааст. На танњо аз
забони юнонї, балки аз санскрит асарњои гуногун
тарљума мешуд. Масалан, олим Барзуе ба забони
пањлавї «Калима ва Димна»-ро тарљума намудааст.
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Подшоњони сосонї аз рўзи аввали мављудияти
империя ба љамъоварии асотир ва њикояњои ќадим
машѓул шуда, инчунин зисту зиндагонии худро дар
достонњо тасвир намудаанд. Дар ин давра “Хурд Авесто” пайдо мешавад ва умуман, мураттаб сохтани
Авесто пурра ба анљом мерасад. Асари “Ёдгори Зариран”, ки дар аввал бо забони портї навишта шуда
буд, хусусияти адабию бадеї дошт. Асари “Дарахти
Ассурик” ва достон дар бораи шоњмот “Матикони
Шатранљ” намунаи безаволи фарњанги ин давра
њисобида мешавад. “Дарахти Ассурик” бештар асари
фолклорї буда, намунаи аввалини жанри мунозира
мебошад.
Дар замони њукмронии Хусрави Парвиз, ки бо
лаќаби Анўширвон маълум аст, китоби “Пандномаи
Анўширвон” ба табъ мерасад, ки ањамияти бузурги
тарбиявї дорад. Дар китоби худ “Ќобуснома” Унсурул-маолии Кайковус (асри Х-Х1) гуфтањо ва маслињатњои Анўширвонро хеле хуб истифода бурдааст:
“Агар ки хоњї, одамон нисбати ту сухани хуб гўянд,
худи ту нисбати одамон сухани хуб гў” ё ки “Аз нодоне, ки худро доно нишон медињад, эњтиёт бош”,
“Агар, ки њаќиќат талх бошад њам, онро гўш кардан
лозим”. Дар замони њукмронии Яздигурди ΙΙΙ китоби
“Худойнома” навишта мешавад, ки дар он оиди њаёти
иљтимоию сиёсї ва эстетикии халќи форсу тољик
маълумот дода мешавад.
Бештарини китобҳои динии забони паҳлавӣ
тарҷума аз забони авастої ва шарҳу тафсири матнҳои
ахлоқӣ ва динӣ мебошад. Тарҷума ва шарҳи «Авасто»дар забони паҳлавӣ «Занд» ё ки «Позанд» ном
дошт, ки дар ин давра аз байн бурда шуд. Вақте ки
хат ихтироъ шуд, ин мардум аввалин ёдгориҳои хаттии худро пайдо намуданд, ки онҳо навиштаҷотҳои
рӯи сангҳо, навиштаҳою тасвирҳои Кӯҳи Бесутун, де-
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вори қасрҳо, катибаи Тахти Ҷамшед, навиштаҳо дар
пӯсти
ҳайвонот,
нусхаи
аввалини
Авасто,
навиштаҷотҳои рӯи чӯбҳо, навиштаҷотҳои коѓазӣ ва
ғайраҳо мебошанд.
Ин навиштаҷотҳо ба ду гурӯҳ људо мешаванд:
1).Қайдҳои таърихї, ҳуҷҷатҳо, китобҳои таърихӣ
ва илмҳои гуногун.
2)Осорҳои адабии мифологӣ, афсонавї, қаҳрамонӣ ва саргузаштҳои динию ошиқона.
Ба сифати китобҳои қадим: «Авасто», «Наврӯз»,
«Бунда Ҳишн», «Меҳргон», «Худойнома», «Боғи Ширин», «Пандномаи Анӯшервон», «Дарахти Ассурик»,
«Динкард», «Калила ва Димна» ва ғайраҳоро дохил
кардан мумкин аст. Чи хеле, ки дар мавзӯьҳои гузашта қайд намудем «Авасто» яке аз ёдгориҳои қадимаи
халқҳои эронӣ буда, нусхаи аслии он ба давраи ҳазорсолаи аввали пеш аз милод мансуб аст. Вале дубора
дар давраи давлатдории Сосониён, ҳукмронии Шопури II навишта шудааст. Агар сухан аз боби китобҳои
муқаддас равад, бояд гуфт, ки «Забур»- китоби муқаддаси Довуд, «Таврот»- китоби муқаддаси Мусо,
«Қуръон»-китоби муқаддаси мусулмонон Муҳаммад
пайғамбар ва «Авасто»- китоби муқаддаси дини зардуштиён (паёмбараш Зардушт) буда, дар онҳо қонун,
қоида, ҷаҳонбинӣ, анъана ва ҷашнҳои мардум акс ёфтаанд.
Меъморї, санъати тасвирї, муљассамасозї,
санъати мусиќї, њунармандї ба дараљаи хеле баланд
инкишоф ёфта, жанрњои нави адабию бадеї пайдо
мешаванд. Дар тамоми Осиёи Миёна чунин идњои
халќї, ба мисли наврўз, сада ва мењргон ботантана
љашн гирифта мешуд, ки мумкин ќадар дар ин љашнњо
аввалин ќасида, маснавї, рубоињо сароида шуда
бошанд.
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Санъати давраи Сосониён
Санъати замони Сосониён, сањифаи бузурги маданияти љањониро ташкил медињад, ки мардумони
Осиёи Миёна дар он наќши хосаеро гузошта буданд.
Дар асрњои IV-VII санъати тасвирї дар зери таъсири
маданияти Суѓд, Тањористон, Уструшана инкишоф
ёфта, маданияти замони феодализмро бой гардонидааст. Инчунин таъсири маданияти эллинї, Њиндустони
Шимолї, Афѓонистон, Эрон ва дигар мамлакатњои
Шарќи Ќадим дар санъати тољикон баръало мушоњида мешавад. Муљассама ва зинданависї дар њамбастагї бо меъмории дарборї тараќќї мекард.
Муљассамањои илмї бо рельефњо ва инчунин наќшу
нигори чўбин ќасрњоро ороиш медоданд. Сюжетњои
гуногуни композитсионї, наќшу нигори ороишї бо
истифодаи таљрибаи фаъолонаи атиќа ва њинд амалї
гардида буданд. Чї хеле ки дар боло ќайд намудем,
дар ин давра ба сарзамини Осиёи Миёна дини буддої
ва насронї ворид мегардад ва аз ин сабаб муљассамањои буддо пайдо мешаванд, мисли муљассамаи буддои 12м аз Аљинатеппа (50км дуртар аз шањри
Ќўрѓонтеппа), буддои 53 метраи Бомиён (Афѓонистон). Санъати заргарии ин давра хеле бою гуногунранг пешкаш шудааст. Услубњои нави ин санъат
(таѓма, гемма), ки аз сангњои ќимматбањо сохта шуда
буданд, васеъ љорї мегардад. Кофтуковњои шањри
Панљакент нишонаи мањорати баланд доштани заргарони замони Сосониёнро тасдиќ намуд. Дар ин љо
шумораи зиёди дастпонањо, њалњо, гўшворањо ва дигар васоитњои ороишї аз сангњо ва металњои ќимматбањо дарёфт гардид.
Маснуоти бадеї аз металлњои гуногун низ дар
ороиши хонањо ва ќасрњо, либосу комплексњои
меъморї васеъ истифода мешуд. Дар афсонањои халќї
ва сарчашмањои адабї, маълумот дар бораи он ки
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дарбори шоњонро дарахтњои тилло, ки њосили онњо
сангњои ќимматбањо аст, дарёфт кардан мумкин аст.
Чи дар ќисмати љанубї ва чи дар шимоли Тољикистон
њангоми кофтуковњои археологї тангањои тилло,
нуќра ва мисини подшоњони Сосонї, Кушонї ёфт
шуданд, ки дар онњо номи подшоњон Ардашир, Пероз, Варахан, Васудева, Канишка ва ѓайра инъикос
гардидаанд.
Санъати меъморї ва умуман бинокорї низ
анъанањои замони аввали феодализмро таљассум менамуд. Онро дар мисоли Панљакент, Уструшана,
ќалъаи Мир ва ѓайра мушоњида кардан мумкин аст.
Дар сохтмон хишти пухта, гаљ васеъ истифода мешуд.
Инчунин як шакли нави санъат кандакории чўб пайдо
мешавад, ки бо воситаи он ќасрњои гуногун ороиш
дода мешуданд. Дар санъати давраи Сосониён акси
худоњои зардуштї мавќеи асосиро ишѓол мекард, ки
дар шакли њайвонњои гуногун (шерњои болдор ва шохдор) инъикос мешуданд. Мозаика дар зери таъсири
услуби римию суриягї мушоњида мешавад, ки бо воситаи он фарши ќасрњо ороиш дода мешуданд.
Дар назди дарбори шоњон ва феодалони калон
маснуоти торевтикаи бадеї сохта мешуданд. Аз тилло, нуќра зарфњои гуногун, унсурњои ороишдињандаи
тахти шоњон сохта мешуданд ва истифодаи техникаи
махсуси гудозиш, сикка ва ѓайра ихтироъ шуд.
Доир ба санъати мусиќї бояд алоњида тазаккур
дод, зеро ки дар ин давра ин санъат ба дараљаи баланд бардошта мешавад. Анъанаи ќадими Эрониёнро
дар муносибат ба мусиќачиёни халќї ва овозхонон
давом дода, подшоњони Сосонї дар дарбори худ ромишгарони моњирро љамъ меоварданд. Яке аз намояндагони он Борбади Марвазї буд, ки њамчун асосгузори мусиќии классикии Шарќ маълум аст. Ў њамчун
бастакор ва ромишгар дар охири асри VI ва аввали
асри VII умр ба сар бурдааст. Асосњои мусиќиро аз
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падари худ омўхта, бисёр асбобњои мусиќии он
давраро навохта метавонист.
Шўњрати мусиќии ў дар тамоми Хуросонзамин
пањн гашт ва ў ромишгари дарбори Хусрави Парвиз
гардид. Дар ин љо вай асарњои гуногуни мусиќиро
меофарад, ки бо номи умумии «Хусравона» машњур
гардида буд. Вай зиёда аз 300 сурудњоро офарид, ки
бисёре аз онњо (Яздон Офарид, Хини Эраљ, Шабдид)
то имрўз шўњрати худро гум накардаанд. Ба ѓайр аз
ин вай 30 композитсияи мусиќиро офаридааст, ки
баъзеи онњо дар шакли Дувоздањмаќом, Шашмаќом
то имрўз расидаанд. Умуман вай асоси мусиќии бисёровозаи љањониро гузоштааст. Хусрави Парвиз ба ў
бањои баланд дода, ўро нисфи боигарии давлати худ
номидааст.
Ҷашнҳои миллии мардуми эронинажод дар аҳди
Сосониён чун Наврӯз, Меҳргон, Сада, парастиши
оташ (оташкада), солшумории шамсӣ, қамарӣ, бозии
чавгон (бозии нардӣ) ва ғайраҳо аз нав эҳё шуда, то
имрӯз баъзе аз онҳо аз насл ба насл гузаштаанд, ки ин
ифтихори бузурги мардуми эронинажодон (ориёиву
аҷамиён) мебошад.
Xунбиш[ои uоявb дар замони Сосониён
Дар муайян намудани маданияти давраи Сосониён донистани моњияти љунбишњои ѓоявї ва њаракатњои халќї аз ањамият берун нест. Баъзеи онњо дар
зери таъсири дини зардуштї ба амал омада, ќисми
дигарашон соф њаракати халќї буданд.
Яке аз чунин љунбишњои ѓоявї зарвония буд, ки
онро муњаќќиќон ба ду фирќа људо намуда, асосгузори онро Зарвон номиданд. Зарвонияи моддї ва
маънавї љой дорад. Мувофиќи таълимоти зарвония
дар бомдоди азал танњо замони беканор вуљуд дошту
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халос. Ањурамаздо ва Ањриман бо њам пайваст нестанд ва онњо дар људогонагї амал менамоянд. Аз рўи
таълимоти зарвония гўё Ањурамаздо аввал оташ ва
обро офарид ва аз онњо њамаи мављудоти оламро
офарид. Дар замони Сосониён хусусан Зарвонияи
маънавї бо назардошти таълимоти материалистии
Афлотун васеъ пањн гардид. Зарвониён њељ гуна офаридгарро эътироф намекунанд, ба мављудияти дўзаху
бињишт боварї надоштанд ва абадияти рўњро рад мекарданд.
Монавия–дар замони Шопури-1 (242-270) ба
вуљуд омада, инкишоф ёфтааст. Асосгузори он Монї
писари Фоток, ки аз Њамадон буд, вале дар Бобулистон ба воя расидааст. Монї њамчун рассоми забардаст, асосгузори санъати минётурї дар Осиёи Миёна
маълум буд. Монї таълим медод, ки њикмате, ки ў
тарѓиб мекунад, ду асос ва се лањза дорад. Некию
бадї, нуру зулмот, худою модда, ё ки материя мебошад. Се лањзаи таълимоти Монї-ин гузашта, њозира
ва оянда мебошад. Мувофиќи таълимоти ў падари бузург вуљуд дошт ва онро баъзењо љарњо меномиданд.
Падари бузург Ањурамаздо аст, ки дорои нур аст ва 5унсур дорад: Идрок, Аќл, Фикр, Мулоњиза ва Ирода.
Падари бузург, модари аввалин ва одами аввалин чї
хеле, ки гуфтем Ањурамаздо аст. Ин инсони аввалин
бо нерўи рўшної мусаллањ гардида, ба муќобили
нерўи зулмот мубориза мебарад.
Маздакия, њаракати халќї буда, дар асри V мелодї тамоми Эронзаминро фаро мегирад. Пешвои он
Маздаки Бомдод буд, ки таълимоти ў як шохаи Монавия тањким медод, лекин аз назарияи Монї фарќ
мекард. Монавия наљоти нур ва руњро маљбурї
мењисобид. Маздакия бошад баръакс ихтиёрї хаёл
мекард. Дар маздакия таълимоти иљтимої диќќати
мардумро љалб мекард. Ў таълим медод, ки њама чиз
дар олам: об, замин, набототу њайвонот ва зан аз рўи
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адолат таќсим карда шавад. Њатто бисёрзании
баъзењоро ва безании дигаронро беадолатии бузург
мењисобид. Ин назарияи маздакия оммаи васеи
халќро, хусусан камбаѓалонро ба худ љалб намуд ва
сабаби љангњои хунин шуд.
Маздакия таълим медод, ки байни аъёну ашроф,
бою камбаѓал набояд фарќият вуљуд дошта бошад.
Оммаро аз лаззату хушнудињои љањон бенасиб нагардонанд ва бояд на танњо сарвати худ, балки занњои
худро ба камбаѓалон таќсим намоянд. Ба муборизаи
яроќноки зидди сарватмандон даъват мекард. Лекин
дар охир њаракати маздакия шикаст мехўрад, зеро ки
ў намефањмид, ки љамъияти синфї дар зўроварї нигоњ
дошта мешавад. Њамаи ин љунбишњо шакли њаракати
диниро мегирад, агарчанде баъзе њомиёни дини зардуштї муќобили чунин ѓоя буданд. Агарчанде њаракати маздакия шикаст хўрда бошад њам, моњияти прогрессивї дошт, зеро ки халќро ба мубориза ба
муќобили зулму истисмори феодалї бармехезонд.
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МАВЗЎИ 12.
ГУСТАРИШИ ФАР{АНГИ МУСУЛМОНB ВА
ТАЪСИРИ ОН БА ФАР{АНГИ ХАЛR{ОИ ОРИЁB
Наќша:
1.Пайдоиши ислом ва моњияти мардумии мада
нияти мусулмонї.
2.«Ќуръон» њамчун ёдгории динї, таърихї ва
маданї.
3.Адабиёт ва жанрњои асосии он.
Пайдоиши ислом ва мо[ияти мардумии
маданияти мусулмонb
Арабњо дар асри VI мелодї бўњрони муносибатњои авлодї -патриархалиро аз сар мегузарониданд. Дар Арабистон ќабилањои бисёре зиндагї мекарданд, ки њамеша байни њамдигар душманї дошта,
љанг мекарданд ва њар яки онњо худои худро (бут) парастиш мекарданд ва ягонагї байни онњо дида
намешуд. Хуллас, онњо дар њолати љоњилия зиндагї
мекарданд.
Дар њамин шароит соли 570 Муњаммад ба дунё
меояд ва соли 610 аввалин маротиба дар бораи
мављудоти худои ягона (оллоњ) дар байни ќабилаи худаш (Ќурайш) дар Макка баромад мекунад. Дар аввал
мардумони араб аќидаи ўро ќабул накарданд ва нисбати Муњаммад душманї зоњир намуданд. Вале, дар
натиљаи фањмондадињї ва дертар зўроварї тамоми
ќабилањои араб ѓояи вуљуд доштани худои ягонаро
ќабул намуданд ва тавассути идеологияи дини ислом
тамоми ќабилањо муттањид гашта, давлати бузурги
хилофати араб пайдо гардид, ки дар тўли асрњои сонї
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бисёр мамлакатњои дунёро ба зери итоати худ даровард.
Њамин тавр, дини ислом пайдо шуда, дар
натиљаи забткорињои араб, ќариб нисфи љањонро фаро гирифта, ба дини љањонї табдил гашт. Аз таърих
ба мо маълум аст, ки халќњои Осиёи Миёна аз он љумла, тољикон зидди арабњо муќобилияти сахт нишон
доданд. Лекин ба њамаи ин нигоњ накарда, онњо дар
зери асорати идеологияи арабњо боќї монданд, ки
имрўз зуњуроти онро мушоњида менамоем. Дар
натиљаи пайдоиш ва пањншавии ислом мафњумњои гуногун ба вуљуд меоянд, ки њар яки онњо мазмуни ботинї ва зоњирї доранд.
«Ислом» аз калимаи арабї, маънои луѓавии итоаткор ва мутеъро дорад, ки маънои васеи он ифодакунандаи марому маќсади ин дин аст ва он дар таълимоташ эњсос мешавад. Табиист, ки њангоми пайдоиши
ислом тамоми љараёни абстраксионї ё таљрид (яъне
ба њам даромехтани мафњумњо, мураккаб гардидани
онњо) ба як худои пуриќтидор интиќол ёфтани њамаи
маљмўи атрибутњо - сифатњо ва мушаххасоти табиї ва
љамъиятии худоњои зиёд, ки он дар навбати худ
инъикоси инсони абстракт аст, дар як фосила - замони
мањдуд ба вуќўъ напайвастааст. Тавњид дар воќеъ, дар
љараёни рушди маънавии инсон ихтирое буд, ки
ќарнњо пеш аз пайдоиши ислом ба вуљуд омада буд,
танњо ислом либоси тозае ба он пўшонд ва унсурњову
тобишњои наве илова кард.
Мафњуми нави «мусулмон» пайдо мешавад, ки
дар забони арабї маънои садоќатманд, вафодорро
дорад. Њар шахсе, ки пайрави дини ислом аст, худро
мусулмон меномад. Љамоаи мусулмонї аз давраи
пайдоишаш барои дар як чорчўбаи муайяни ахлоќї
нигоњ доштани пайравони ислом мавќеи бузург дорад.
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Мафњуми «маданияти мусулмонї» дорои мазмуни хеле васеъ аст ва аниќ маънидод кардани он хеле
мушкил аст. Масалан, суннат, шариат, тафсир, шарњ,
ќиёс ва ѓайра. Њар яке аз ин мафњумњо тадќиќу тањлили људогонаро талаб менамояд. Яке аз хусусиятњои
маданияти мусулмонї он аст, ки њангоми дарки ин ё
он њодисаи маданї, таърихї, сиёсї ва алалхусус динї
аќлу фаросатро талаб менамояд.
Дар маданияти мусулмонї ахлоќи ормонии инсон ба љои аввал гузошта мешавад ва њар як шахс бояд кўшиш намояд, ки ба инсон ва љамъият кўмак расонад, пеш аз он ки ба худи ў кўмак расад.
Эљодиёти бадеї, адабиёт, архитектура, санъати
тасвирї ва њунармандї аз нуќтаи назари ислом характери доимї дошта, инсон ќодир аст, ки бо ќудрати
худо онњоро такомул дињад. Ислом, ба хотири пурра
аз бутпарастї дур шудан ва ѓояи тавњидро амалї гардонидан тасвири акси инсон ва њайвонотро манъ
намуд. Аз нуќтаи назари таълимоти ислом худо зебо
аст ва аз ин рў зебогиро дўст медорад. Пас, он
неъматњои моддию маънавие, ки вай офаридааст, зебост. Ин гуфтањо мавќеи эстетикии исломро инъикос
менамояд.
Њамин тавр, дар натиљаи пайдоиши ислом
меъмории махсуси мусулмонї (масљид), мафњуми
минтаќаи мадании мусулмонї (географияи ислом),
анъанаи тафсири Ќуръон ва шарњи адабиёти бадеї,
«адаба»- адабиётњои бузурги арабизабон ва нињоят
тасаввуф ба вуљуд меоянд.
«Rуръон» [амчун ёдгории динb, таърихb ва маданb
Дар омўзиши маданияти мусулмонї Ќуръон сарчашмаи асосї аст, ки бузургтарин ёдгории маданияти
љањонї ба шумор меравад. «Ќуръон» китоби муќаддаси мусулмонон буда, аз нуќтаи назари таълимоти
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ислом ба Муњаммад пайѓамбар дар моњи шарифи рамазон њамчун маљмўи «вањйњои илоњї», «нозил» гардидааст. Лекин пайдоиши ин китоб таърихи заминї
дорад ва дар замони њукмронии халифа Усмон мураттаб сохта шудааст. Калимаи «Ќуръон» маънои овознок, садонок хонданро дорад (яъне чизе, ки ба
Муњаммад гуфтаанд ва ў онро такрор кардааст).
Ќуръон барои тамоми мусулмонони дунё манбаи
асосии таълимоти динист. Он аз панду насињат, ќоидањою ќонунњо, амру фармоиш, ки дорои хусусияти
маросимї, ахлоќї, њуќуќї ва хољагї доранд, иборат
аст. Вале барои фањмишу дарки Ќуръон, зарурати ба
вуљуд овардани тафсир ба миён омад. Ќуръон њамчун
манбаи таълимоти динї бо манбаи дуюми мусулмонон – суннат, ки дар њадис ё ривоятњо дар бораи
пайѓамбару сањобањояш инъикос ёфтааст, ѓанї мегардад.
Дар байни мусулмонон санъати анъанавии ќироати ифоданоки «Ќуръон» вуљуд дорад. Дар тўли асрњо
бачањо дар мактабњои динї матни арабии онро аз ёд
мекарданд. Њоло дар бисёр мамлакатњои мусулмонї
системаи дунявии тањсил вуљуд дорад, вале барои
онњое, ки худро ба фаъолияти динї бахшидаанд,
анъанаи азёдкунии «Ќуръон» боќї мондааст.
«Ќуръон» манбаи пурќимати ёдгории таърихию
адабии давраи асримиёнагии ибтидої таърихи арабњо
ба шумор меравад. Дар он доир ба масъалаи офариниши олам, таълимот дар бораи њастї ва маќоми инсон дар он, масоили дарки њастї, њаёти иљтимої,
назарияњои њуќуќї ва оилаю оиладорї диќќати махсус дода шудааст. Масалан, бањр дар «Ќуръон» зудзуд ба хотир оварда мешавад. Зикри бањре, ки манбаи
ризќу боигарии инсонњо њаст ва киштињои шиновар
дар пањнои бањри беканор, далели њанўз то ислом ба
кори киштиронию тиљорати бањрї машѓул будани
арабњост. В.В.Бартолд, шарќшиноси маъруфи рус
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тадќиќоти хосае дар мавзўи «Ќуръон ва бањр» дорад.
Дар «Ќуръон» баъзе аз воќеањои таърихии араб ва
иртиботи он ба халќњои дигар инъикоси худро ёфтаанд. Исломшиносон бар ин аќидаанд, ки дар сураи 30
ва 8-ум аз њаводиси аёнї њикоят мекунанд. Масалан,
дар сураи 8-ум воќеањое зикр мешавад, ки бо номи
«муњорибањои назди чоњњо» маъруф аст. Он дар соли
624 миёни дастаи мусулмонони мадинї ва бутпарастони маккаї сурат мегирад.
«Ќуръон» ба мисли «Библия» пур аз симоњои
асотирист. Л.И.Климович ва А.Массэ ќайд намуданд,
ки чоряки тамоми мундариљаи Ќуръонро ќиссањо дар
бораи пайѓамбарон ташкил додааст. Аз рўи шумораи
Анри Массэ тахминан 1500 оят ба ин мавзўъ бахшида
шудааст.
Дар Ќуръон ба масоили офариниши олам, сохти
коинот, пайдоиши одам ва дигар мавзўъњои муњими
љањонбинї таваљљўњи хоса дода шудааст.
Дар «Ќуръон» ба таълимоти ахлоќї низ ањамияти хосае дода шудааст. Пеш аз њама бояд тазаккур
дод, ки ба панду њикмати ахлоќии ислом ва ќоидањои
рафтору кирдор ќабл аз ислом чизњои бисёре гуфта
шудаанд. Лекин њомиёни ислом ба он обу ранги мусулмонї дода, дар тарбия намудани пайравони ислом
истифода мебаранд.
Маљмўи ќонунњои ахлоќии исломї метавон гуфт,
њамон меъёру нуктањоеро дар бар гирифтааст, ки онњо
ба њамаи халќњо маълум буд. Ќисмати асосии онњо
чунон ки имрўз меномем, аз хазинаи арзишњои
ахлоќии умумиинсонї гирифта шудааст. Виљдон, шараф, шањомат, вафо бар ќавл, диловарї, љавонмардї
ва мафњумњои дигар њанўз то ташаккули ислом љойгузини зиндагии инсонї шуда буданд.
Лекин дар даврањои гуногуни баъдиисломї ва то
имрўз ин меъёрњои ахлоќї вирди забони њамаи халќњо
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ва миллатњо шуда, дар чорчўбаи муайяни ахлоќї нигоњ доштани мардумон васеъ истифода мешавад.
Њамин тавр, «Ќуръон» њамчун ёдгории динї,
таърихї ва маданї дорои ањамияти баѓоят калони
иљтимоиву ахлоќї буда, бењтарин намунаи маданияти
љањонї дар соњаи адабиёт низ мебошад. Љалолиддини
Румї «Ќуръон»-ро дорои сирру асроре номидааст, ки
ба фањмиши он на њама ќудрат дорад ва барои њамин
анъанаи тафсир ва шарњ дар маданияти мусулмонї
пайдо мегардад.
Адабиёт ва жанр[ои асосии он. Тасаввуф
Баъд аз пайдоиш ва пањншавии ислом дар
мамлакатњое, ки арабњо ба зери итоати худ дароварда
буданд, забони арабї љорї мегардад. Баробари ин
адабиёти гуногуни арабизабон ва анъанаи тарљумаи
онњо мушоњида мешавад, ки ин њолатро дар Осиёи
Миёна дидан мумкин буд. Дар адабиёт ва санъат
жанрњои гуногуни адабї - бадеї пайдо мешавад, ки
намунањои он то имрўз расидааст. Яке аз намунањои
он ќиссањои «Њазору як шаб» аст, ки ба забонњои гуногуни дунё, аз он љумла тољикї, тарљума гардидааст.
«Адаба»- дар зери ин унвон адабиёти арабизабон хеле
бисёр пањн мегардад, ки дар онњо масоили тарбия ва
тарзи њаёт инъикоси худро меёфт. Арбобони намоёни
илму маданияти араб Ал-Киндї, Ибни Рушд, Ибни
Арабшоњ, Ибни Халдун ва дигарон бо асарњояшон
шўњрати љањонї пайдо карданд.
Баробари асарњои илмї намунањои безаволи
адабиёти динї, ба монанди шариат ба табъ мерасад.
Дар он ќоидаву ќонунњои љамоаи мусулмонї ба таври
возењ инъикоси худро меёбад ва шариат пас аз
«Ќуръон» китоби дуюм њисобида мешавад, ки
тасвиркунандаи меъёрњои њуќуќи исломї аст.
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Дар фиќњи исломї чор мактаби њуќуќї вуљуд
дорад, ки њар яки онњо дар тањаввул ва такомули Шариат роли бузург бозидаанд.
Абў Њанифа - мактаби њуќуќии њанафия.
Молик ибн Анас - мактаби њуќуќии моликия.
Ибн Њанбал - мактаби њуќуќии њанбалия.
Аш Шофеї - мактаби њуќуќии шафеї.
Дар натиљаи ихтилофњои динї, њуќуќї ва
мазњабї дини ягонаи ислом ба ду равия људо мегардад
(суннї, шиа) ва пайваста ба ин њодисот адабиёти гуногун ба табъ мерасад.
Ислом боиси пайдоиши мактабњои гуногуни
фалсафию ахлоќї мегардад, ки ќариб дар тамоми
љањони мусулмонї дар асрњои миёна васеъ пањн мегардад. Масалан, дар асрњои VΙΙΙ-ΙХ мелодї дар Сурия ва Ироќ љараёни тасаввуф пайдо мешавад, ки дар
асрњои ХΙΙΙ-ХΙV ба ташкилоти (орденњо) бузурги суфиён мубаддал мегарданд. Дар такомули фалсафаи
тасаввуф маќоми муњимро мутафаккирони бузурги
форсу тољик бозидаанд (Мансури Њаллољ, Абдуллоњи
Ансорї, Саної, Аттор ва дигарон). Таълимоти асосии
тасаввуф барои њамаи љараёнњо он аст, ки љањони физикї аз тарафи худо тавассути як ќатор эмонасияњо
офарида шудааст, ки дар он рўњи худованд тадриљан
мустањкам мегардад. Рўњ доимо њаракат мекунад, ки
аз тобеияти моддї озод гардида, ба сарчашмаи аввалаи худ - Худо баргардад, ки аз нуќтаи назари таълимоти тасаввуф ягона моњияти воќеї аст.
Инсон мисли дунё низ моњияти руњї дорад, лекин вай аз сабаби мављудоти заминии худ аз ќудрати
новобаста мулоќот намудан бо худо мањрум аст. Барои њамин њам маќсади њастии инсон нест намудани
«худ» ва пайваст шудан бо худованд аст. Барои соњиб
шудан ба ин маќсад суфиён гузаштани чунин зи-
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нањоро њатмї мењисобанд: шариат, тариќат, маърифат, њаќиќат.
1. Зинаи аввал барои њамаи мусулмонон њатмї
аст. Аз суфиён талаб карда мешуд, ки дар њамаи
вазъиятњо зоњиран ба шариат итоат намоянд, лекин
ботинан аз њама чиз озод бошанд, ба ѓайр аз худо ва
итоат намудан ба он.
2. Дар зинаи тариќат як ќатор зинањои мобайниро (тавба, вараъ, яъне, эњтиёткор, зўњд - нигоњдорї ва
ѓайраро) бояд гузарад. Ўро вазифањои олї, яъне бо
худованд якљоя шудан тавре банд намояд, ки
њаќиќати ињотакунанда барои ў моњияти худро гум
намояд.
3. Дар зинаи маърифат инсон худовандро дарк
менамояд ва ба ў наздик гардида, соњиби дониши муайян мегардад.
4. Дар зинаи њаќиќат инсон пурра бо худо якљоя
шуда, дар љањони реалї худро гум намуда, соњиби дониши олї ё ки дараљаи олї гардида, нињоят фано мегардад.
Њамин тариќ, дар инкишофу такомули маданияти мусулмонї сањми суфизм хеле бузург аст. Бисёр
намояндагони адабиёти классикии форсу тољик аз
ќабили чунин суфиён буданд, ба мисли Носири Хисрав ва дигарон. Сањми ориён дар такмилу васеъ кардани маданияти мусулмонї хеле бузург аст, зеро онњо
ба ин маданият тобишњои миллї ва маънавии ба
тољикон хосро илова намудаанд.
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МАВЗЎИ 13.
А{ДИ СОМОНИЁН, МАВRЕЪ ВА МАRОМИ ОН
ДАР ТАЪРИХИ МАДАНИЯТИ ХАЛRИ ТОXИК
Наќша:
1. Хусусиятњои асосии маданияти давраи Сомониён.
2. Маданияти моддї ва шаклњои он.
3. Маданияти маънавии замони Сомониён.
Хусусият[ои асосии маданияти давраи Сомониён
Даврае, ки дар бораи он сухан меронем, яке аз
марњилањои бузургтарини инкишофи маданияти
тољикон ба шумор меравад. Ин замони пурзўр шудани муборизаи халќњои ориёї муќобили арабњо аз як
тараф, аз тарафи дигар густариши маданияти мусулмонї ба шумор меравад.
Салтанати Сомониён (879-999) давраи тиллоии
таъриху маданияти халќи тољик, замони соњибдавлатию соњибзабонии он, марњилаи анљомёбии ташаккули халќияти тољик буда, шароитњои мусоид барои
пешрафти иќтисодиёт, илму фарњанг ва њунармандї
фароњам меояд.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон дар суханронии худ дар конфронси байналхалќии илмї бахшида ба 1100-солагии давлати Сомониён дар шањри Санкт-Петербург маданияти давраи
Сомониёнро хеле хуб инъикос намуд. Ў ќайд намуд,
ки «Барои мо тараќќиёти фарњанги маънавии ин давра ањамияти махсус дорад, ки тањдоби густариши
минбаъдаи фарњанги халќи тољикро бунёд намудааст.
Мањз дар ањди Сомониён матнњои «Авесто»-и зардуштї ба забони форсии миёна тарљима шуда, њамчун
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китоби муќаддас истифода мешуд, дар ин давра донишњои таърихию фалсафї, адабї, њунарї, ривоятњои
халќї ва достонњои ќањрамонии њамаи халќњои форсизабони ќадима гирд оварда, ташфиќу тарѓиб карда,
асосњои забони имрўзаи форсии дарии тољикї гузошта мешавад».
Дар ин давра шањрњои Осиёи Миёна – Бухоро,
Самарќанд, Марв, Хуљанд, Њирот ва Балх ба марказњои њаёти фарњангї табдил меёбанд, ки бо мурури
замон дар даврањои аввали муттањид гардидани халќи
тољик наќши муњим гузошта, њамчун марказњои асосии инкишофи фарњанги тољик нашъу нумўъ мекунанд. Ин шањрњо имрўз њам барои мо ба маънии мероси бузурги ниёгонамон ањамияти таърихию
фарњангї доранд, ки дар фарњанги халќи тољик, забон, таърих ва њаёти имрўзаи вай таљассум ёфтаанд.
Давраи нињоии ташаккули давлатдории халќи
имрўзаи тољик ба куллї бо давлати Сомониён марбут
аст, ки дар давоми асрњои ΙХ-Х ба туфайли баъзе
воќеањои таърихї ба дунё омад. Давлати Сомониён
омили муњими таъриху тамаддуни Шарќ ва љањон
гардид. Вай ба халќаш шароити мусоиди зиндагї ва
кор муњайё сохта, боварии мамлакатњо ва халќњои дуру наздикро ба њамкории серсоњаи мутаќобилан
муфид дар тамоми тўли роњи бузурги абрешим, хусусан дар соњањои тиљорат, муомилоти байналхалќии
мол, мубодилаи фарњанг таќвият дода, халќи тољикро
ба сањнаи тамаддуни љањонї баровард.
Бино ба далелњои таърихї давлати Сомониён
дар заминаи анъанањои эњёгардида бунёд ёфта, дар
соњањои њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангї, илмї ва
адабї комёбињои бузург ба даст оварда, мамлакатро
аз торољгарони хориљї њифз карда, зањмати осоиштаи
дењќонон ва косибонро таъмин намуд. Дар давраи
Сомониён барои ба майдони эљоду фаъолият ќадам
нињодани силсилаи олимону адибони љањоншумул
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шароит муњайё шуд. Мутафаккири бузург Муњаммад
ал-Хоразмї, Абўнасри Форобї, Закариёи Розї,
Абўалї ибни Сино, Абурайњони Берунї, поягузорони
адабиёти тољику форс Абўабдуллои Рўдакї,
Абўмансури Даќиќї ва Абулќосими Фирдавсї аз
њамин љумлаанд.
Дар давлати Сомониён гуногунандешии ќонунии
маъмул љорї буд. Дар мамлакат намояндагони динњо
ва љараёнњои гуногуни динї зиндагї мекарданд ва ин
ба давлат халал намерасонд, ки давлати мутамарказ
ва воњид бошад. Мо имрўз гуфта метавонем, ки гуногунии мафкуравї дар Тољикистони имрўза барои
тањкими давлатдорї монеа нест.
Сањми Садриддин Айнї, Бобољон Fафуров дар
омўзиши таъриху маданият ва дар худшиносии халќи
тољик нињоят бузург аст. Мо, тољикон, номњои олимони машњури рус Бартолд, Андреев, Семенов, Якубовский, Окладников, Бертелс, Дяконов, Брагинский
ва бисёр дигаронро њамеша вирди забон мекунем, зеро фаъолияти илмии онњо асосан ба тадќиќу ташвиќи
таърихи халќи тољик, инчунин замони Сомониён
бахшида шудааст.
Маданияти моддb ва шакл[ои он
Маданияти моддии давраи Сомониён хеле бой ва
гуногунранг буда, намунањои барљастаи он њамчун
осори бебањои маданияти љањонї њисобида мешавад.
Меъмории асрњои ΙХ-Х пеш аз њама љолиби ќайд аст,
ки бештар бо меъмории замони пешина зич
алоќаманд буд. Ин алоќамандї, масалан, дар ташкили алоќамандии мутамарказии объектњо мушоњида
мешавад. Инчунин истифодаи наќшњои зооморфї,
яъне тасвири њайвонњо ва хазандањою паррандањо
мушоњида мешавад. Ин наќшњоро дар маќбарањо ва
ќасрњои феодалї мушоњида кардан мумкин аст.
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Баробари ин, дар меъмории замони Сомониён як
ќатор унсурњои нав дар санъати бинокорї, хусусан
меъмории монументалї мушоњида мешавад. Масалан,
васеъ истифода шудани хишти пухта ва дигаргунии
шакли он. Хишти хоми росткунља бо хишти пухтаи
мураббаъ иваз карда мешавад. Услуби гузориши декоритивии хиштњои пухта, ки дар замони Сомониён
ихтироъ шуда буд, солњои тўлонї ањамияти худро гум
накарда, дар объектњои меъмории Осиёи Миёна
татбиќи худро дарёфт. Дараљаи баланди санъати бинокории он давраро чунин бинои классикии монументалї, ба монанди маќбараи Сомониён дар Бухоро
тасдиќ менамояд. Меъморон онро аз рўи лоињаи пешакї, бо назардошти тамоми талаботи зебоии
меъморї сохтаанд, ки зебоии он таваљљўњи мардумони дунёро ба худ љалб менамояд. Дар меъмории он
анъанањои гузаштаи мањаллии суѓдиён баръало намоён буда, инчунин хусусиятњои нави ба замони феодализм хос ба чашм мерасад.
Яке аз дигар ёдгорињои меъморие, ки инкишофи
сохтмони монументалиро инъикос менамояд, маќбараи Арабат (977-978) дар дењаи Тим (60км дуртар аз
Каттаќурѓон) ба шумор меравад. Нисбатан дертар
боз як ёдгории меъмории дигар, бо номи маќбараи
Аламбардор сохта мешавад. Дар ин ду маќбара шакли нави меъмориро мушоњида мекунем, ки унвони
иншоотњои порталиро гирифтааст. Чунин ёдгорињо
дар њудуди давлати Сомониён хеле бисёр сохта шуда
буд.
Дар таърихи меъмории монументалии Осиёи
Миёнаи асри ΙХ-Х мавќеи муњимро як ќатор
боќимондаи вайронањои масљидњо ишѓол менамоянд.
Масљиди Маѓоки Аттор дар Бухоро, масљид дар харобазори шањрчаи Варахша, Чилдухтарон дар
Шањристон ва ѓайра аз он љумлаанд. Њамаи
масљидњои ин давра дорои системаи аркагию гумбазї
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буда, бо сутунњои калони дохилии худ аз дигар ёдгорињо фарќ менамояд ва дараљаи баланди мањорати
меъморони он давраро нишон медињад. Лекин дар
бораи меъмории монументалии гражданї ё ки дунявї
дар замони мо маълумот хеле кам аст.
Дар Мовароуннањру Хуросон шумораи бисёри
ќалъањои феодалї вуљуд доштанд. Инчунин бисёр биноњои бозор ва њатто ќасрњои пўшида вуљуд доштанд,
ки дар сохтмони онњо шаклњо ва услубњои гуногуни
санъати меъморї истифода карда шудааст. Меъмории
динї ва дунявї на танњо бо эњтиёљоти эстетикии
соњибони худ, балки ба талаботи синфи њукмрони феодалї љавоб дода метавонист.
Дар ин давра наќшу нигор дар рўи алебастр хеле
ривољу равнаќ меёбад. Дар Афросиёб (Самарќанд),
Њулбук ( ноњияи Восеъ), Сайёд (ноњияи Москва) панелњои бисёре дарёфта шудаанд, ки дар онњо композитсияњои гуногуни дорои унсурњои геометрї ва рустанишакл мушоњида мешавад.
Мавќеи муњимро дар меъмории он давра кандакории рўи чўб ишѓол менамояд. Бо воситаи он шифт,
карнизњо, сутунњо ва ѓайра ороиш дода мешуданд,
намунањои бењтарини чунин навъи санъат дар
ќишлоќњои Оббурдон, Курут, Урметан, Искандари
ноњияи Айнї, Панљакент ва дењаи Чоркўњи Исфара
дидан мумкин аст.
Дар асрњои ΙХ-Х як ќатор намудњои санъати
ороишї-амалї инкишофи минбаъдаи худро меёбад.
Масалан, наќшу нигори зарфњои сафолин, рангу ороиш додани матоъњо, гилемњо, санъати хаттотї, кандакорї дар рўи оњан, коркарди шиша ва ѓайра. Санъати
заргарї низ љолиби ќайд аст, зеро ки аз металлњои
ќимматбањо (нуќра, мис, тилло ва ѓайра) њам зарфњои
ороишї ва њам васоити ороишдињандаи занон сохта
шуда, дар бозорњои љањонї талабгорони зиёд доштанд.
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Маданияти маънавии замони Сомониён
Майлу раѓбат ва њамкории њокимони Сомонї
дар болоравї ва бењдошти осори маданї, забон,
адабиёт, анъаноти мањаллї мардумони имрўзаро ба
њайрат меоварад. Маќоми Исмоили Сомонї дар пайдоиш ва рушду камоли забони адабии классикии форсу тољик хеле бузург аст. Инкишофи бемайлони фалсафа, риёзиёт, илми нуљум, кимиё ва тиб бо номи
олимони машњури ин давр Абўали ибни Сино,
Абўрайњони Берунї, Абўнасри Форобї, Муњаммади
Хоразмї ва як зумра дигар олимон зич алоќаманд
аст.
Замони Сомониён марњилаи гулгулшукуфии
адабиёти классикии форсу тољик ба шумор меравад.
«Шоњнома»-и њаким Фирдавсї адабиёти безаволи
мардуми форсу тољик ва сарчашмаи муњимтарини
омўзиши таъриху фарњанги ањди ќадим аст. Дар он
тамоми хислатњои тољикони ќадим - мардонагї, далерї, шуљоатмандї, дурандешї ва ќањрамонии онон
инъикоси худро ёфтааст. Фирдавсї бо ин асараш мехост њиссиёти ватанпарварии мардумро баланд бардошта, муборизаи ќуввањои некї ва бадиро инъикос
намояд.
Энсиклопедистоне, ки мо дар боло номи онњоро
ба забон гирифтем, сањифаи баѓоят бузурги илми
тољикро оѓоз намуданд. Дар охири асри VШ ва нимаи
якуми асри ΙХ фаъолияти ал-Хоразмї (780-830) њамчун асосгузори мактаби математикии мамлакатњое, ки
ба халифати Араб дохил мешуданд, маълум аст.
Асарњои ў дар соњаи астрономия, география, арифметика имрўз дар тамоми љањон истифода мешавад. Масалан, «Байт-ал-њикма» (Хонаи хирад); «Китоб-алљам в-ат тафриќ би њисоб ал-њинд» (Китоби љамъу
тарњ аз рўи шумораи њиндуён); «Китоб ал-мухтасар

ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

фи њисоб ал-љабр ва-л-муќобала» (Китоби мухтасар
оид ба њисобкунии алгебрї) ва ѓайра. Дар ин ва дигар
асарњояш вай аввалин маротиба арабњо ва бо воситаи
онњо тамоми аврупоиёнро бо системаи раќамњои њиндуён ошно намуд, бори нахуст мафњуми алгебраро
(Ал-љабр)-ро ворид карда, барои чен намудани фигурањои геометрї истифода бурд. Умуман, хизмати бузурги ў дар он аст, ки вай алгебраро хамчун илми мустаќил пешнињод намуд.
Дигар намояндаи илми асри ΙХ-Х Абўалї ибни
Сино (960-1037) буд, ки дар синни 18-солагї ќариб
хамаи илмњои он давраро омўхта буд. Имрўз 40 асари
ў дар бораи тиб, 185 асари фалсафї ва мантиќ, 30 рисолаи астрономї ва илмњои табиатшиносї, 3 асари
мусиќии ў маълум аст. «Ал-ќонун фи-т-тиб» (Ќонуни
тиб) њамчун Ќомуси тиббї дар 5 ќисм дар тамоми
љањон истифода мешавад. Асарњои ў «Китоб-ушшифо» (Китоби шифо), «Донишнома» ва ѓайра
илмњои мављударо ба амалї ва назариявї људо менамояд. Аќидањои материалистии ў бо нишондодњои
теологї-идеалистиаш якљоя асоси аќидањои фалсафии
ўро ташкил медињанд. Лекин аќидањои ў назарияи
пешќадами машшоияи шарќї њисоб мешавад. Вай
абадї будани љањонро тасдиќ намуда, њодисоти табиатро бо њам алоќаманд њисобида, таълимот оид ба сабабияти ќонуниятро дар табиат ошкор намуд. Дар
соњаи психология вай якчанд назарияњоро пешнињод
мекунад. «Рисола дар бораи рўњ», «Достон дар бораи
рўњ» ва ѓайра, ки дар онњо бисёр хусусиятњои психологии инсон ва њайвонотро нишон медињад, аз љумлаи
онњост. Вай рўњ ва нафсро фарќ менамояд. Рўњ - асоси
ѓайримоддї аст, нафс бошад асоси моддї мебошад,
ки таъминкунандаи ќуввањои њаётии инсон ва њайвонот ба шумор меравад. Бузургии таълимоти фалсафии
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ў мањз дар њамин аст, на Афлотун ва на Арасту ин
тавр руњ ва нафсро људо накардаанд.
Боз як намояндаи дигари илми давраи Сомониён
Абўрайњони Берунї (973-1048) буд, ки худро шогирди
Абўмањмуди Хуљандї њисоб мекард. Асарњои «Картография», «Хронология», «Хордњо», «Њиндустон» ва
ѓайра бузургтарин намунањои асарњои астрономии ў
ба шумор мераванд. Вай шумораи бисёри асарњои гуногунсоњаи худро мерос гузоштааст, ки дар як умри
кўтоњи инсонї таълиф шудани онњоро тасаввур кардан хеле мушкил аст. Аз 150 асари Берунї то замони
мо 26 тоаш расидааст.
Дар асрњои ΙХ-Х адабиёти бадеї, хусусан шеъру
шоирї ба дараљаи олї мерасад. Ба ин давра фаъолияти бисёр шоирон ва нависандагон рост меояд.
Абўабдуллои Рўдакї, Робияи Балхї, Даќиќї ва дигарон шевогию равонии шеърњои тољикиро таъмин
намуданд. Дар лирикаи худ онњо муњаббати софи инсонї, аќлу хирад, љасурию ростї ва хирадмандиро
тарѓибу ташвиќ намудаанд. Хусусан, Рўдакии бузург
жанрњои маснавї, ќасида, ѓазал ва рубоиро ба ќуллаи
баланд бардоштааст. Њамин тариќ, олимон ва шоирони давраи Сомониён ва асарњои онњо нишондињандаи маданияти маънавї буда, марњилаи нави
инкишофи маданияти тољикро бо номи «Эњёи Аљам»
мекушоянд.
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МАВЗЎИ 14.
ФАРҲАНГ ДАР ЗАМОНИ ЭҲЁИ АҶАМ
Наќша:
1. Масоили бандубасти илмии падидањои Эњё.
2. Маданияти моддї ва маънавии ин давра
3. Эњёи Аљам ва ањамияти оламшумули он
Мо дар мавзўи пешин бо назардошти давраи
Сомониён дар бораи оѓози эњёи халќи тољик сухан
рондем. Эњёи миллии халќњои Эрони Шарќї, ки ба
пайдоиши халќи тољик вобаста аст, њамзамон оѓози
давраи эњёи Шарќи Миёна мебошад. Суханони олими
машњури рус академик Н.И.Конрад комилан одилона
мебошад. Эњё, ба ќавли ў, љараёни на танњо хоси
Аврупо, балки «зуњури ќонунияти умумиест, ки
пешрафти таърихии халќњои «тамаддуни бузургро»
таљассум менамояд».
Аз назари муаррихи бостоншинос Андре Боннар
тамаддунњои инсонї, мисоли мављудоти зиндаанд:
«…онњо низ рўзе пайдо мешаванд, тадриљан инкишоф
меёбанд, рўзе ба ављи камолоти моддию маънавї мерасанд ва рўзе рў ба таназзул оварда, оќибат нобуд
мегарданд. Фарќ дар он аст, ки осори маънавии онон
тамоман аз байн намеравад ва дар хотираи авлодњои
асрњои сонї њамчун ёдгоре боќї мемонад».
Дар оѓози сухан яке аз истилоњњои таърихї - Эњё
истифода шуд, ки ба сифати муродифи тољикии мафњуми Ренессанс (Реформация - Чинквегенто - Возрождение) омадааст. Саволе ба миён меояд, ки «Оё
интиќоли мафњуми мазкур ягон бунёди илмї дорад?»
Яъне, дар ташхису табаќабандии таърихи машриќзамин истифода бурдани истилоњњое, ки зодаи
муњити маънавии маѓрибзаминанду рўйдодњои хоси
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таърихию фарњангиро ифода мекунанд, то чї андоза
салоњ аст?
Дар матбуоти илмї дар бобати эњёи Аљам бањсу
мунозирањои зиёде мављуданд. Мафњуми «Эњёи
Шарќї»-ро бори нахуст адабиётшиноси гурљї Ш.П.
Нукубидзе (1947) ба ќалам оварда, онро дар тадќиќи
адабиёти ќарнњои ХΙΙ-ХΙΙΙ-и Гурљистон нуќтаи истинод ќарор дод. Сипас аќидаи файласуфи кафкозї
В.Чалоян дар боби «Эњёи арманї» интишор шуд, ки
онро академик Н.И.Конрад тарафдорї карда, дар
навбати худ аз «Эњёи Хитой» сухан ронд.
Аз байни донишмандоне, ки таърихи тамаддуни
Fарбро пеша карданду дар ин љабњаи илм ном бароварданд, А.Ф. Лосев назари худро баён кардааст. Ў
дар «Эстетикаи Эњё» ном асараш собит мекунад, ки
дар Ховарзамин низ падидањое амсоли падидањои
иљтимоию фарњангии аврупої зуњур ёфта метавонанд.
Нињоят В.М.Жирмундский, И.С.Брагинский ва
В.Б.Никитина ѓояи «Эњёи Шарќ»-ро ба марњилањои
муайяни инкишофи таърихии адабиёти Эрону Нерон
татбиќ намудаанд. Аќидаи «Эњёи Шарќ»-ро ба ин ё
он андоза як ќатор олимони хориљї (Э.Браун, А.Мец,
Эњсони Табарї, Р.Фрай) низ тарафдорї кардаанд.
Бо вуљуди ин аќидаи «Эњёи Шарќ» дар илми
њозира бо ду сабаб њанўз нуфузи кофї пайдо накардааст. Сабаби аввал ва асосї ин аст, ки худи бунёди
назарии консепсияи «Эњёи Шарќ» суст аст. Сабаби
дуйум – ба њадди ифрот расонидани аќидаи мазкур
аст, ки зимни сўиистифодаи истилоњоти начандон
даќиќ аз як тараф ва бидуни тааммули амиќ ќаламдод
намудани падидањои њанўз ба њадди кофї омўхта
нашуда аз тарафи дигар, сурат мегирад.
Худи мафњуми «Эњё» одатан ба маънињои «аз нав
зинда гардонидан», «обод кардан», «равнаќу ривољ
додан» меояд. Мўњтавои сухан дар сари муайян намудани моњияти таърихию фалсафии Эњё мебошад, ки се
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љињат дорад: иќтисодї, иљтимоию сиёсї ва фарњангї.
Дар боби он ки кадоме аз ин љињатњо асосист љамъиятшиносони Шарќу Fарб ба як фикру андеша наомадаанд. Аз ин љост, ки ду ќазияи зерин пайдо шудааст:
-Эњё як нуќтаи гардишест, ки дар шоњроњи тараќќиёти инсоният ќарор дорад, вале онро марњилаи
томи таърихї донистан нашояд, ки њамроњ ба љараёни
ташаккул ё таназзули ин ё он сохти љамъиятї сурат
гирифта бошад;
-Эњё як падидаи иљтимоию фарњангист, иборат
аз нањзати гуманистї, ки дар навбати худ дар зимни
растохези анъанаи мадании ањди пешин ба вуќўъ пайвастааст.
Аз ин нуќтаи назар лозим меояд, ки ба тањлили
илмию мантиќии мафњуми Эњё бозгашта се маънии
истифодашавандаи онро нишон дињем:
А). Эњё ба маънои тањтуллафзии
истилоњ
љунбиши фарњангиест, дар роњи аз нав барќарор
намудани анъанањои пешини маданияти моддї ва
маънавї.
Б). Эњё маънан мусовї бо гуманизм аст: њарчанд,
ки ѓояњои гуманистї дар асрњои гузашта ва дар минтаќањои гуногуни таърихию фарњангї пайдо шудаанд,
фаќат дар давраи Эњёи Аврупо ба низом даромада, ба
сифати як аќидаи томи љамъиятї ташаккул ёфтаанд.
В). Эњё шомили инќилоби њам маданї ва њам
љамъиятї буда, аввалї (нањзати фарњанг), зода ё
инъикоси охирї (инкишофи иќтисодию иљтимої) аст.
Аз дастовардҳои фарҳангї бармеояд, ки олимони зиёде оид ба ташаккули фарҳанги аҷамиён кор
кардаю тадқиқот гузаронида комёбиҳои онҳоро пурсамар ҳисобиданд. Бинобар ин раѓбати муҳаққиқони
соҳаҳои мухталиф, умуман шавқи мардум ба ин
давраи гузаштаи худ хеле бузург аст. Танҳо зикри
муҳаққиқон ва аҳамияту номи асарҳои онон, ки дар

ин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

онҳо бештар падидаҳои ҳаёти сиёсї, маданӣ, илмӣ,
адабї, фалсафї, меъморї ва мусиқӣ тасвир шудаанд,
бисёр саҳифаҳоро ишғол мекунанд.
Хусусан асарҳои як зумра олимони машҳур,
арбобони илму фарҳанг ба монанди С.Айнӣ,
Б.Ғафуров, А.М.Мирзоев, Саид Нафисӣ, Аҳмад Алии
Муҳибӣ, Е.Э.Бертельс, Ш.Ҳусейнзода, Љ. Мирзозода, И.Брагинский, В. Бартолд, А. Ю. Якубовский,
Ж.Лазарь, М.Раҷабов, В.Терневский, А.П.Юшкевич,
Б.А.Розенфельд, М.Е.Массон, С.П.Толстов, В. Шишкин, А.М.Менделштам, М.Эркаев, Акбар Турсун,
Т.Қодирова ва дигаронро агар омӯзем мебинем, ки
дар он дастовардҳо фарҳанги ғании мардуми аҷам
нишон дода шудаанд.
Мардуми Аҷам дар тӯли садсолаҳо барои тараққӣ додани кишоварзй, ҳунармандӣ, савдо,
таҷаддуди анъанаҳои маҳаллӣ, маданият, илм, санъат
ва ғайраҳо дар ватани хеш кори зиёдеро ба сомон расондаанд. Дар даҳсолаҳои охир роҷеъ ба як қатор
соҳаҳои илм маълумотҳои нав ба даст омад. Маълумотҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳанд, ки аҷамиён аз
аксари боигариҳои зеризаминӣ, хусусан аз комёбиҳои
химия дар маъдангудозӣ пурра истифода мебурдаанд.
Роҷеъ ба дигар намудҳои касбу ҳунар бошад маълумотҳои зиёде оид ба кулолгарӣ, истеҳсоли қоғаз, шишабарорӣ, дуредгарї, чармгарӣ, кандакорї, шаҳрсозӣ, меъморӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва ташаккули
фарҳанги ду кишвари бузурги Шарқ-Мовароуннаҳру
Хуросон то замони мо боқї мондааст. Албатта барои
ин саҳми дастгоҳи давлатдорони Тоҳириёну Сомониён ниҳоят бузург аст.
Яке аз олимони аҳди Сомониён Муқаддасӣ, ки
ба тамоми мамолики мусулмонӣ сафар карда буд, дар
бораи шоҳону вазирони адолатхоҳи онҳо чунин мена-
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висад: «Абдуллоҳ, Тоҳири-II, Исмоил, Насри-II, вазирон Балъамӣ ва Ҷайҳунї аз байни шоҳону вазирон,
феълан ва зоҳиран нисбат ба илму уламоҳо беҳтаринанд ва аҳли илмро маҷбур намесохтанд, ки замин
бӯсанд. Дар ҳузури эшон тамоми моҳи рамазон маҳфилҳо ороста мешуд». Ин ҷо сухан аз ҷамъомадҳои
махсуси илмию адабӣ меравад, ки дар дарбори Сомониён барпо мешуданд. Дар ҳаёти маънавии замони
Сомониён оид ба интишори донишҳои илмӣ, адабиёт
ва санъат маҳфили илмии «Ихвон-ус-сафо», ки дар
асри Х вуҷуд дошт нақши муҳим мебозид. Шабакаи
китобхонаи Бухоро бо номи «Савон-ул-ҳикмат» ва
дӯконҳои китобфурӯшӣ дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Марв, Кеш, Балх, Ни-шопур, Хуҷанд, Кӯлоб, Насаф, Истаравшан марказҳои бузурги илмию
фарҳангӣ буда, ба пешрафти фарҳанги мардуми форсу
тоҷик нақши калон бозидаанд.
Бузургию хирадмандии мардуми аҷам ва уламои
онҳоро ал-Ҷоҳид чунин шарҳ додааст: «Дар рӯи замин
нест санъати олӣ аз соҳаи адабиёт, фалсафа, ҳисоб,
ҳандаса, мусиқӣ, ҳунармандї, ҳуқуқшиносӣ ва ғайраҳо, ки дар он хуросониёну мовароуннаҳриён набошанду бар донишмандони бузург ва олимони машҳур ѓолиб наоянд».
Агар асри IХ умуман давраи эҳёи давлатдорию
анъанаҳои маҳаллӣ ҳисоб ёбад, асри Х замони тараққиёти иқтисодиёти Мовароуннаҳр ва Хуросон, инкишофи маданияти замони тоҷикон, давраи шукуфоии адабиёт ва илми тоҷик, тараққиёти шаҳрсозӣ
ва ҳаёти шаҳрҳо буд. Дар ин давра ҷараёни ташаккули халқи тоҷик (аҷамиён) суръат гирифта, асосан ба
итмом расид. Маданияти моддӣ ва маънавии тоҷикон
ва дигар мардуми Осиёи Марказӣ инкишоф ёфт.
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Дар ин давра забони тоҷикӣ (дарии форсӣ) аз
коргузории давлатӣ забони арабиро танг карда,
нињоят ҷои онро гирифт. Забони тоҷикї, забони
адабиёти бадеӣ (назму наср) ва қисман забони осори
илмӣ гардид. Ба забони тоҷикӣ назм хеле тараққї
кард, ки инро дар мисоли эҷодиёти асосгузори назми
форсӣ- дарии тоҷикӣ Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва бузургтарин шоири давр Абулқосим Фирдавсӣ мушоҳида
метавон кард. Назм низ як паҳлуи маданияти ин замон буд.
Ба мисли назм соҳаҳои гуногуни намудҳои
санъат низ пешрафти назаррасе доштанд. Бузургтарин ёдгориҳои санъати меъморӣ ба мисли қасри
шоҳону девони вазирони Сомониён, китобхонаи «Савон-ул-ҳикмат»- и Бухоро тавассути усули санъати
амалӣ дар ҳамин ҷо офарида шуданд. Дар он замон
бозорҳои китобфурӯшӣ ҷои мулоқотҳои аҳли илму
адаб буд. Дар Марв ҳанӯз аз ибтидои асри IХ ва
баъдтар низ хазинаи китобҳои паҳлавӣ дида мешуд.
Дар он ганҷи бебаҳои охирин сулолаи Сосониён
Яздигурд, ки ҳангоми фирор карданаш аз лашкари
арабҳо дар миёнаи асри VII ҳамроҳи худ оварда буд,
нигоҳ дошта мешуд.
Хусусан дар соҳаҳои санъат тамоюлҳои нав пайдо шуданд,ки таҳти таъсири ду сарчашма- маданияти
маҳаллии тоисломї ва маданияти исломӣ намудор
мегарданд. Дар асрҳои Х-ХI барои мусалсал гардонидани таълиму тарбия дар масҷиду мадрасаҳои
шаҳрҳои Бухоро, Фарғона, Фарҷак, Нишопур, Марв,
Насаф, Хутан (Кӯлоб) ва хусусан, мактаби илмии
олим Абӯҳафс дар Бухоро интишори донишҳои илмї
ва динӣ наќши калон мебозид.
Гарчанде ислом дини асосии давлатӣ эътироф
гардида бошад ҳам, дар асрҳои IХ-ХI дар Осиёи
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Марказӣ гурӯҳҳои хурд-хурди зардуштиён, бутпарастон, монавиён ва масеҳиён зиндагӣ мекарданд.
Масалан ҷамоаи зардуштиён дар шаҳрҳои Бухорову
Самарқанд вуҷуд доштанд. Оид ба ин масъалаҳо
Муҳаммади Наршахӣ дар китобаш «Таърихи Бухоро»
ва Абурайҳони Берунӣ дар «Осор-ул- боқия» ном асари хеш маълумотҳо дода, аз ҷумла қайд мекунанд, ки
зардуштиёну бутпарастон ва монавиён дар шаҳрҳои
Бухорову Самарқанд ва масеҳиён (насрониён) дар
шаҳри Марв зиндагӣ мекардаанд. Исои муаллифи
«Фарҳанги суриёнӣ» аз рӯи нишондодҳо муаллифи
тафсири Аҳди Ҷадид зодаи Марв будаанд. Њатто
олим, табиб ва файласуфи насронӣ Абулхайр ибни
Хаммор ҳам дар Хоразм зистааст. Ў аз забони суриёнӣ асарҳои Арасту ва дигар олимону файласуфони
атиқаро ба арабӣ тарҷума кардааст.
Дар асрҳои Х-ХI деҳаҳои насронинишин дар
байни Дилварзин ва дарёи Сир, ноҳияҳои Шавдари
ҷанубии Самарқанд вуҷуд дошт, ки Ибни Њавкал дар
он ҷойҳо бо насрониёни Байнаннаҳрайн вохӯрдааст.
Дар шаҳрҳои Бухоро, Балх, вилояти Гузон ҷамьиятҳои яҳудиён вуҷуд доштааст.
Албатта ташаккул ва пешрафти давлатдории тоҷикон дар соҳаи маданияти моддию маънавӣ бе комёбиҳои илмї имконнопазир буд. Осиёи Марказї яке аз
калонтарин марказҳои илмҳои дақиқ ба ҳисоб мерафт, ки дар ин сарзамин як зумра олимоне (алломаҳо) ба дунё омаданд, ки асарҳояшон аз бисёр ҷиҳат
ба инкишофи минбаъдаи математика, нуҷум, тиб, ботаника, ҷуғрофия, таърих, адабиёт, фалсафа ва инчунин ба фарҳанги давраи нави Аврупо мадад расонидаанд. Яке аз онҳо асосгузори илми риёзӣ АлХоразмї аз ҷумлаи мунаҷҷимони Халифа Маъмун
буд, ки фаъолияти илмиаш асосан дар академияи
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улуми Бағдод «Байт-ул-ҳикмат» (Кохи Хирад) мегузашт ва худи ӯ дар чорабиниҳо ширкат меварзид. Китобҳои бузурги Ал-Хоразмӣ «Китоб -ул - ҷамъ ва уттафриқ би- ҳисоб - ул -Њинд», «Ки-тоб-ул- мухтасар
фи- ҳисоб- ул- ҷабр- вал- муқабала» буда, ба воситаи
онҳо Аврупоро бо системаи ҳисоби нӯҳ рақами ҳиндувон шинос намудааст. Дар асарҳои ӯ маълумотҳо
оид ба чен кардани замин, тақсими молу мулк мавҷуд
аст. Кашфиётҳои Ал-хоразмӣ ба кашфи-ётҳои «Ибтидо»- и Эвклид ва «Метрика»-и Герон хеле наздикї
доштанд. Бисёр масъалаҳо аз рӯи шартҳояшон бо
масъалаҳои Герон мувофиқ меомаданд. Чунин масъалаҳо баҳри китобҳои арифметикаи мамолики исломӣ
хос буда, бо тақозои амалияти фиқҳ ба вуҷуд омадаанд.
Дар интишори идеяҳои Ал-Хоразмї дар мамолики Шарқу Ғарб саҳми олимони дигар ба монанди
Абӯкомили Шуҷоъ, Аслами Мисрӣ, Маслама ибни
Маҷритӣ ва дигарон хеле бузург мебошанд. Мисли
Муҳаммад ал- Хоразмӣ дар пешрафти илму фарҳанг
саҳми аллома Закариёи Розӣ, ки яке аз осори фарҳангии эшон дар соҳаи кимё, тиб («Ал-ҳовӣ») мебошад,
хеле бузург аст. Муҳаммад Абунасри Форобӣ дар
«Китоб-ул Мадинат-ул-фозила» ном осораш оид ба
ин фарҳанги воло маълумот додааст.
Инчунин саҳми Абуали ибни Сино, Умари
Хайём, Абӯнасри Арроқӣ ва дигарон ниҳоят бузург
мебошад. Дар ин љо номи Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ, ки
ихтироъкори асбоби астрономии зовиясанҷӣ радиусаш тақрибан 40метр буд, зикр кардан мумкин аст. Ӯ
ин асбобро ҳамроҳи шогирдонаш барои муайян кардани аниқи сайёраҳо истифода мебурданд. Бостоншиносон исбот карданд, ки чунин зовиясанҷ асбоби асосии расадхонаи машҳури назди Самарқанди Улуғбек
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(асри ХVI) будааст. Аз ин бармеояд, ки Хуҷанд низ
маркази тадқиқоти астрономӣ ба ҳисоб мерафтааст.
Агар мо ба таърихи эҷодиёти яке аз алломаи ин
замон Умари Хайём назар кунем, мебинем, ки ӯ худро
дар ҷабҳаи фалсафа шогирд ва пайрави Абуали ибни
Сино медонист. Ў «Дархостнома» ном асарашро, ки
ба тоҷикӣ (1047) иншо карда буд, таҳти таъсири фалсафаи Сино нигоштааст. Дар қатори осори дигари
тоҷикии Хайём рисолаи «Наврӯзнома» аҳамияти калони таърихию фарҳангӣ дорад. Дар он асосан аз
таърихи солшумориҳо, ҷашни Наврӯз, расму оини
мардуми эронинажод сухан меравад. Ин рисола аз
ҷиҳати забону услуб басе арзишнок буда, онро намунаи барҷастаи насри равону соддаи тоҷикӣ бояд хонд.
Хайём намояндаи барҷастаи адабиётест, ки аз оғоз
инсондӯстиро тарғиб мекард.
Солҳои зиндагию фаъолияти Хайём 1048 - 1131
буда, номи аслиаш Абдулфатҳ Умар ибни Иброҳим
аст. Дар Нишопур дар оилаи хаймадӯз ба дунё омадааст. Асарҳои Хайём аз 15 рисола иборат буда, дар
бораи фалсафа (5-то) нуҷум, физика, ҳандаса, риёзиёт
ва ғайраҳо иншо шудаанд
Дар асрҳои IХ-Х дар таърихи мардуми форсу
тоҷик ҷунбиши бузурги таърихию фарҳангие оғоз
шуд, ки он дар дастовардҳои фарҳангӣ ҳамчун эҳёи
тоҷик ёд мешавад. Гаҳвораи ин қиёми таърихию
фарҳангӣ Бухоро буд, ки он ба қавли Абубакри Наршахӣ «ҳафтод ҳазор алам бувад, дар зери ҳар аламе
ҳафтод ҳазор шаҳид бувад». Ҳамон Бухорое, ки бо қувваи ақлу бозуи аҷамиён бино шудаю боре чанд ба
асптозии аҳли саҳро табдил ёфта, ҳар дафъа аз нав
барқарор мешуд. Баъди истилои араб, аз вақте ки Бухоро пойтахти нахустин давлати тоҷикон қарор гирифт, гӯё дубора эҳё шуд.
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Омили рушди ин маданияти олимарому олимақом забоне буд , ки он дар замони худ бесабаб
шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо накардааст. Дар дунё халқе
нест, ки мисли аҷамиён дар чаҳоркӯчаи таърих танҳо
монда, ин қадар парокандагии миллию мазҳабй ва
сиёсиро аз сар гузаронида бошад. Бо вуҷуди ин ноадолатию мушкилотҳо таърих гувоњ аст, ки ягон арбоби барҷастаи илму фарҳанги тоҷик дар боби забону
маданияти дигар халқҳо бадгӯї накардааст, урфу одати ягон қавмро паст назада ва ё аз рўи хусумати миллию мазҳабӣ ба иззати нафси мардуми марзу буми бегона нарасидааст.
Пас бењуда нест, ки идеалҳои волои гуманистӣ
маҳз дар муҳити таърихию фарҳангии Аҷам ташаккул ёфтаанд. Шароити ногувору носозгори таърихие,
ки баъди инқирози нахустин давлати тоҷикон Оли
Сомон дар сар то сари Хуросони бузург фаро расид,
чандин арбоби барҷастаи илму адаби аҷамро бидуни
хосту иродаи эшон ба кӯи дарбадарӣ андохт. Онҳо ба
мисли Шайх Муслиҳиддин Саъдї, Камоли Хуҷандӣ,
Амир Хусрави Дехдавӣ, Зебуниссо ва дигарон аз шаҳре ба шаҳре, аз вилояте ба вилояте, аз мулке ба мулке
кӯчида пуштибонӣ меҷустанд ва ҳамин, ки сарпаноҳи
мусоиде ёфтанд, ба растохези маданӣ мепардохтанд.
Олим, табиб ва файласуфи тоҷик Абӯали ибни
Синои Бухороӣ гарчанде дар гурезогурези ҳамешагӣ
буд, асарҳои бузурги худ «Донишнома», «Ал-қонун
фи-тиб»-ро иншо намуда, дар мулку кишварҳои бегона басе рӯзро шаб ва шабро рӯз карда ва охир дар
наздикии Њамадон аз касалие фавтид, ки ҳаргиз дарди бедаво набуд, хусусан, ки худи ӯ дар ин боб рисолае иншо карда буд бо номи «Китоб-ул-кулинҷ» ва аз
он борҳо дигаронро наҷот дода буд. Мисли ӯ
Абӯрайҳони Берунӣ, Хоразмӣ, Ҷалолиддини Балхї,
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Носири Хусрави Қубодиёнї ва даҳҳо дигароне буданд, ки аз вартаи ҳавлноки аљнабиён халосї ҷуста,
ватанро тарк гуфта, як каф хоки домангири зодгоҳро
ҳамроҳи худ мебурданд, ки ин аз одатҳои қадими
мардуми Шарқ аст.
Мо метавонем дар ин ҷо аз саргузашти устоди
барӯманд Мир Сайид Алии Њамадонӣ (1314-1386 )
ёдовар шавем. Меҳру ёди фарзандон ва муҳити осуда
эшонро аз Њамадон ба ин сарзамини бостонии Кӯлоб
овард. Он кас дар ҷодаи фарҳанг асарҳои бузурги илмию ахлоқӣ ба монандӣ «Њафт водӣ», «Футутия»,
«Мақомоти суфия», «Дарвешия», «Қиёфатнома», «Захират-ул- мулук» ва ғайраҳоро эҷод намуда, байни
ҷаҳониён шӯҳрати зиёде пайдо кардааст. Яке аз асари Мир Сайид Алии Њамадонӣ «Захират-ул-мулук»
(Захираҳои подшоҳон)-ро ном бурдан мумкин аст, ки
он аз 6 фасл иборат буда, то ҳол аҳамияти худро гум
накарда, дар ганҷинаи ҷаҳонӣ ҷой гирифтааст. Ин
асари эшон аз рӯи шаклу мазмун як андоза ба
«Насиҳат- ул- мулк»- и Абуҳомиди Ғаззолй, «Гулистон»- и Саъдии Шерозӣ, «Наводир -ул- вақоеъ»- и
Аҳмади Дониш шабоҳат дорад. Ба қавли Нуриддини
Бадахшӣ, Алии Њамадонї «Қуръон»- ро дар синни 12солагӣ аз бар кардаанд.
Агар арз намоем, ки мазмуну мундариҷаи ҳамаи
асарҳои Мир Сайид Алии Њамадониро тарѓибу
ташфиқи ахлоқи ҳамидаи инсони комил ташкил
медиҳад, ҳеҷ хато нахоҳем кард. Алии Њамадонї
воқеан тарѓибгари идеяи дӯсти холис ва мўнису ѓамхор дар зиндагӣ аст. Ӯ яке аз ашхоси бонуфузи равияи
тасаввуф буда, тавассути асарҳои безаволи хеш барои
наслҳои минбаъда як пандномае овард, ки мутолиаю
қимати он то ҳанӯз ва дар оянда ҳам аз байн нахоҳад
рафт. Суханони ҳакимонаи ин пири барнодил дар
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ҳама давру замон сармашқи амалу зиндагии насли
башар хоҳанд буд.
Устод Лоиқ Шералӣ зимни андешаи бадеие аз
тақдири таърихии «Сарзамини камзамине», ки писарони пурҳасраташ ҷумла дар кӯи ғарибӣ хок гашта
номашро дар олам тоҷику Тоҷикистон кардааст, ёдрас мешаванд:
Чунки фарзандони ту дар тӯли таърихи дароз.
Ҳар куҷо рафтанд муште хок бо худ бурдаанд.
Вақте ки кас байтҳои ҷонгудози Камоли Хуҷандиро мехонад, чунин мепиндорад, ки онҳоро шоири
ѓурбатзадае дар диёри бегона мешиносанд, ки хоки
ватанашро қибла гирифта сурудааст:
Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш,
Дар љаҳон то чанд гардам бесару бепо ѓариб?
Чун дар ин даврон намеафтад касе бар ҳоли мо,
Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ, кї афтад во ѓариб?
Дар ѓарибӣ ҷон ба сахтӣ медиҳад мискин Камол,
Во ѓарибӣ, во ѓарибӣ, во ѓарибо, во ѓариб.
Бо гузашти айёми таърихӣ дар мавзеву ноҳияҳои
дигари ҷуғрофӣ густариш ёфтани забону фарҳанги тоҷикон ба доираи ҷунбиши мадании онвақта тадриҷан
қавму қабилаи бегона низ кашида шудаанд. Ин қавму
қабилаҳо бошанд, забону маданияти тоҷиконро пазируфта, дар навбати худ баҳри ривоҷу равнақ ва такомули он кӯшидаанд. Аз ин рӯ силсилаи падидаҳои иҷтимоию фарҳангиеро, ки паси ҳам сурат гирифта, то
худи ибтидои асри ХVIII сар то сари Эрону Озарбойҷон, Осиёи Сағир ва ба қисматҳои Њинду Покистон
ғулғула дар гунбади афлок андохтаанд, бо истилоҳи
умумӣ Эҳёи Аҷам номидаанд.
Дар эҷодиёти даҳонакии халқ ва назму насри
классикии мо дар бораи оби ҳаёт ном давои мӯъҷизаовари аҷал нақлу ривояти бисёре омадааст, ки саршор
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аз орзуву умеди ширинест, дар боби умри ҷовидонӣ.Дар мисоли Хизр овардаанд: дар зулмот ном
ҷои торикии замин чашмаи афсонавие будааст, ки
обаш ба кас умри ҷовид мебахшидааст. Бузургони
Наврӯзи Хуросон ба ҷои ҷустуҷӯи оби Хизр ба
меҳнати пурмашаққати эҷодӣ пардохта аз илму адаб
чунон як аҳроми шукӯҳманд бино кардаанд, ки ба
таъбири Фирдавсї бигӯем «на гашти замона бифарсоядаш » ва « чун мо табоҳӣ пазирад ҳаме»...
Дар қатори осори хаттие, ки дар ибтидои аҳди
ислом ба арабї ва дарӣ- форсї- тоҷикӣ тарҷума шудааст, китобҳои паҳлавӣ низ буданд.
Ана ҳамин тавр бо хости таърих бори дигар муколамаи фарҳангии Юнону Эрон баргузор гардид, ки
таи он ҷараёни баҳраваршавии дутарафаи Шарқу
Ғарб боз ҳам қувват гирифт. Маҳз илму ҳикмати юнонӣ буд, ки тавассути забони арабӣ дар Шарқи мусулмонӣ густариш ёфта, бо такони судмандаш дар аҷам
растохези маданияти моддию маънавии пешин ба вуқӯъ пайваст.
Дар асарҳои як қатор муаррихон, файласуфон,
адабиётшиносон ва забоншиносони дохилию хориҷӣ
(Е.Э.Бертелс,
А.Е.Бертелс,
А.М.
Белинский,
А.Н.Болдерев, И.С.Брагинский, Н.Неъматов, В.Никитина, Б.Ғ.Ғафуров, Акбар Турсунов, Р.Масов, Анри
Корбен, Муҳаммад Муин, Эҳсони Табарӣ ва дигарон)
ҷиҳатҳои таваҷҷӯҳманди ин падидаи фарҳангӣ мавриди таҳлилу тааммули илмӣ қарор гирифтаанд.
Дар давраи Эҳёи Аҷам чӣ файласуфони ҷудогона ва чӣ ҷараёнҳои томи динию фалсафӣ аз анъанаҳои
фарҳангии зардуштию монавӣ илҳоми ғоявӣ гирифтаанд.
Чун сухан аз Эҳёи унсурҳои фарҳанги пешинаи
Аҷам меравад, як ҷиҳати масъаларо набояд фаромӯш
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кард. Маданияти Эронӣ қабл аз аҳди исломї замоне
аз махзани тамаддуни классикии Аврупо баҳра бардошта буд. Вале фарҳанги бостонии Юнон ягона
манбаи илҳоми Эрониёни қадим набуд. Барои
барӯманд шудани заминаи маънавии Аҷам сарчашмаҳои фарҳангии ҳиндувон низ басе мусоидат кардаанд. Ба тасдиқи хулосаи Эҳсони Табарї далелҳои бисёре овардан мумкин аст. Сухан аз сайри таърихии
«Калила ваДимна» ном ёдгории безаволе меравад, ки
дар ганҷдони адабиёти бадеии ҷаҳони мутамаддин
мақоми хосе пайдо кардааст. Дар Аҷами бостонӣ баробари адабиёти бадеӣ баъзан тавассути он фалсафаи
ҳиндувон низ густариш ёфта буд. Худи фалсафа ҳамчун як соҳаи фаъолияти фикрию амалӣ ба аслу усули
афкору аъмоли аҷамиён ҳаргиз бегона набуд.
Бинои мӯҳташами илму ҳикмати асримиёнагии
Аҷам бошад дар болои чунин як таҳкурсии мустаҳками таърихию фарҳангӣ қомат афрохтааст, ки он дар
натиҷаи инкишофи ҳазорсолаи афкору аҳкоми динӣ,
асотирӣ, ахлоқӣ ва фалсафии мардуми таҳҷоӣ бунёд
ёфта буд. Маҳз ҳамин заминаи пурқуввати таърихию
фарҳангӣ буд, ки ба эрониён имкон дод, аввалин
шуда, ҳикмати юнониро пазирої намоянд ва пайваста
инкишоф диҳанд. Қобили қайд аст, ки фалсафаи классикии арабу форсизабон худ бештар бо саъю кӯшиши
аҷамиён ташаккул ёфтааст. Ва чунон ки тамаддуншиноси муосири эронӣ Саидҳусайни Наср барҳақ
мегӯяд: «метавон бидуни ҳеҷ шакку шубҳа аксар файласуфони исломиро эронӣ донист». Эрон ба маркази
аслии фалсафаи исломӣ табдил ёфта буд.
Шашсад сол пеш аз ин мутафаккири барҷастаи
араб Ибни Њалдун дар «Муқаддима» ном асари таърихиаш чунин баён намудааст: «ҷамъи мутахассисони
сарфу наҳви арабӣ форсиён буданд, ҷамъи олимони
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арабизабонӣ худ эронӣ буданд ё ба форсӣ ҳарф мезаданд ва ё форсидон буданд». Аз рӯи маълумотҳои ҳадиси пайѓамбар Муҳаммад салаллоҳи алайҳи васалам
- Рӯзе як шайхе аз он кас пурсон мешавад, ки кадоме
аз мардуми қавми ҷаҳон бофарҳангу илмдӯстанд?
Муҳаммад пайѓамбар ба ин суоли шайх чунин посух
гуфтанд: « Агар илм дар арши аъло ҳам мебуд, онро
аҳли форс ба даст оварда буд».
Равияи гуманистӣ дар назми тоҷику форс ба
ҳукми анъана даромада, адабиёти классикии моро ба
баландтарин мақому мартаба расонид. Дар ањди Эҳёи
Аҷам ин ақидаи зотан гуманистӣ дар шакле маъмулу
маъруф шуд, ки тавъам ба анъанаи фарҳангии ҳазорсолаи мардуми эронинажод буд. Дар ин бора сухан аз
васфи кайҳонии инсон меравад, ки махсусан дар афкори ахлоқию фалсафии аҷдодони мо Закариёи Розӣ,
Абунасри Форобӣ, Ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ,
Умари Хайём, Носири Хусрав, Шаҳобиддини Сӯҳравардӣ ва дигарон ба ҳукми анъана даромада буд.
Маданияти моддb ва маънавии даврон
Маърифати илмї ва фаъолияти эљодию моддии
аљамиён дар китоби таърихи маданияти љањонї сабт
шудаанд. Бино ба ахборе, ки дар «Осор-ул-боќия»-и
Абурайњони Берунї зикр шудааст, ниёгони мо – бохтарињо, портњо, суѓдиён, хоразмиён – дар баробари
бобулиён, њиндуён, юнониён ва дигар ќавмњои бостонї маълумоти гаронмояи илмию маънавї ва ёдгорињои моддї андўхтаанд.
Њафриёти археологї дар Суѓд, Хоразм ва Марв
аз инкишофи маданияти моддї дар ањди пеш аз ислом
далолат мекунад. Дараљаи инкишофи маданияти
моддї бошад, дар навбати худ ба савияи тараќќиёти
иќтисодиёти кишвар вобаста аст. Маълумоте, ки илми
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бостоншиносї то кунун андўхтааст, собит мекунад, ки
дар Осиёи Миёнаи ќадим бунёду бунёни хољагиро
кишоварзии обёришаванда ташкил медод. Чунин тариќи зироаткорї, албатта, бе шабакаи муназзами каналњо намешавад. Пас аљдоди моро лозим меомад, ки
масъалањои мураккаби техникиро њал намоянд.
Илми њайат низ аз эњтиёљот ва махсусияти кишоварзии обёришаванда сар задааст. Назар ба
њуљљатњои кўњи Муѓ суѓдиён таќвими хосеро ихтироъ
карда буданд, ки нуфузи он то њинду Чин расидааст.
Бостоншиносон боќимондањои чанд мушоњидагоњ ва
олоти расадро кофта ёфтанд, ки хосса аз савияи баланди тараќќиёти астрономия дар ќаламрави ќавмњои
эронинасли Осиёи Миёна дарак медињанд.
Ба нуфуз ва ањамияти љањонии илми асримиёнагии Шарќи Наздик ва Миёна, аз љумла, Аљам дахл
карда, бояд се љињати хизмати таърихии онро алоњида
ќайд кард: аввалан тарљума (ба арабї ва дарї-форсїтољикї) ва тавассути ин њифзи осори илмии юнониёни
ањди ќадим; сониян, тафсир ва тањрири он; нињоят,
кашф ва истифодаи њаќоиќи нав, ки дар заминаи таркиби эљодии анъанањои илмии мањаллї ва хориљї сурат гирифтааст.
Фалсафа яке аз рукнњои маданияти маънавии замони Эњё мебошад. Намояндагони машњури он
Абўнасри Форобї, Абўалї ибни Сино, Fаззолї ва бисёр дигарон буданд. Таълимоти онњо дорои мазмуни
васеи њаётї буданд ва имрўз њам ањамияти худро гум
накардаанд. Лекин, баъзе файласуфони Fарбу Шарќ
мисли Г.фон Грюнебаум маќоми таърихї ва иљтимоию фарњангии дину диёнатро аз будаш зиёд карда
нишон дода, исломро шомили њамаи љабњањо ва
унсурњои тамаддун мењисобиданд. Махсусан, муаррихони шарќзод аз њад гузаронида, даъво мекунанд, ки
фалсафаи классикии арабу форсизабон зодаи ин ё он
мазњаби мусулмонист.
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Дар асли њол бошад фалсафа аз аввал паи
тадќиќи мустаќилона кўшида, љояш ояд аз њамлаи
ошкоро ё нињон ба дину диёнат худдорї накардааст.
Инро амри тасодуфї донистан нашояд. Фалсафа, алалхусус, фалсафаи машшоъ, чи аз љињати мавзўъ ва
услуби тањќиќ ва чї аз лињози таърихї ба дину
мазњаби мусулмонї робитаи мустаќим надошт.
Дарвоќеъ решањои назарии он дар хоки маънавии ислом не, балки аз анъанаи фарњангии њинду эронї ва
илму њикмати юнонї рўидаанд Эътиќоди динии худи
файласуфон гапи дигар аст. Вале агар аз мавќеи устувори илмї гирем, мебинем, ки эътиќоди ин ё он мутафаккирро људо, аз як сў, аз нињоди фаъолияти эљодї
ва аз сўи дигар аз сурату сирати иљтимоию сиёсии замони ў наќд кардан мумкин нест. Хусусан, ки аксар
файласуфони давраи Эњёи Аљам олимони табиатшинос низ буданд.
Гуманизм (принсипи одамият) – аломати асосии
фарњанги Растохези Аљам ба шумор мерафт. Дар ин
давра муборизаи ѓоявї дар атрофи сифатњо ва ќобилияти инсон мушоњида мешуд. Антропосентризм ва
теосентризм ду тамоиле, ки таъсири мутаќобилаи он
дар маданияти маънавї мушоњида карда мешавад.
Назарияњои исмоилия ва тасаввуф дар бораи ягонагии коинот ва инсон оид ба сифатњои умдаи «инсони комил» (фазилат, нафосат, адолат) љолиби ќайд аст.
Ин ва дигар принсипњои одамият, инсондўстї
дар адабиёти аљамиён хеле хуб инъикоси худро ёфтааст, ки аз эљодиёти шоирону нависандагони машњур
Абулќосим Фирдавсї, Носири Хисрав, Абдурањмони
Љомї, Саъдии Шерозї, Абўабдуллои Рўдакї ва дигарон ба њама аён гардидааст. Бино ба хабари муаррихони араб Масъудї ва Ибни Надим (асри Х) «њазору
як шаб» аслан моли эрониёни бостонї буда, дар ањди
ислом (асри ΙХ) ба арабї гардонида шудааст. (Нусхаи
асли форсии он «Њазор афсона» ном дошт) Вале гап
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дар сари он аст, ки варианти арабии афсонањои мазкура тарљумаи як бар яки матни форсї-тољикї набуд.
Ташаккули «Њазору як шаб» то худи ќарни ХVΙ тўл
кашида, дар ин байн бо унсурњои њамљинси арабї,
њиндї ва мисрї омехта шудааст. Инак, маданияти
моддию маънавии давраи «Эњёи Аљам» дар њамбастагї инкишоф меёбад.
Э[ёи Аxам ва а[амияти оламшумули он
Дар таърихи маданияти халќи тољик замони
Эњёи Аљам пурмањсултарин давраи инкишоф буда,
љунбиши бузурги таърихию фарњангї ба вуќўъ пайвастааст. Дар баъзе адабиётњо давраи Эњёро ба
асрњои ΙХ-ХΙ нисбат медињанд, дар адабиёти дигар
асрњои ΙХ-ХV нишон дода мешавад. Лекин асли
маќсад дар сари муайян намудани њудуди давраи Эњёи
Аљам намеравад, зеро онро људо карда нишон додан
хеле мушкил аст. Сухан дар бобати он меравад, ки то
чї андоза дар зери ин њаракатњои эњёвии шарќї дар
дигар маданиятњо љунбишњо ба вуљуд омад.
Дар таърихи халќи тољик њамин гуна ањди њумоюнфар ќарнњои ΙХ-ХΙ буданд, ки аз љињати савияи тараќќиёти афкори илмию фалсафї ва бадеї сар то сари
Ховару Бохтар њамтои худро надоштанд. Дар ин
давраи њуљаста як љунбиши бузурги таърихию
фарњангї оѓоз шуд, ки дар навиштањои зер њамчун
эњёи тољик ёд мешавад. Таљаддуди таърихию фарњангии мардуми эронинажод аввал дар муњити Самарќанду Бухоро, Хуљанду Фарѓона ва Балху Њирот,
ки ба иттифоќи ањли таърих мењани аслию аљамии
ќавми тољик буданд, ба амал омада, сипас ба
ноњияњои љанубу ѓарбии Эрон, Озарбойљон, Осиёи
Саѓир ва бархе аз ќисматњои Њинду Чин ва Покистони имрўза нуфуз кардааст.
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Дар бораи кушокушї ва яѓмогарињои калонмиќёсу касофатовари лашкари Ќутайбаву Чингиз,
Темуру Шайбонї њољати гап њам не. Зеро њама медонанд, ки онњо бо гуфтаи яке аз файласуфони бузурги
тољик А.Турсунов «омаданду канданду сўхтанду
куштанду бурданд». Лекин бузургии замони Эњёи
Аљам он аст, ки бо вуљуди ин њама бадбахтию бенасибї, бо вуљуди он њама зулму ситам тавонист, ки дар
халќи тољик он њиссиёти ќадимаро нигоњ дорад. Яъне,
нисбат ба ягон тоифаи одамї кинаву адоват напарваридааст. Таърих гувоњ аст, ки ягон арбоби барљастаи
илму фарњанги тољик, дар боби забону маданияти дигар халќњо бадгўї накардааст, урфу одати ягон ќавмро нањ назадааст ва ё аз рўи хусумати миллию
мазњабї ва иззати нафси мардумї ба марзу буми бегона нарасидааст. Аз ин бармеояд, ки тољикон дорои
услуби хоси муомилоту муошират буданд, ки имрўз
мо бояд ба он рў оварем.
Мањз анъанањои дерини фарњангии ќавмњои
эронї буданд, ки дар ањди ислом ба инкишофи минбаъдаи илму фан дар хилофати араб замина шудаанд.
Дарвоќеъ, математикон ва њайатшиносони њавзаи илмие, ки дар охири асри VΙΙΙ ва аввали асри ΙХ дар
Баѓдод ташкил ёфта, бо номи «Байтулњикмат»
маъруф шудааст, њамагї зодагони Хуросон, Мовароуннањр, Бохтар ва Фарѓона буданд.
Рушди фарњанги аљамиён омили муњими баќо ва
фанонопазирии маданияти Шарќ буд. Арзишњои бузурги аљамиён дар соњаи илмњои табиатшиносї, физика, кимиё, механика, геология, геодезия, љуѓрофия
дар илми умумиљањонї васеъ истифода мешавад.
Муњаммад ал-Хоразмї ва оѓози илми алгебра (алљабр) дар љањони мутамаддин њодисаи баѓоят бузурги
илмї буд. Бузургтарин намояндагони илми кайњоншиносї: Абумањмуди Хуљандї, Берунї, Ал-Фарѓонї,
Умари Хайём, Насриддини Тўсї, Ќозизодаи Румї,
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Улуѓбек ва дањњо дигарон асарњое офаридаанд, ки
имрўз олимони љањон истифода мебаранд. Бузургтарин рисолаи тиббии Абўалї ибни Сино «Ал-ќонун
фи-т-тиб» (Ќонуни тиб) китоби рўимизии табибони
дунё гардидааст.
Аљамиён дар пешрафти илмњои љамъиятшиносї
ва гуманитарї: фалсафа, мантиќ, ахлоќ, зебопарастї,
таърих, мардумшиносї сањифаи навинро оѓоз намуда,
мактабњои гуногуни фалсафї мисли «ишроќиён»,
«машшоъ» асос гузоштанд. Таърихнигорони шўњратманди асримиёнагї ба мисли Ал-Бухорї, Наршахї,
Ат-Табарї, Љузљонї, Мирхонд асарњое офариданд, ки
дар асоси онњо таърихи умумиљањонї интишор шудааст.
Гулгулшукуфии адабиёти тавонои классикии
форсу тољик дар асрњои ΙХ-ХV диќќати адибону мардумони дунёро ба худ љалб намуд. Нотакрории тарзи
баён, шевоиву равонї, сабку услуби хос, баландии
шеърият њамагонро ба њайрат оварда, ба дилу љони
мардумони дунё роњ ёфтанд. Баландпарвозии афкор,
љанбаи баланди фалсафии ашъор – сифатњои назарраси осори форсу тољик гардид. Љалолиддини Балхї,
Фаридуддини Аттор, Носири Хисрав, Њофизи Шерозї, Саъдии Шерозї, Абдурањмони Љомї барин шоирон – файласуфон буданд, ки жанрњои назму насрро
ба дараљаи олї бардошта, намунањои барљастаи
адабиёти љањониро офариданд.
Меъморї ва дигар намудњои санъати шарќї бо
таври васеъ ба мамлакатњои Fарб таъсири худро мерасонад. Мактаби минётурии Самарќанд, Њирот,
Шероз марказњои калонтарини санъати тасвирї мегарданд, ки мисли Камолиддини Бењзод барин устодони ин соњаро ба арсаи таърих меоранд.
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МАВЗЎИ 15.
ФАРҲАНГИ ХАЛRИ ТОXИК ДАР
АСРҲОИ ХVI-ХIХ
Наќша:
1.Дастовардњои фарњангии тољикон дар асрњои
ХVI-ХIХ.
2.Мавќеъ ва наќши маорифпарварони тољик дар
пешрафти фарњанг.
Дастовард[ои фар[ангии тоxикон
дар аср[ои ХVI-ХIХ
Тоҷикон -форсизабонон хидмати худро дар илму
адабиёт ва мактабҳои гуногунравия дар асрҳои ХVIХIХ, ки ба сабаби ҷангидани амирон, хонҳои он замон ва зулму бедоди аз ҳад зиёди онҳо мамлакат хело
хароб шуда буд, низ давом додаанд. Чеҳраҳои бузурги илму фарҳанги ин замон мактабҳои адабии хешро
дар шаҳру вилоятҳои фарҳангї таъсис дода буданд.
Риштаи рӯзгори мардумони форсизабон дар
Эрон, Мовароуннаҳр, Хуросон ва Ҳинд (тоҷикӣ)шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Лаҳор ва Деҳлӣ, Ҳирот
ва ғайраҳо таъсис додаанд, амал мекард. Ин чеҳраҳои
фарҳанги форсизабонон ба тамоми мушкилиҳои
зиндагии хеш нигоҳ накарда, дар эҷодиёти фарҳангиашон хусусиятҳои забон ва урфу одати мардумашонро нигоҳ доштаанд.
Агар оид ба пешрафти маданияти моддии асрҳои
ХVI-ХIХ-и тоҷик сухан ронем, дар ин давра сохтмони
биноҳои маъмурӣ, хоҷагй ва маданию маишӣ вусъати зиёде пайдо намуд, ки ин яке аз ҷиҳатҳои хоси
ин давра ба шумор меравад.
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Дар аксари шаҳрҳои маркази фарҳангию
тиҷоратии вилоятҳои Мовароуннаҳру Хуросон ва
Ҳинду Эрон биноҳои нав, иморатҳои мӯҳташам, аз
қабили мадраса, масҷид, мақбара, ҳаммомҳо,
тиҷоратхонаҳои боҳашамат, корвонсаройҳо, пулҳо ва
хонақоҳҳо сохта шуданд. Ҳар яке аз ин меъмориҳо бо
хусусияту ороишоти худ аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ
мекарданд.
Хусусан меъмориҳои гумбазноки шаҳрҳои Бухоро, Тошканд, Ҳирот, Самарқанд, Ўротеппа, Хуҷанд,
Шаҳрисабз, Кӯлоб, Хўқанд, Исфаҳон, Деҳлӣ ва
ғайраҳо аз тарафи меъморони моҳири гуногуни он
замон сохта шуда буданд. Иморатҳои Қалъаи Ҳисор,
аз қабили Мадрасаи Кӯҳна, Мазори Махдуми Аъзам
ва ғайраҳо шоҳиди санъати баланди меъмории Ҳисори онвақта мебошанд. Санъати миниатурӣ ва ороиши
бадеии китобҳои дастнавис ба дараҷаи баланд расида
буд. Китобхонаҳое, ки дар дарбори баъзе султонҳо
мавҷуд буданд, дар айни ҳол вазифаи коргоҳи китобат ва ороиши дастнависҳоро адо мекарданд.
Дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Хуҷанд, Истаравшан, Қуқанд, Ҳисор, Кӯлоб ва дигар шаҳрҳо
соҳаҳои гуногуни ҳунармандӣ мавҷуд буд, ки фаъолияти ҳунармандон дар рисолаҳои косибии худ навишта
мешуд. Дар тӯли чанд вақт аҳли ҳар як ҳунар ҷамъ
шуда, он рисолаҳоро мутолиа мекарданд ва ба
шогирдоне, ки ин ва ё он ҳунарро пурра омӯхтаанд,
маросими камарбандро гузаронида, ба онҳо ҳуқуқи
кушодани устохонаҳои шахсӣ медоданд. Ҳар як ҳунармандони халқӣ шаҳрҳо ва гузарҳои худро доштанд. Ҳунармандони машҳур дар Хуҷанд - Неъматшайхи Наҷҷор, Мулло Шайхи наққош, Мир Ҳайдари
наққош, дар Истаравшан - Мир Арбоби наққош, Бобоҷони наққош, дар Исфара - Мошариф оқсаққол, дар
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Конибодом - Боирҷони Кушкакӣ, Муҳаммад Шукури
Наҷҷор, дар Балҷувон- Сафари Чӯбтарош, Усто Нур,
Ҳакими заргар, дар Бухоро -Мулло Муҳаммадшароф,
Усто Баротбой, Усто Ҳакими Бухороӣ, Усто Суфӣ,
Усто Бегим, Абдураҳими Кӯлобӣ, Маҳмудхоҷаи
Балҷувонӣ, Зокири Хатлонӣ, Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртй,
Ҳоҷй Муҳаммади Кӯлобӣ, Бисмили Ҳисорӣ, Саидвалии Ҳисорӣ, Карим Девона, Мавзуни Бадахшонй,
Мусои Бадахшонӣ, Мулло Ёри Ванҷӣ ва даҳҳо дигарон буданд, ки бо ҳунари хеш машҳур шуда буданд.
Ҳар як касб пири худро дошт. Масалан: пири
оҳангарон- Довуд, санъати тасвирӣ- Дониёр,
дӯзандагию рассомӣ -Бибӣ Зӯҳро ва дигарон. Агар
мардон маҳсули ҳунари худро дар меъморӣ, кулолгарӣ, чӯбтарошӣ, ороишї, кандакорї тасвир намоянд,
духтарону занҳои тоҷик завқи бадеӣ, орзую умеди
худро ба рӯи матоъҳо, рӯймолҳо, тоқиҳо, чодар,
борпӯшҳо, чойхалта, ҷияк, дастпонак, гилем ва ғайра
мекашиданду медӯхтанд.
Чуноне ки ќаблан ишора шуда буд, қадимтарин
сокинони ба мо маълуми Осиёи Миёна-тоҷикон, форсизабонон, ҳатто пас аз тохтутози ӯрдуҳои ғосиби
ғайр, ки дар бисёр мавзеъҳои фаррохи Осиёи Миёна
ва берун аз он унсурҳои эрониро несту нобуд намуда ё
дар таркиби худ омехтанд ва ё ба кӯҳҳо танг карданд,
то ҳол дар Осиёи Миёна масоҳати васеъро ишғол менамоянд. Аксари тоҷикон форсизабонон дар
қисматҳои кӯҳпораи шаҳрҳои Фарғона, Тошканд,
Насаф, Самарқанд, Бухоро, Хуҷанд, кӯҳҳои Ҳиндукуш, Туркистон, силсилакӯҳҳои Қаратоғ, кӯҳҳои Бойсун ва то саргаҳи Амударё, Зарафшон, Сирдарё
зиндагӣ мекарданд.
Ин мардуми форсизабон -тоҷиконро дар ин
давру замон аз рӯи мавқеи зист ва қисман аз рӯи тип
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ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: водинишин ва
кӯҳистонӣ. Табиист, ки хуни водинишинҳо бо хуни
ғосибони охирзамон бештар омезиш ёфта, аз лиҳози
тип аз форсизабонони кӯҳистониён тавофути назаррас доранд. Дар бораи тоҷикони кӯҳистонӣ бояд гуфт,
ки бо сабаби беҳтар боқӣ мондани хуни ориёӣ нисбат
ба водинишинон хеле тоза ва хусусияти миллии хешро
дошт.
Дар шароити умумии мавҷуда, ки ҳама тоҷикон
ба оилаи забони эронӣ мансубанд, аз рӯи мавқеи
таснифи ҷуғрофиашон гарчанде «бухороиҳо, самарқандиҳо, ӯротеппагиҳо, фарғонагиҳо, бадахшониҳо» ва ғайраҳо меномиданд, ҳамаи тоҷикони Осиёи
Миёнаро ба ду қисмат ҷудо кардан мумкин:
1.Онҳое, ки ба шеваҳои форсӣ гуфтугузор мекунанд.
2.Онҳое, ки ба забонҳои эронӣ, на форсї сухан
меронанд. Масалан: забонҳои маҳаллии суғдӣ,
хуҷандӣ, яғнобї, язѓуломӣ.
Забони тоҷикӣ идомаи забони форсӣ буда, бо василаи таъсири маданию сиёсии Форс, дар асоси шеваҳои маҳаллӣ бо сабаби ба вуҷуд омадани баъзе хусусиятҳои забонӣ мавқеи хоса пайдо карда, дар
фарҳанги ниёгон роҳ ёфта, дар ҳаёти онҳо бе асар
намонд.
Дар ин давра хусусан мактабҳои хушнависӣ аз
тарафи устодон таъсис дода шуда, ба шогирдон махсусияти касби хеш омӯзонда мешуд. Тавассути ин
мактабҳо ва маҳсули эҷодиёти онҳо робитаҳои минтақаҳои мадании дохилию бурунмарзии форсизабонон бо ҳамдигар пайваст мегардид. Мо метавонем аз
эҷодиёту саргузашти бузургони ин давра ёдрас гардем. Инњо: Мулло Мушфиқӣ, Боқии Зардӯзи Бухороӣ
( асри ХVI), Низоми Оҳангари Ҳиротӣ- соҳиби масна-
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вии «Юсуфу Зулайхо» (асри ХVII), Мирхоҷаи Самарқандї- сарояндаи таърихи мадрасаи Шердори
Самарқанд (асри ХVII), Хоҷаҳасани Нисории Бухороӣ, Мутрибии Бухороӣ- олим, шоир ва ҳам муаллифи чандин китоби илмӣ, Мирсайид Шарифи Роқимшоир, муаллифи «Таърихи Сайид Роқим», Мирзо Абдулқодири Бедил (1644- 1721), Фитрати Зардӯзи Самарқандӣ, Сайидои Насафӣ (асри ХVII ибт.ХУШ),
Мавлоно Афгори Самарқандӣ, Мулҳами Бухорої,
Ягонаи Насафӣ (асри ХVIII), Ҷунайдулло Махдуми
Ҳозиқ- мутахассиси илми тиб ва шоир (дар соли 1831
аз тарафи амир Насрулло кушта шудааст) ва даҳҳо
дигароне буданд, ки саҳми онҳо низ дар пешрафти
фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик, форсизабонон
алалхусус дар соҳаи давлатӣ ва сиёсат ҳам дар олами
Шарқ, хусусан дар Осиёи Миёна ва Эрон ниҳоят бузург мебошад.
Яке аз бузургони ин давру замон - Бадриддини
Ҳилолӣ буда, оид ба ашъор ва осорҳои фарҳангии ӯ
муҳаққиқони муосири Ғарбу Шарқ дар феҳристу
мақолаҳои худ суханҳои басе пурқиммат гуфтаанд.
Дар шарқшиносии Русия бори нахуст номи Ҳилолӣ ва
ду асари ӯ дар феҳристи Б.А.Дорн (Санкт-Петербург1852) қайд шудааст. Б.А.Дорн дар ин феҳрист ду
нусхаи «Шоҳу Дарвеш» ва як нусхаи «Сифот-улошиқин»-ро тасниф кардааст. Минбаъд номи Ҳилолӣ
ва тафсири осори ӯ дар феҳристи бисёр китобхонаҳои
ҷаҳон қайд гардидаанд. Бо вуҷуди ин, аз маълумоти
дигар сарчашмаҳо бармеояд, ки шӯҳрати фазлу дониш ва равнақи эҷодиёти Ҳилолӣ, махсусан баъд аз
вафоти Ҷомӣ (1492) ва Навої (1501) афзун мегардад.
Дар ҳамин солҳо ӯ бо баробари ѓазалҳояш маснавиҳои «Шоҳу Дарвеш», «Сифот-ул-ошиқин» ва
«Лайлию Маҷнун»-ро таълиф намудааст. Ин матлаб
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аз маълумоти муаррих Хондамир боз ҳам равшантар
маълум мегардад, ки ӯ дар «Хулосат-ул-ахбор» (соли
1499) менависад: «Мавлоно Ҳилолӣ дар назми ғазал
бешубҳа бебадал аст. Лекин дар ин айём ӯ аксар вақти
худро ба таҳсили улум сарф мекунад». Бешубња ў яке
аз хамсасароёни бузурги мардуми тоҷик- форсизабонон ба шумор меравад.
Шахсияти барӯманди дигари ин замон Зайниддин Маҳмуди Восифӣ аст. Яке аз асарҳои бузурги
фарҳангии ӯ «Бадоеъ-ул-вақоеъ» буда, омӯзиши он
дар миёнаҳои асри ХIХ бо кӯшиши шарқшиносони
рус П.Н.Лерх ва Б.Дорн шурӯъ шуда буд. Моҳияти ин
асар дар ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва маданию адабии
халқҳои Хуросону Мовароуннаҳри давраи Восифї бо
муносибатҳои гуногун дар асарҳои В.В.Бартолд,
А.А.Семёнов, Б.Ғ.Ғафуров, Е.Э.Бертелс, А.Мирзоев,
С.Айнӣ ва дигарон таъкид шудааст. Устод Айнӣ ба
омӯхтани ёддоштҳои Восифӣ машѓул шуда, натиҷаи
тадқиқоти хешро оид ба ҳаёту эҷодиёти ин нависанда
дар асари «Восифӣ ва хулосаи Бадоеъ-ул-вақоеъ»
ҷамъбаст намудааст.
Дигаре аз бузургони фарҳанги ин давра Сайидои
Насафї буда, зиндагиаш ниҳоят душвор ва пур аз мусибату ғам гузаштааст. Ба ҳамаи ин мушкилиҳои
зиндагию ҷомеа нигоҳ накарда, Сайидо дар эҷодиёти
худ ба таври реалї камбудию ноадолатиҳои ҷомеаи
хешро дар зери танқид қарор дода, хусусиятҳои гуманистию инсондӯстиро тарғиб намудааст.
Асарҳои ӯ дар як ҷо ҷамъоварӣ шуда, ба шакли
қуллиёт ба замони мо расидаанд. Куллиёти ӯ 27 маснавиро дарбар гирифта, ба мавзӯъҳои мухталиф бахшида шудаанд. Гуманизми Сайидо маҳз ба парастиши
инсони хурди оҷизу нотавон, ба ҳимояву дастгирии
одами оддии бечораву бенаво равона гардидааст.
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Сайидо бахшида ба оммаи меҳнаткаш бо номи
«Баҳориёт» (Ҳайвонотнома) асари махсусе эҷод кардааст, ки ҳамон ғояи иқтидори тавоноии халқро ба
тарзи барҷастае таҷассум менамояд.
Яке аз шахсиятҳои дигари бузурги охири ин замон, яъне охири асри ХVIII ва аввали асри ХIХ
Ҷунайдуллои Ҳозиқ буда, дар бораи ӯ адабиётшиносони Тоҷикистону Ўзбекистон бисёр навиштаанд, ки
муҳимтарини онҳо маълумоти С. Айнӣ, А. Мирзоев,
Х.Мирзозода, А. Қаюмов ва Н. Маъсумї мебошанд.
Ҳамаи ин мулоҳизаҳо дар рисолаи С. Амирқулов
«Ҷунайдуллои Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайхо»
ҷамъбаст гардидааст. Дар рисолаи С. Амирқулов
тарҷумаи ҳол, мероси манзуми лирикї ва маснавии
«Юсуфу Зулайхо» тадқиқ шудааст. Навиштаҷотҳои
Ҳозиқ то имрӯз аҳамияти худро гум накарда, ба ҳаёти
мардуми имрӯза пайвастагӣ дошта, аз тарафи олимони зиёде боиси таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтааст.
Аз тарафи Русияи подшоҳї забт шудани Осиёи
Миёна, ташкил ёфтани корхонаҳои саноатӣ ва инкишофи муносибатҳои капиталистӣ заминаи муҳим дар
ба амал омадани дигаpгyнињои ҷиддӣ дар афкори
ҷамъиятию сиёсии халқи тоҷик дар охири асри XIX ва
аввали асри XX гардид.
Маркази интишори афкори ҷадид мактабу мадраса, масҷид, матбуоти даврӣ, ҷараёнҳои сиёсӣ ва
маҳфилҳои сотсиал- демократї ба њисоб мерафтанд.
Азбаски ислом дини њукмрон буд, он дар ҷомеа
маќоми махсус дошт.
Афкори ҷамъиятӣ сиёсї бевосита бо ташаккул ва
фаъолияти зиёиён вобaстагї дошт. Дар ибтидои асри
XX зиёиён бо фаъолияти худ ба се гурӯњ људо мешуданд. Гурӯхи аввалро онҳое ташкил медоданд, ки
нисбат ба сиёсати мустамликадорї норозигӣ баён
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намуда, дар њаракатҳои зътирозии зидди Русияи подшоҳӣ иштирок мекарданд ва умед доштанд, ки тартиботи пештара барқарор мегардад.
Гурӯҳи дуюми зиёиён таѓйироти ба амал омадаро таќозои замон шуморида, барқарор гаштани тартиботи пештараро имконнопазир медонистанд. Бинобар ин, бештари oнњo ватанро тарк намуда, ба
давлатҳои мусулмони Шарќ кўчида, ба воситаи асар
ва суханронии худ нисбат ба ин таѓйирот баҳои
ѓаразнок медоданд.
Гурӯҳи сеюми зиёиён дигаргуниҳои ба амал омадаро таҳлил намуда, барои худ хулосаҳои лозимї мебароварданд. Онҳо чун ватандӯст сабабҳои қафомонии кишвар ва бадбахтињои мардумро дар паст будани сатҳи маърифатнокии амалдорон ва оммаи
меҳнаткаш медиданд.
Омӯхтани ин ва ё он илм ба будану набудани мударрисҳо вобаста буд. Оид ба фаъолияти мударрисҳо,
таълиму тарбия ва зисту зиндагонии онҳо дар асри
ХIХ ибтидои асри ХХ- и мардуми тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар асарҳояш «Ғуломон», «Дохунда»,
«Мактаби кӯҳна», «Одина» ва «Ёддоштҳо» ошкору
ҳаққонї ва муфассал баён намудааст. Дар он давра
мадрасаҳо маркази тайёр кардани аҳли илму фарҳанг
буд ва ин гуна даргоҳ барои мардуми тоҷик муқаддас
дониста мешуд.
Сарфи назар аз мушкилиҳои иқтисодї ватандӯстоне буданд, ки ба корҳои илмӣ-тадкиқотӣ машѓул
мешуданд. Дар аввали асри XX зодагони Хуҷанди бостонї ҷуѓрофидону мунаҷҷим Њоҷї Юсуф Мирфаёзов, ихтироъкорон Хоҷӣ Толиб, Ёқуби Фарҳанг,
Мирсолеҳ Мирсаидбоев, кишваршинос паразитолог
Мирзохӯҷа Собиров ва дигаронро бо корҳои
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тадқиқотиашон берун аз Осиён Миёна низ мешинохтанд.
Пас аз забт шудани Осиёи Миёна аз тарафи Русия омӯзиши илмии боигарии табиии кишвар cap
шуд. Бо ин мақсад якчанд экспедитсияҳои илмӣ, кумитањо оид ба омӯхтани таърих, археология, этнография, забон ва љамьиятњои табиатшиносон, духтурон ташкил ёфтанд. Хусусан тадқиќотчиёни рус - ба
монанди П. П. Семёнов Тянь-Шанский, А. П. Федченко, В. Ф. Ошанин, И. В. Мушкетов, В. Л. Комаров,
М. С. Андреев ва дигарон саҳми арзандаи худро дар
омӯзиши сарзамини Осиёи Миёна, аз ҷумла, таърихи
халқи тоҷик гузоштанд. Онҳо чандин асарњои илмиро
низ чоп кардаанд. Масалан, оид ба таърихи кишвар
китобњои олими машҳур -шарқшинос, академик В. А.
Бартолд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», «К истории орошения Туркестана», тадқиќоти
А. А. Семёнов «Этнографические очерки Зеравшанских гор, Каратегина и Дарваза» ва дигарон нашр
гардидаанд.
Сарфи назар аз мушкилиҳои замон адабиёти
тоҷик дар аввали асри XX инкишоф меёфт. Эљодиёти
адибони тоҷикро аз ҷиҳати мазмун ба ду тамоил: прогрессивї ва иртиҷоӣ људо кардан мумкин аст. Эҷодиёти Ҳайрат, Саҳбо, Асирї, Садри Зиё, Аҷзӣ, Туѓрал,
Ҷавҳарӣ, Айнї характери демократӣ дошта, роҳҳои
азнавсозии ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳи маданияти умумии халќро тараннум мекарданд. Ба эҷодиёти адибони ватандўсти тољик адабиёти пешќадами
рус таъсири худро расонида буд.
Дар ин давра хусусан эҷодиёти шифоњии халќ 一
фолклор ѓанї гаштa, дар раванди маънавияти халқи
тоҷик ҷои муайянро ишѓол мекард. Шоирони халқӣ
Юсуф Вафо, Бобоюнус Худойдодзода, Муллоёри
Ванҷӣ, Қудрати Бадахшонӣ, Карим-Девона, Фахрии
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Рӯмонӣ, Ҳомид Саид ва дигарон ҳаёти талхи халқи
тоҷикро суруда, мардумро ба маърифатнок будан
даъват мекарданд.
Халќи тоҷик санъати ќадима ва бой дорад. Дар
аввали асри XX санъати миллии халқи тоҷик боз ҳам
ѓанї гардид. Хусусан бастакорони тоҷик ба мероси
мадании худ — «Шашмаќом» такя намуда, санъати
мусиқиро боз њам сайќал доданд. Дар ин ҷабҳа бастакорон, навозандагон ва овозхонон Содирхони Ҳофиз
(Бобошарифов), Хоҷї Абдулазиз, Домулло Ҳалим,
Бобоҷалол Носиров ва дигарон саҳми босазо гузоштанд.
Дар аввали асри XX ҳамкории байни шоирон ва
ходимони санъат дар шакли маҳфилҳои адабӣ-мусиќї
дар шаҳрњои Хуҷанд, Ўротеппа, Самарќанд, Бухоро
ба амал омад.
Њофизони мардумї дар тарбияи маънавии халќ
низ ҳиссаи сазовор гузоштаанд. Масалан, номи њофизони помирї Азизмаҳмад Хушдилов, Ғарибмаҳмад
Кочиев, Т. Шоњхалилов дар байни мардум маълуму
машҳур буд.
Санъати тасвирӣ ва меъмории халқи тоҷик дар
байни мардуми ҷаҳон маълуму машҳур буд. Беҳуда
нест, ки Камолиддини Бењзодро «Рафаэли Шарқ» меноманд. Меъморони тољик дар ҳамаи маҳалҳо, ҳатто
дар ҷойҳои дурдасттарини кӯҳистони тоҷик зиндагӣ
ва эҷод кардаанд. Бо дастони мӯъҷизакори тоҷикон
ёдгориҳои меъморӣ дар Исфара, Ҳисор, Мастчоҳ,
Ўpoтеппа, Хуҷанд, Самарќанду Бухоро сохта шудаанд.
Матбуоти даврї дар Осиёи Миёнаи тоинқилобӣ
аз ҷихати ѓоявї гуногун буда, бо шумораи начандон
зиёд чоп мешуд. Аз он ҷумла, дар он давра рӯзномањои «Рабочий Туркестана», «Туркестан», «Самар-
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канд», «Заря Туркестана», «Туркестанский курьер»,
«Туркестанская жизнь» ва ѓайра нашр мешуданд.
Гарчанде ки дар сатҳи иҷтимоию иқтисодӣ ва
фарҳангии халқи тоҷик дар асри ХIХ ибтидои асри
ХХ навовариҳои зиёде ба вуқӯъ пайваста бошад ҳам,
мардум анъана, урфу одат ва маросимҳои миллии
худро давом медоданд. Аз ќабили: тӯйҳои суннатӣ,
иди рамазон, тӯйи арӯсӣ, иди қурбон, Наврӯз, сурудҳои гаҳворабандон, сурудҳои аллаи модарон, базми гул, суруди ёр-ёри арӯсӣ, сурудҳои мавсимию маросимӣ ба монанди гулгардонӣ, наврӯзӣ, сайри лола,
сумалак, сурудҳои марсиявӣ, гиря, чӯпонӣ, гандумдаравӣ, хирманкӯбй, бофандагӣ, силсилаи суруду
оҳангҳои классикии шашмақом, суруду оҳангҳои
тоҷик аз мақомҳои Бузург, Рост, Наво, Дугоҳ, Сегоҳ,
Ироқ ва ғайраҳо. Намояндагони соҳаи санъати мусиқӣ оид ба мақом бисёр рисолаҳои илмї навиштаанд. Яке аз он рисолаҳо «Рисолаи шашмақом»-и
(1884) Мусохӯҷаи Туркистонї буда, дар бораи таркиби сохти шашмақом маълумотҳои муфид додааст.
Њарчанд то инќилоби Октябр халқи тоҷик театри
касбї надошт, аз замонҳои қадим чунин намудњои театри халқї, ба монанди «Масхарабозӣ», «Лӯхтакбозӣ», «Дорбозӣ», «Хирсбозї», «Булбулбозӣ» ва
ғайра амал мекарданд ва халќ ин намуди санъатро хеле дўст медошт.
Аз рӯи маълумотҳои шевашиносони давраи муосир бармеояд, ки аксари мардуми форсизабонони
кӯҳистонӣ дар кӯҳпораҳои ҳар дара маскан гирифта,
то имрӯз анъана ва урфу одати аҷдодии худро нигоҳ
доштаанд. Инчунин саҳми фарзандони бофарҳангу
ватандӯсти мардуми (ҳардурӣ) ҳардарагї дар
пешрафти илму фарҳанг ва тамаддуни давраи муоси-
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ри давлатҳои шўравӣ ва тоҷик ниҳоят бузург мебошад.
Яке аз шевашиносони муосири тоҷик М. Эшниёзов дар «Шеваи ҳардурї» ном китоби худ қайд кардаанд, ки ќисмати мардуми форсизабонон бо фишору
ғасби сулолаи манғитиён аз шаҳрҳои маркази
фарҳангӣ берун рафта, дар ҳар дараи кӯҳистонҳои
гирду атрофи шаҳрҳои Фарғона, Самарқанд, Бухоро,
Шаҳрисабз, Насаф, Ғузор, Бойсун, Ҳисор ва ѓайраҳо
маскан гирифтаанд. Дар тақвияти гуфтаҳои боло мо
метавонем гӯем, ки оғози шаҷараи онҳо Авазбӣ ном
шахси мансабдори форсизабони Бухоро буд. Ӯ бо сабаби фишори мансабдорони манғитиён дар охири
умри хеш бо фарзандонаш аз Бухоро берун рафта ба
қисматҳои кӯҳпораи шаҳрҳои Насаф ва Ғузор зиндагӣ
кардааст. Фарзандони барӯманди минбаъдаи ин
сарзаминҳо хештаншиносии мардуми худро тавассути
эҷодкориҳо ҳамчун қавми шаҷараи ориёиҳо муаррифї
кардаанд.
Он мардуми тоҷике, ки дар як сарзамини фаррох
умр ба сар мебурданд ба кишоварзӣ машғул шуда,
соҳиби маданияти заминдории хеш гаштаанд, ки дар
қиёс бо мардуми дигари Осиёи Миёна бо нозуктабъии
худ фарқ карда меистанд. Бо ҳамин асосҳои фарҳанги
қадим шарҳ дода шуда, муҳаббати тоҷикон ба тозагиву озодагии хона, ба осоишу ҳузуру ҳаловат, дарахтзор намудани атрофи манзили худ, шавқу рағбат ба
гулзоркунии ҳавлї, сохтани суфачаҳои зебову шоиронаи гилин зери сояи дарахтон дар лаби ҳавзҳо,
қабулҷои меҳмонон, ҷои истироҳат ғайраҳо дар
навиштаҷоту боқимондаҳои қасру истиқоматгоҳҳо
мафҳуз мондааст. Дар деҳоти кӯҳӣ то ҳанӯз расму
одати қадимаи меҳмонпазирии ҳамагонї боқист. Мусофири шабмондаро аз рӯи одоби аҷдодиашон бояд
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хуб меҳмондорӣ кунанд ва агар шахсе ё хонадоне бе
сабабҳои узрнок меҳмонро хуш напазирад, айб шуморида мешавад. Занон дар миёни мардуми тоҷикон
ҳақиқатан нисбат ба он ки чашмдор буданд, мумкин
аст, камтар вазъи залилона доранд. Занон дар ҳамвориҳо, яъне водиҳо албатта рӯяшонро аз мардони бегона пӯшонда мегарданд, аммо дар кӯҳистон, алалхусус дар водиҳои дурдасти кӯҳӣ, ки дини ислом дар он
ҷойҳо нуфузи зиёд надорад ва зиндагӣ соддатар аст,
онњо аксаран бо рӯи боз мегарданд. Дар баъзе
маҳалҳои кӯҳӣ занон қатори мардон кор мекунанд,
ѓалла медараванд, ҳамроҳи фарзандон ба чарогоҳҳои
тобистона кӯчида, аксар вақт тамоман бе ҳузури мардон ба шакли қасабаи алоҳидаи занона зиндагї менамоянд.
Мавrеъ ва наrши маорифпарварони
тоxик дар пешрафти фар[анг
Барои таҳқиқи фарҳанги нимаи дуюми асри
ХVIII ва ибтидои асри ХIХ- и халқи тоҷик асари
машҳури Муҳаммад Яъқуб «Гулшан-ул-мулук» ба
аҳамияти калон соҳиб аст. Асар аз он ҷиҳат пурқиммат аст, ки муаллифаш ба табақаи дорои манғития
тааллуқ дошта, шоҳиди бисёр воқеаҳо буд ва он камбудию воқеаҳоро ошкоро тасвир кардааст.
Барои таҳқиқи фарҳанги мардуми тоҷик дар ин
давра маълумотҳои М.Бекчурин, С.Бурнашев, қайди
Мирзошамси Бухороӣ ва тавзеҳоти В.В.Григорев
ниҳоят бузург мебошанд. Барои омӯхтану азхуд
намудани фарҳангу анъанаҳои мардуми Осиёи Марказӣ дар асрҳои ХVIII-ХIХ дастовардҳои фарҳангии
«Таворихи авоил ва авохир»-и Муинӣ, «Таърихи амир
Ҳайдар»-и Мулло Ибодуллоҳ ва Мулло Муҳаммад,
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«Футуҳнома»-и Бухороӣ, «Зафарнома»- и Хусравӣ,
«Шоҳнома»-и Умархонд, «Таърихи муҳоҷирон»- и
шоира Дилшода ва дигарон ёрии калон мерасонанд.
Ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба равнақи маданияту санъат ва адабиёт объективона мусоидат
кард. Олимону рӯшанфикрони тараққипарвари Русия
дар бобати тадқиқи иқтисодиёт, мардумшиносӣ,
таърих, забон, адабиёт, истифодабарии сарватҳои табиї ва ғайраи Осиёи Марказӣ хизматҳои зиёде кардаанд.
Аксари мутафаккирон ва рӯшанфикрони мардуми Осиёи Марказї аз намояндагони зиёиёни
пешқадами Русия сабақ мегирифтанд. Дар ташаккули
ҷаҳонбинии мутафаккири бузурги он солҳо Аҳмади
Дониш (1827-1897) таъсири маданияти пешқадами Русия ниҳоят бузург аст. Аҳмади Дониш дар он замон
яке аз фозилтарин фарди Бухоро ба шумор мерафт. А.
Донишро бо сабаби озодфикриаш таҳқир намуда,
«кофираш» хонда буданд. Бо вуҷуди ҳамин ҳам донишу маҳорат ва маълумотҳои ӯ амирро маҷбур мекард, ки ба вай бо назари эътибор нигарад. Ањмади
Дониш ба сифати котиби сафорати амир се маротиба
ба Петербург сафар карда буд. Ин шиносої бо Русия
ва маданияти мардуми рус дар тамоми ҳаёт ва
фаъолияти ӯ нақши ҳалкунанда бозид.
Ба ақидаи вай агар амирро ба фоидаи маорифи
халқ бовар кунонида шавад, гӯё худи ҳамин барои ба
тарзи нав сохтани ҳаёти воқеии мардуми Осиёи Марказӣ кофист. Рӯҳи тамоми гуфтаҳои ӯро меҳру муҳаббат нисбат ба халқ ва ғамхорӣ барои саодатмандии
мардум фаро гирифтааст. Муҳимтарин асари Ањмади
Дониш рисолаи «Наводир-ул-вақоеъ» мебошад, ки аз
маҷмӯи порчаҳои илмии фалсафӣ, публисистӣ ва бадеӣ фароҳам омадааст. Ањмади Дониш бо ақидаҳои
фалсафии худ дар мавқеи идеалистӣ қарор дошта, моин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

нанди Абӯалӣ ибни Сино ва Умари Хайём ба таълимоти абадияти олам ва офарида нашудани он мухлис
будани худро низ изҳор доштааст. Ин дар шароити
онвақтаи пуртаассуби Бухоро ҳамаи пояҳоро ба
ҷунбиш медаровард. Ӯ дар рисолаҳояш камбудию ноадолатиҳои ҷомеаи худро баён намудааст.
Вай ҳамчунин пешбинӣ карда буд, ки бартараф
намудани ин камбудиҳою ноадолатии ҷомеа фақат бо
ёрии мардуми рус ба мо муяссар хоҳад шуд. Бо ин
ақидаҳояш А.Дониш тарафдорони худро зиёд кард.
Ин гуна муносибати ӯро устод С.Айнӣ дар
«Ёддоштҳо»-и худ хеле таъсирбахш ба қалам медиҳад.
Аз ин ҷиҳат фикру ақидаҳои А.Дониш бо вуҷуди он
нисбат ба муносибатҳои синфӣ ақидаи пешқадам ва
прогрессивӣ буданд.
Бузургтарин хизмати Ањмади Дониш аз он
иборат аст, ки ӯ тавонист дар атрофи худ як гурӯҳ
пайравон, рӯшанфикрон, маорифпарварони асри ХIХ
ва ибтидои асри ХХ- и тоҷикро муттаҳид кунад. Яке
аз инҳо Абдулқодирхоҷаи Савдо буда, тақрибан дар
байни солҳои 1823-1824 дар Бухоро таваллуд шудааст.
Дар замони зиндагии Савдо ақидаҳои маорифпарварӣ
ва ҷунбиши афкори сиёсиву иҷтимоӣ ҳанӯз дар аморати Бухоро интишор наёфта буд. Он бедории
фикрие, ки дар байни илму адаб ба вуҷуд омада буд,
пас аз охири солҳои ҳафтодум рост меомад, ки
давраҳои баъди таълифи «Наводир-ул-вақоеъ»-и
А.Донишро дарбар мегирад. Савдо дар ғазал ва манзумаҳои тақлидиаш баъзе фикрҳои танқидӣ ва
тарғиби ахлоқи некро ифода намудааст. Ин гуна
фикрҳо дар байтҳои алоҳидаи ғазалҳои бедилона ва
ҳофизонаи ӯ дида мешавад.
Савдо аз банди тақлиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба муқобили мавзӯи диниву тасав-
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вуфии адабиёти замонаш, ба муқобили ҷаҳолат ва таассуботи динӣ дар лирикааш оҳанги некбинона ва
хушнудонае дохил намуд. Ин оҳанг дар лирикаи
Савдо дар образи ринди бебоке таҷассум ёфт. Савдо
дар ғазал ишқи ҳақиқии инсониро, ишқеро, ки ба кас
роҳату қуввати рӯҳӣ мебахшад, тараннум мекард.
Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ бо вуҷуди душвории
зиндагӣ ва ноҳамвории шароити рӯзгораш пайваста
дар фаъолияти илмиву эҷодӣ буд, ки мутаасифона,
имрӯз на ҳамаи онҳо ба мо расидааст. Ў соли 1886 ба
сафари ҳаҷ мебарояд ва ба ин баҳона бо бисёр мамлакату кишварҳои пешқадам, бо бисёр олимону фозилони хориҷӣ шинос мешавад. Сафари ӯ аз шаҳри Бухоро сар шуда, тавассути Туркистон, Кавказ, Истамбул то Арабистони Саудӣ ва дар бозгашт тавассути
Ироқу Эрон баъди як сол ба ватани хеш Бухоро баргашт. Баъди баргаштан ӯ хотираҳои роҳ ва мулоқотҳояшро бо олимону фозилон ва мардуми
шаҳрҳои дидааш дар шакли китоб бо номи «Савонеҳул-масолик ва фаросих-ул-мамолик» («Воқеаҳои
роҳҳо ва масофаҳои байни кишварҳо») таълиф намуда, онро ба амир Абдулаҳад мебахшад. Номи дигари
ин китобро «Огаҳиҳои ғариб аз аҷоиботи сафар»
мегузорад. Возеҳ дар ин китоб на фақат сафари ҳаҷ ва
шаҳрҳои муқаддаси Маккаву Мадинаро тасвир мекунад, балки аз бисёр воқеа ва шароити мамлакатҳои
тараққикардаи Аврупою Осиё барои ҳамдиёронаш
хабарҳои тозаву навин ва ибратбахш нақл мекунад ва
ба ин восита вай мисли А. Дониш дидаи биниши аҳолии дар ғафлату ҷаҳолати асримиёнагї мондаро ба
ҷаҳони фаррох мекушояд. Ғайр аз ин яке аз асарҳои ӯ
«Тӯҳфаи амонӣ»- ном дошта, бевосита ба илми тиб
бахшида шудааст.
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Шамсиддин Махдуми Шоҳин соли 1859 дар Бухоро таваллуд шудааст. Падари ӯ Мулло Амон аслан
аз Кӯлоб буда, барои аз бар намудани илму дониш ба
Самарқанд ва сипас ба Бухоро меояд. Шоҳин ҳарчанд
умри кӯтоҳ ва пур аз мусибату таҳлука дида бошад
ҳам, аммо мероси хеле бой ва гаронбаҳое аз худ боқӣ
гузошт. Ин мерос аз девони ғазалиёт, маснавии
«Лайлй ва Маҷнун», маснавии нотамоми «Тӯҳфаи
дӯстон», рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» иборат аст.
Шоҳин дар рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и худ
иллату нуқсонҳои аморатро ниҳоят нозуксанҷона ва
бо нафрату ѓазаби пуршӯр нишон додааст. Ин ҳамон
хулосаҳоест, ки Дониш дар «Рисолаи таърихӣ» пас аз
таҳлили таърихию иҷтимоии аморат далерона ва
ошкоро гуфта буд. Ҳамон ҳақиқати таърихӣ ва конкретӣ суханони Донишро Шоҳин дар «Бадоеъ-улсаноеъ» бо образҳои бадеӣ такрор ва тасдиқ намудааст. Бинобар ин маснавии «Тӯҳфаи дӯстон» ва рисолаи «Бадоеъ-ул-саноеъ» аз асарҳои беҳтарини адабиёти маорифпарварии нимаи дуюми асри ХIХ ба шумор
мераванд. Исо Маҳмуди Бухороӣ, Њайрати Бухороӣ
ва дигарон барин рӯшанфикрони забардасти охири
асри ХIХ буданд, вале аз ҷиҳати ақидаву мафкура ба
дараҷаи мутафаккири бузург А.Дониш расида натавонистанд.
Бо баробари ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи
Марказї дар он корхонаҳои бузурги саноатию истеҳсолӣ таъсис дода шуда робитаи тиҷоратию
фарҳангии мардуми маҳаллӣ бо мардуми рус пайдо
шуданд. Дар байни онҳо роҳҳои оҳан сохта шуд, ки
он ба зиёдшавии рафту омади мардуми тоҷику рус
оварда расонид. Ин робита ба адабиёти маорифпарварони нимаи дуюми асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ
хеле таъсир расонидааст.
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Намояндагони пешқадами ин гуна адабиёт дар
вилояти Фарғонаи кишвари Туркистон Муқимӣ, Анбаротун, Фурқат, Ҳамза ва Дилшода буданд, ки ба
фарҳангу тамаддуни баланди мардуми рус ҳусни таваҷҷӯҳ дошта, дӯстию рафоқати мардуми рус ва
халқҳои Осиёи Марказиро дар маҳсули эҷодиёту
ҳунари худ доимо тарѓибу ташфиқ мекарданд. Эҷодиёти онҳо баъди инқилоби маданӣ хеле ривоҷу равнақ
ёфтааст. Шиносоӣ бо эҷодиёти рӯшанфикрони рус ба
эҷодиёти баъзе аз озодандешону рӯшанфикрон чун
Ҳайрат, Саҳбо, Асирӣ ва Айнӣ таъсири бузург расонид.
Ҳайрат шоири боистеъдод ва ғазалсарои забардасти мардуми форсзабон буда, дар назм роҳҳои нав
меҷуст. Ӯ шеърҳое низ дорад, ки дар онҳо мардумро
ба маърифатнокӣ даъват намуда, дар роҳи беҳбудии
мардум ҷаҳд карданро сифати олии инсон мешуморад. Яке аз ҳамзамону ҳамфикри Ҳайрат Тошхӯҷаи
Асирӣ мебошад. Ӯ шоири инсондӯст буд ва мегуфт, ки
«вазифаи адабиёт тавсифи аклу дониш аст». Асирӣ
мисли маорифпарварони ғарб ақидае дошт, ки бо
роҳи маърифатнокӣ мардумро аз ҷаҳолат ва таассуби
динӣ раҳо додан мумкин аст. Вай боварии комил
дошт, ки мактабҳои дунявӣ, илму маърифат мардумро
хушбахт карда метавонад.
Њамин тавр, равшанфикрони тоҷик Аҳмади Дониш, Савдо, Њайрат, Асирї, Возеҳ, Шоҳин, Садри Зиё
ва дигарон дар асарҳояшон сабабҳои қафомонии
иќтисодию мадании кишварро баён намуда, бо қуввањои иртиҷоии феодалию динӣ сахт мубориза мебурданд. Ғояҳои пешқадаму демократии маърифатпарварони тољик беҳуда нарафт, кори неки онњо аз
ҷониби ҷадидон давом дода шуд.
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Ҷадидия ҷараёни ҷамъиятию сиёсӣ, адабию
фарҳангӣ буда, сабабҳои қафомонии кишварро муайян намуд ва роҳҳои наҷоти миллатро пешнињод
кард. Ҷадидон баҳри амалї гардидани аќидаҳои худ
мактабҳои усули нав кушода, рӯзнома ва нашри китобњоро ба роњ монданд. Онҳо аз рӯи ақидаҳои сиёсӣ
ва фарҳангӣ ба љараёнњои буржуазияи демократӣ ва
буржуазияи миллатчигї ҷудо гардида буданд.
Буржуазияи миллатчигї майлони иртиҷоӣ гирифта, барои нигоњ доштани муносибатњои кӯњна ва
даст кашидан аз фарњанги бегонагон баромад мекард.
Воқеањои даҳсолањои аввали асри XX нишон доданд,
ки тамоили буржуазї-демократї боло гирифта, ҳодимони он, ба монанди С. Айнй. Ҳ. Ниёзї, Т. Асирї. С.
Аҷзӣ, М.А. Мунзим, Л. Ҳамдӣ, М. Беҳбудӣ ва дигарон
баҳри озодӣ, маърифати халќи худ хизмати босазо
карданд.
С.Айнӣ дар пайравии маорифпарварон китоби
дарсии «Таҳзиб-ус-сибён»-ро таълиф карда буд, ки он
бештар ба масъалаҳои муҳими иҷтимоии ҷомеа бахшида шудааст.
Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини фарҳангии ин
давра дар он буд, ки олимону нависандагон ва шоирон, на танҳо дар шаҳрҳои марказӣ, балки дар
шаҳрҳои дигар марказҳои адабиро ташкил карда,
асарҳои худро офаридаанд.
Масалан, бузургтарин пайрави сабки Бедил ин
Нақибхон Туғрали Аҳрори Валӣ мебошанд, ки маҳсули маънавиёташ аз мухаммас, қасида, маснавӣ, достонҳои «Фироқнома» ва «Соқинома» боқӣ мондаанд.
Мавзӯъҳои бенавоӣ, қашшоқӣ, зулм, истибдод,
меҳру муҳаббат дар эҷодиёти даҳонии мардуми тоҷик
бештар ба чашм мерасид. Масалан: достони «Гуруғ-
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лӣ»-и тоҷикӣ аз дигар мардум бо хусусиятҳои ватанпарварӣ, инсондӯстӣ ва қаҳрамононаш фарқ мекунад.
Ҳамин тавр, бо вуҷуди мушкилињои ҳаёти иќтисодӣ фарњанги халќи тоҷик аз байн нарафт, балки ба
тадриҷ рушду маќом ёфт ва сањми худро дар пешравии маданияти љањонї гузошт.
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МАВЗЎИ 16.
ФАРҲАНГИ ТОXИК ДАР ЗАМОНИ
ШЎРАВB ВА ДАВРОНИ ИСТИRЛОЛИЯТ
Наќша:
1.Ташаккул ва инкишофи фарњанги шўравии
тољик.
2.Инкишофи фарњанги тољик дар даврони
Истиќлолият.
Ташаккул ва инкишофи фар[анги шўравии тоxик
Сарзамини Тоҷикистони имрӯза таъриху маданияти қадима дорад, ки осорҳои хаттӣ, санъат,
меъморӣ, шаҳрсозї, ақидаҳои илмӣ ва анъанаҳои
иҷтимоӣ исботи он аст. Зеро бузургон беҳуда
нагуфтаанд, ки ёдовар шудан аз қиссаҳои ҳаёти гузашта моро ба таърихи дур мебарад. Дар замони Сомониён аз асри IХ-Х сар карда, аҷамиён давлатдорӣ, забон ва маданияти худро ба даст оварда, дар давоми
ҳазорсолаҳо ба носозиҳои сиёсї, иқтисодӣ, иҷтимої
нигоҳ накарда, эҳтиёткорона урфу одати худро нигоҳ
доштанд. Таҷаддуди ҳақиқии халқи тоҷик баъди танаффуси тӯлонӣ, тавассути инқилоби маданӣ давлатдории худро ба даст овард. Вале ба миллати тоҷик
дар тамоми рафти асри ХХ зарур буд, ки бисёр мушкилӣ ва маҳрумиҳоро бартараф кунад, то ки ба амали
эълони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 9- уми
сентябри соли 1991 омада расад.
Агар мо ба гузаштаи бештар аз 70- солаи сохти
шӯравии Тоҷикистон дар ҳайати Иттифоқи Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистї назар кунем, он комёбиҳои бузурге, ки мардуми Тоҷикистон дар соҳаҳои
давлатдорӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоиёт, маданиин китоб аз сомонаи bikhon.tj гирифта шудааст

ят, сохтмони саноат, нигоҳдорӣ ва анъанаю урфу одат
ба даст овардааст, онро надидан наметавонем.
Умуман барқароршавии ҳокимияти Шӯравӣ дар
солҳои 20- уми асри ХХ дар таърих ва маданияти
мардуми Тоҷикистон воқеаи муҳиме ба шумор мерафт. Замоне ки Бухорои Шариф аз ҷомеаи феодалӣ
дар натиҷаи ихтилофҳои байнихудии хонҳои Қуқанд,
Хева ва амири Бухоро пароканда гардида буд, мардуми сарзамини Осиёи Марказї дар робита бо мардуми рус дар як муддати нисбатан кӯтоҳи таърихӣ тавонистанд ватани хешро ба ҷумҳуриҳои хеле тараққикардаи саноатию кишоварзӣ табдил диҳанд.
Дар давраи зикршуда барқарор шудани давлатдории шӯравии халқи тоҷик бо якчанд зинаҳои тараққиёти таърихй, ки дар он фарҳангу маданият ва
тамаддуни баланд таҷассум ёфтааст, дохил мешавад.
Зинаи аввал аз ҷиҳати муттасил будани ҳодисаҳо, давраи аввали инқилоб, ташкилёбии Ҷумҳурии
Халқии Шӯравии Бухоро, Ҷумҳурии Худмухтори
Шӯравии Тоҷикистон то тақсимоти миллӣ ҳудудии
Осиёи Миёна, яъне аз соли 1917 то соли 1924 - ро дар
бар мегирад.
Зинаи дуюм аз ташкилёбии Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии Тоҷикистон дар ҳайати Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Ӯзбекистон аз моҳи октябри соли
1924 то соли 1929, яъне таъсисёбии Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон давом кардааст. Албатта барои сохтори давлатдории ин давра саҳми арбобони тоҷик- Нусратулло Махсум (Лутфуллоев
Нусратулло), Шириншоҳ Шоҳтемур ниҳоят бузург
буда, онҳо барои хизматҳои шоистаашон аз тарафи
сарвари давлатамон Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми
тоҷик бо унвони олии давлатӣ- «Қаҳрамони Тоҷикистон» қадр шудаанд.
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Зинаи сеюм- ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравии
Сотсиалистии Тоҷикистон аз 16-уми октябри соли
1929 то эъломияи мустақилият, яъне то 9-уми сентябри соли1991 давом кардааст. Дар ин давра хизматҳои
устодони илму фарҳанг ва арбобони хирадманд - Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода
барои пешрафти фарҳангу тамаддуни давлатамон хеле бузург буда, аз ин хотир ба онҳо бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалї Раҳмон унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд. Инчунин
саҳми Ҷаббор Расулов, Турсун Ӯлҷабоев, С. Ӯрунхоҷаев, Бозгул Додхудоева, Моёншо Назаршоев,
Қањњор Маҳкамов, Рањмон Набиев барои тараққиёти
Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас буд.
Агар сухан дар бораи њар як зина равад бояд
гуфт, ки дар зинаи аввал сохтмони босуръати маданї
бунёд карда нашудааст, чунки ин давра давраи муайянкунии сохтори давлатӣ ва муайянкунии миллати
тоҷик буд.
Ҳақиқатан дар ин зина мардуми тоҷик нав ба
оѓози бунёду бунёдкорӣ, сохтмони шаҳр ва ободонї
шурӯъ карданд. Сохтмони иншоотҳои маданӣ, яъне
бо дастоварии комёбиҳои маданияти моддӣ дар зинаи
дуюми тараққиёти ҷумҳурӣ баѓоят сермаҳсул буд.
Деҳаи на он қадар калони Душанбе 15- марти соли 1925 чун пойтахти Ҷумҳурии Худмухтори Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон ба худ мақом (статус)-и
шаҳрро гирифтааст. Аз соли 1929 то соли 1961 Сталинобод ном дошт. Дар он ҷо бунёди корхонаҳои истеҳсолї ва иншоотҳои маданӣ оѓоз ёфтанд. Аввалин
идораи алоқаю телеграф, мактаб- интернатҳо, авваллин истгоҳи барқӣ-дизелӣ дорои 200 нуқтаи рӯшної
сохта шуд. Дар соли 1929 бо роҳи оҳани нав аввалин
қатора ба Душанбе омад. Корхонаҳои саноатӣ, авва-
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лин китобхона (соли 1923) ва клубҳо (соли 1926) кушода шуданд. Дар ин солҳо, яъне соли 1923-1924
нахустин рӯзнома ва китоби алифбои аввалин бо забони тоҷикӣ аз нашр баромад. Соли 1925 аввалин
муолиҷахонаю бемористонҳо барпо карда шуд. Соли
1930 дар Хуҷанд аввалин корхона ва муассисаҳои
фарҳангї кушода шуданд.
Дар ин зина робитаҳои фарҳангию дипломатии
мардуми русу тоҷик ба вуқӯъ пайваст. Аз шаҳрҳои
Москва, Ленинград, Киев, Харков, Одесса ва ғайраҳо
ба Душанбе мутахассисони соҳаҳои гуногун: меъморон, лоиҳакашон, ҳунармандон, олимон бо сарварии
П.И.Ваулин ва С.В.Кутин омаданд. Барои ҳамкорї бо
мардуми собиқ давлатҳои шуравї аввалин ҳуҷҷатҳои
давлатӣ ва қарорҳо қабул карда шуд, ки ҳамаи он чорабиниҳо ба манфиати.мардуми тоҷик буд.
Баъди таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии
Сотсиалистии Тоҷикистон дар назди он ҳаллу фасли
як силсила масъалаҳои муҳиму умдаи сиёсӣ, иҷтимоӣ,
иқтисодӣ, хоҷагӣ, илмию фарҳангӣ ва маданию
маърифатӣ меистод.
Солҳои бистуми асри ХХ бо ташаббусу ибтикори сарбозони сурх дар Тоҷикистон таъсис ёфтани
нахустин клубҳо дастовард ва падидаи басо хурсандибахши фарҳангӣ ба шумор мерафт. Аввалин клуби
начандон калон соли 1923 дар кӯчаи Комсомоли Душанбе кушода мешавад. Ин клуб барои вусъати шабакаи клубҳои минбаъда шароит фароҳам меоварад.
Ибтидои соли 1926 бо ташаббуси Кумитаи Инқилобӣ
ва Шӯрои Комиссарони Халқ дар Душанбе нахустин
клуби иттифоқҳои касаба ташкил мегардад. Дар он
маҳфилҳои сиёсӣ, фарҳангӣ ва драмавие амал мекарданд, ки ба баланд бардоштани савияи фарҳангию
маърифатии
мардум
мусоидат
менамуданд.
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Воқеан, соли 1928 дар Душанбе ба кор шурӯъ кардани
нахустин кинотеатр, ки баъдтар номи «Ситораи
Сурх»-ро гирифт ва ҳамон сол дар шаҳрҳои Ӯротеппа,
Хуҷанд ва Конибодом кушода шудани боз се кинотеатри дигар дастоварди бузурги фарҳангӣ маҳсуб мегашт. Ҳамзамон бояд ёдовар шуд, ки ҳанӯз соли 1929
дар шабакаи кинои ҷумҳурӣ 11 ва соли 1932-юм 44
дастгоҳи намоиши кино вуҷуд дошт. Солҳои ҳафтодуми асри гузашта бошад, шумораи дастгоҳҳои намоиши кино ба 1112 расид. Нахустфилмҳои овоздори
машҳури тоҷик «Боғ» (соли 1938, режиссёр Н.Достал),
«Дӯстон аз нав вомехӯранд» (соли 1939, режиссёр
К.Ёрматов) аз ҳаёти фарҳангӣ ва сохтмони ҷомеаи
навини сотсиалистӣ ҳикоят мекарданд.
Зинаи бештари сермаҳсули тараққиёти маданияти тоҷик зинаи сеюм мебошад, ки бештар аз 60 - сол
(1929-1991) давом кард. Эҳтимол ягон соҳаи мадание
нест, ки он дар ҷумҳурї ба пешравӣ муваффақ
нагардида бошад. Зимнан, солҳои сиюм таъсис ёфтани нахустин мактабҳои олӣ- Донишкадаи давлатии
омӯзгории Душанбе (соли 1931), Донишкадаи хоҷагии
қишлоқи Тоҷикистон (соли 1931), Донишкадаи давлатии омӯзгории Ленинобод (соли 1932), Донишкадаи
давлатии тиббии Тоҷикистон (соли 1939), аввалин музею китобхонаҳо-Осорхонаи таъриху кишваршиносии
вилояти Суғд (июли соли 1931 дар ш. Ленинобод) бо
қарори бюрои кумитаи ҳизбии уездию шаҳрии
Хуҷанд, Осорхонаи муттаҳидаи ҷумҳуриявии таъриху
кишваршиносӣ ва санъати тасвирии ба номи Беҳзод
(соли 1934) дар заминаи Намоишгоҳи комёбиҳои
хоҷагии халқи ҷумҳурӣ (соли 1960 бо Музейи санъати
тасвирии ба номи Беҳзод муттаҳид мегардад), Китобхонаи давлатии ҶШС Тоҷикистон ба номи А Фирдавсӣ (соли 1933), Китобхонаи шаҳрии Душанбе ба
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номи А. Лоҳутӣ (соли 1933) минбаъд ба пешрафту инкишофи фарҳангу тамаддун ва тарбияи фарҳангию
маънавии мардум мусоидат намудаанд.
Дар баробари устодони бузурги каломи бадеъ С.
Айнӣ ва А. Лоҳутӣ ба арсаи адабиёту фарҳанг устуворона қадам ниҳодани шоирону нависандагони ҷавон –
М. Турсунзода, Ҳабиб Юсуфӣ, Пайрав Сулаймонӣ,
Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Раҳим Ҷалил, Боқӣ
Раҳимзода, Ҳаким Карим ва як зумра санъаткорони
асил бо сарварии Акашариф Ҷӯраев, Бобоқул Файзуллоев, бисёр оҳангсозони касбию халқӣ, таъсиси як
силсила китобхонаву муассисаҳои нави фарҳангӣ,
боғҳои фароғату истироҳат, хонаҳои маданияту эҷодиёти халқ, театрҳои касбию ғайрикасбӣ дар шаҳру
навоҳӣ ва пойтахти Тоҷикистон падидаи басо хурсандибахши он солҳо ба шумор мерафтанд. Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои 50-80-ум дар соњањои илм,
адабиёту санъат муваффақиятҳои калон ба даст
овард. Кормандони фарњанг дар тарбияи насли
наврас саҳми худро мегузоштанд.
Пешрафти ҷомеа ба иқтисодиёти тараққикарда
ва прогресси илму техника вобаста аст. Бо таъсис ёфтани Академиям илмњои Тољикистон (14-уми апрели
соли 1951) корњои илмї дар пажӯњишгоҳҳо ва донишкадањои олї рў ба инкишоф гузошт. Дар таъсиси академия Қањрамони Тоҷикистон аллома Б.Ғ. Ғафуров ва
нависанда, аввалин Президенти АИ Ҷумҳурӣ, Қањрамони Тољикистон С. Айнӣ хизматҳои босазо кардаанд.
Академик Б.Ғ. Ғафуров на танҳо ташкилотчии
илм дар Тољикистон аст, балки зиёда аз 400 асару
мақолаҳои илмй оид ба таьрихи халқи тоҷик ва
таърихи умумиҷаҳониро дар нашриётњои гуногун чоп
карда, мактабҳои калони илмии таърихчиён ва
шарқшиносонро асос гузоштааст.
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Дар солњои 50-80-ум дар Тоҷикистон ба инкишофи илм ањамияти калон дода мешуд. Дар ҷумхурӣ
ва дар нашрияњои хориљї китоб ва маќолањои олимони Тољикистон чоп мегардиданд. Тољикистон ба маркази тадќиқотии соњаҳои мухталифи илми ҷумҳурӣ
табдил ёфт. Дорусозон, хокшиносон, зилзиласанљҳо,
биологҳо - умуман олимони соҳаи илмњои даќиќ дар
собиќ Иттиҳоди Шӯравӣ ном бароварда, мактабњои
илмии худро бунёд карда буданд. Тоҷикистон бо
номҳои Б.Ғ.Ѓафуров, Аҳрор Мухторов, Б. Искандаров, С.У. Умаров, З.Ш. Раҷабов, С.А. Раљабов, А.А.
Семёнов, A.M. Бањоваддинов, В.П. Красичков, Б.
Ниёзмуњаммадов, Ҳ. Назаров, И. Нарзикулов, А.
Мирзоев, А. Адҳамов, Н. Маъсумї, Р. Ҳодизода ва
дигарон фахр мекунад. Олимони ҷумҳурӣ бо мақсади
тадќиқи масъалаҳои илмї дар кори ташкилотҳои бонуфузи байналхалќї СММ, ЮНЕСКО, ОСКАР ва
ѓайраҳо иштирок доштанд ва доранд. Баъзе лабораторияҳо ва донишкадањои АИ ҷумхурӣ (пажӯхишгоњи
зилзиласанҷї, астрофизика) аз рӯи барномаи байналмилалї тадќиқот мебаранд. Ҷадвали Менделеевро боз
як кристалли олим Р. Баротов пурра кард. Дар кайњон
сайёраи Готиболдиев кашф гардид. Олимон М.
Осимӣ, Ӯ. Мирсаидов, А. Мухторов, Ю. Носиров, Б.
Сангинов, П. Бобоҷонов, Ҳ. Мансуров, М. Ғуломов,
А. Пӯлодов ва дигарон аз минбарҳои баланди конфронсњои илмии байналмилалї маърӯза карда,
соњиби унвонҳои даҳҳо марказҳои илмии давлатҳои
хориҷӣ шуданд.
Дар ин солҳо ба тайёр кардани кормандони илмї
диќќат дода мешуд. Агар соли I960 дар љумњурї 2154
кормандони илм бошанд, пас соли 1983 шумораи
онњо ба 8159 нафар расид. Хусусан шумораи докторон ва номзадњои илм афзуд.
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Дар солҳои 50-ум адабиёти тоҷик анъанаҳои
классикии мавзӯъҳои эҷодии пештараро сайқал дода,
ба мавзӯъҳои сулҳ бештар аҳамият медодагӣ шуд.
Нависандагоне, ки иштирокчии ҷанг буданд, ба
маводҳои давраи ҷанг муроҷиат карданд. Онҳо имконият доштанд, ки воқеањои майдони ҷангро амиќтар
тадқиќ, таҳлил ва тасвир намоянд, то ки моҳияти он
ҷасорат, қањрамонӣ, мардонагии шаҳрвандон ва сарчашмаҳои ѓалабаро нишон диҳанд. Очеркҳои А.
Лоҳутї «Мењри Москва» (1950), повести С. Улуѓзода
«Навобод» (1950), Ҷ. Икромї «Шодӣ», Ф. Ниёзӣ
«Вафо» ба ҳамин мавзӯъ бахшида шудаанд.
Устодони адабиёти тоҷик С. Айнї, М. Турсунзода, М. Миршакар, А. Деҳотї, М. Рањимӣ, Б. Раҳимзода, Ҷ. Икромї, С. Улуѓзода, Ф. Ниёзӣ дар тайёр
намудан ва ба камол расондани шоирон ва нависандагон аз байни ҷавонон ҳиссаи бебаҳо гузоштанд.
Асарњои Айнї «Ёддоштҳо», М. Турсунзода «Ҳасани
аробакаш», «Садои Осиё», «Қиссаи Ҳиндустон», Ҷ.
Икромӣ «Духтари оташ», Р. Ҷалил «Шӯроб», С.
Улуғзода «Субҳи ҷавонии мо», П. Толис «Тобистон»,
песаҳои шоир-драматург Ф. Ансорӣ дар баланд бардоштани сатҳи маънавияти шаҳрвандон ва тарбияи
ҷавонон таъсири мусбат расониданд.
Солҳои 60-80-ум дар баробари устодони шинохта як зумра љавонон ба сањнаи адабиёт омаданд,
ки бо асарҳои офаридаашон зуд дар байни халқ
маълуму машњур гардиданд. Шоирон ва нависандагони соҳибистеъдод М. Фарҳат, М. Қаноат, Ф. Муҳаммадиев, Л. Шералї, А. Қаҳхорї, Қ. Киром, Л. Сафар, У. Раҷаб, Ғ. Мирзо, А. Ҳаким, Ю. Акобиров, М.
Хоҷаев, Б. Расо, М. Њакимова, М. Шералї, С.
Маъмур, О. Аминзода ва дигарон асарҳои тоза офарида, дар тарбияи насли наврас сањми босазо гузо-
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штанд. Қисми зиёди онњо соњиби ҷоизаҳои гуногун ва
баъзе аз онҳо соҳиби ҷоизаҳои давлатҳои дигар, аз
ҷумла ба номи Ҷ. Нењру гардиданд.
Дар замони шӯравї дар баробари инкишофи
санъати халқї санъати касбии тоҷик ташаккул ёфт.
Устодони санъат М. Қосимов, С.Тӯйбоева, Т. Фозилова, А. Ҷӯраев, А. Бобоќулов, Ҳ. Мавлонова, Л.
Зоњидова, Ғ. Валаматзода, А. Азимова, Ш. Қиёмов
дар шоҳроҳи санъат сањми босазо гузоштанд.
Дар ин давра дар ќатори устодони номии
санъатамон як зумра ҷавонони боистеьдод М.
Воҳидов, М. Собирова, Ҳ. Гадоев, Љ. Муродов, 3. Нозимов, О. Ҳощимов ва бисёр дигарон ба майдон омаданд, ки бо барнома ва асарҳои эҷодкардаашон дар
байни мардум маҳбубият пайдо карданд.
Бењтар гардидани кори муассисаҳои маданӣмаърифатӣ, театрхои халқї, дастаҳои хаваскорони
бадеї ва монанди инњо ба тарбияи шаҳрвандон
таъсири мусбї расонид.
Maњз дар њамин солҳо шумораи театрњои
ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ зиёд гардиданд. Дастаҳои
давлатии рақсии «Лола», «Рубобчидухтарон» машҳур
шуданд. Ансамблњои эстрадии «Гулшан», раќсии
«Зебо» низ ҳамаро мафтун мекарданд. Фаъолияти театрҳои халќии ноњиявї вусъат меёфт.
Аз замонҳои ќадим халқи тоҷик дорои ҳунари
сиркӣ бошад ҳам, танњо солҳои 60-уми асри XX сирки
касбии миллї ташаккул ёфт. Ҳунармандони сирк инчунин дар кишварҳои хориҷӣ баромад намуда,
санъати бои халќи тоҷикро ба мардуми ҷаҳон муаррифї мекарданд.
Кинои тоҷик бо филмҳои «Ман бо духтаре
вохӯрдам» «Қисмати шоир», «Коваи оњангар», «Рустам ва Сӯҳроб» машҳур гардид. Номи Б. Кимёгаров
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ҳамчун коргардон дар ҷаҳон машҳур гардид. Филми
«Қисмати шоир» дар кинофестивали Қоҳира (1960)
ҷои аввалро гирифт ва соҳиби ҷоизаи «Уқоби тиллоӣ»-и фестивал шуд. Филми мазҳакавї-мусиқии
«Ман бо духтаре вохӯрдам» дар 60 мамлакати ҷаҳон
намоиш дода шуда, соли 1958 дар кинофестивали
мамлакатҳои Осиё ва Африка ба ҷоизаи «Гулдони калон» сазовор гардид.
Барномаҳои театрҳои Тољикистон бо намоишҳои
нав бой гардиданд. Театри опера ва балети ба номи С.
Айнї, театри академї-драмавии Тољикистон ба номи
А. Лоҳутӣ дањњо асарҳо ба саҳна гузоштанд, ки
наќшҳои асосиро М. Қосимов, С. Тӯйбоева, X. Назарова, Т. Фозилова ва дигарон бозидаанд.
Санъати солњои 60-80-уми халқи тоҷик сифатан
ва мазмунан ѓанї гардид. Як зумра ҷавонони боистеъдод дар соњаи санъати овозхонӣ, рассомӣ
асарҳои пурмазмун офариданд. Дар ҷумхурӣ кушода
шудани Театри љавонон ба номи М. Воҳидов (соли
1971), ташкил ёфтани дастаҳои бадеї дар назди филармонияи давлатї ва телевизион низ воқеаи муњими
фарњангї буд.
Композиторони тоҷик 3. Шаҳидӣ, Ф. Солиев, Ф.
Шаҳобов, Ш. Сайфиддинов, Я. Сабзанов, Ф. Одинаев
дар ҳамин солҳо ба камол расидаанд.
Санъати меъморї ва рассомї низ дар равнаќи
фарњанги миллї сахмгузор мебошад. Биноњои
пурҳашамати сирк, меҳмонхонањои «Душанбе»,
«Тоҷикистон», қасри «Кохи Борбад», чойхонаи «Роҳат», «Исфара». «Зарафшон», «Ором», истироҳатгоҳи
«Хоҷа Обигарм» аз дастовардњои санъати меъморону
рассомон шањодат медиҳанд.
Суръати баланди пешрафти маданияти тољик то
як андоза хусусиятҳои миллии худро нигоҳ медошт.
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Дар ҷумҳурӣ ба инкишофи муассисаҳои маданїравшаннамої диќќат дода мешуд. Шумораи клубњо,
китобхонањо, қасрњои маданият, осорхонаҳо сол то
сол меафзуд. Агар соли 1958 дар љумҳурӣ 5 осорхона,
1017 клуб, 18 љойњои истироҳатӣ, 818 китобхонаи
ҷамъиятӣ мавҷуд бошад, пас солњои 80-ум 16 њазор
китобхонаи ҷамьиятӣ, 22 театру осорхонањо, 27 боѓи
истироҳат, 700 мағозаҳои китобфурӯшї, 1319 клуб,
1178 университетҳои халќӣ, зиёда аз 800 маҳфилҳои
худфаъолиятӣ, 129 ҳазор нуќтаи радио барои
шаҳрвандони ҷумҳурї хизмат мекарданд.
Дар солњои 50-80-ум матбуот низ сањми худро
дар ҳаёти сиёсии ҷамьият гузошт. Агар соли 1960 дар
Тољикистон 7 рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ, 47 ноҳиявӣ, 16
маљалла бо забони тоҷикӣ, русӣ, ўзбекї нашр мешуда
бошад, пас дар охири солҳои 80-ум зиёда аз 100
рӯзномаю маҷалла нашр мешуд, ки дар сањифањои
онҳо ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарњангии
Тољикистон инъикос меёфт.
Бо мақсади минбаъд инкишоф ёфтани фарҳанги
миллї Шӯрои Олии ҶШС Тољикистон 22-юми июли
соли 1989 Қонун «Дар бораи ба забони тоҷикӣ додани
маќоми давлатї»-ро ќабул намуд, ки он дар баланд
шудани сатҳи маданї ва сиёсии шаҳрвандонамон саҳм
мегузорад.
Фаъолияти телевизиони Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои баланд гардидани сатҳи ҷаҳонбинию фарҳангии мардуми тоҷик ва ваҳдати миллї ниҳоят бузург
буда, сохтмони аввалини бинои телевизиони Тоҷикистон соли 1956 сар шуда фаъолияти телевизиони Тоҷикистон соли 1959 оѓоз ёфта буд, ки сарварии онро
Обид Ҳамидов ба ӯҳда дошт.
Аввалин кормандони телевизиони тоҷик- Иброҳим Раҳматов, Зайнаб Ғуломова, Ӯлмасой Мухто-
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рова, Акбар Ҷӯраев, Пӯлодбой Азимов, Усмон Шарипов, Бӯри Ҷабборов, Ботур Қобилов (киноматограф), Шодибек Њотамбеков, Рањматшо Додихудоев,
Наим Латипов, Амон Урунов, Акобир Шариф, Зариф
Шарифов, Фотеҳ Исҳоқӣ, Саидов Абдулатиф, Пиров
Маҳмадсаид, Абдусамад Њикматов ва сарварони
давраҳои охири телевизион- нависанда Сайфи Раҳимзоди Афардӣ, ҳунарпеша Убайдулло Раҷабов, Абдуҷаббор Раҳмонов, Асадулло Раҳмонов ва дигарон,
ки то ҳол номи ин чеҳраҳои синамо ба дилу дидаи
мардум ҷой гирифтааст, фаромӯш нахоҳад шуд.
Хулоса, дар натиҷаи кашфиёту ихтироотҳо ва
робитаҳои ҳамкории мардуми собиқ Иттиҳоди Шуравї дар сарзамини Тољикистони имрӯза иншоотҳои
бузурги маданию истиқоматӣ, истеҳсолӣ, заводу фабрикаҳо, роҳҳои тиҷоратии хушкӣ, оҳан, ҳавої ва
дањҳо шаҳрҳо бунёд кардаанд, ки ин комёбиҳо аз
сатҳи баланди фарҳангу тамаддуни давраи шўравию
муосири мардуми тољик дарак медиҳанд.
Мо имрӯз аз он чеҳраҳои бузурги хеш ифтихор
дорем. Онҳо арбобони барҷастаи илму санъати
давраи шӯравию имрӯзи тоҷик буданд, ки моро тавассути маҳсули эҷодиёти худ ба ҷаҳониён шиносониданд.
Инкишофи фар[анги тоxик дар даврони Истиrлолият
Зинаи чоруми давлатдории тоҷикон аз ҳодисаҳои таърихии солҳои 1990-1991, яъне аз таъсиси
давлати соҳибихтиёри мустақил оѓоз ёфта, то ба озодии комили интихобӣ, роҳи тараққиёти худӣ оварда
расонид. Ин давраро барои мардуми тоҷик давраи
барқароркунии давлати соҳибистиқлоли демократии
ҳукуқбунёди дунявӣ меноманд. Аммо фоҷиаҳои
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солҳои 1992-1993 ба сари мардуми мамлакат бадбахтиҳои зиёде овард, ки ба соҳаи маданияту фарҳанг
ҳам бетаъсир намондааст.
Ҷумҳуриро бисёр мутахассисон ва ходимони болаёқат, аз ҷумла олимон, меъморон, рассомон,
лоиҳакашон ва нависандагон тарк карданд. Дар аввали ин зина бисёр муассисаҳои соҳаи маданӣ- кинотеатрҳо, театрҳо, китобхонаҳо, иттиҳодияҳои эҷодӣ,
нашри китобҳо ва ғайраҳо, ки аз фаъолият боз монда
буданд, аз нав ба фаъолияти кории худ оғоз намуданд.
Барои аз нав барқарор кардани соҳаи гуногуни
хоҷагии халқ ва фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ маблағи зиёде лозим буд. Вазъи иқтисодию иҷтимоии
ҷомеа хеле заиф буд. Ин ҳам бошад бо кӯшишу
заҳматҳои зиёди сарвари давлати тоҷикон Эмомалї
Раҳмон дар муддати кӯтоҳ бартараф карда шуд. Аз
ҷониби Президент ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон қонуну қарорҳои дуруст қабул карда шуд,
ки ба манфиати халқу ватан буд. Ба ин мисол шуда
метавонад Иҷлосияи ХVI -уми Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Иҷлосияи тақдирсоз
(октябри соли 1992 дар Хуҷанд), қабули Сарқонуни
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 6-уми ноябри соли 1994,
Созишномаи дутарафаи Ваҳдати Миллии мардуми
тоҷик (27-уми июни 1997) дар шаҳри Маскав, ҷашни
рӯзҳои Истиқлолияту 1100- солагии давлати Сомониён (соли 1999), анҷуманҳои фарҳангии байналхалқӣ,
ҷашни 80- солагии шаҳри Душанбе (соли 2004), бузургдошти соли тамаддуни ориёӣ (соли2006), ҷашни 20солагии Истиқлолият ва 6-умин анҷумани тоҷикони
ҷаҳон ва 5500-солагии Саразм барои пешрафти давлати минбаъдаи тоҷикон, барқарории сулҳи дилхоҳ ва
ба ибтидои болоравии ҳама тарафҳои ҳаёти тоҷикон
роҳ кушоданд.
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Дар ин зина фаъолияти бонкҳо ва мавқеи он
назаррас буда, саҳми сарварону мутахассисони
бонкҳои ҷумҳурӣ Қ. Қавмиддинов, М. М. Алимардонов, Ш. Раҳимов, А.Ш.Шарифҷонов, Ҷ.Эшов, А.
Ширинов, ТА.Маракуншна барои ба танзим даровардану нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ ниҳоят
бузург мебошад.
Онҳо тавонистанд дар рақобат бо асъорҳои хориҷа қурби асъори миллиро баланд гардонанд, то ки
ин ба сатҳи беҳбудгардии иқтисодию иҷтимоии ҷомеа
ва зиндагии мардум оварда расонад.
Албатта бонк яке аз рукнҳои пешбарандаи
ҷомеаи демократӣ буда, ҳамеша дар тањти назорати
давлат қарор дорад, фаъолияти он дар хориҷу дохили
мамлакат аз тарафи омма боиси дастгирї гардидааст.
Дар ин давра сатҳи санъати меъморию муҷассамасозӣ хеле ривоҷу равнақ ёфтааст. Муҷассамаи Фирдавсӣ аз тарафи меъмор, муҷассамасози тоҷик Қурбонов Сӯҳроб сохта шуда, дар маркази Боғи истироҳатии «Дӯстии халкҳо»-и шаҳри Душанбе гузошта
шудааст. Муҷассамаи Исмоили Сомонӣ эскизи
муҷассамасоз Зуҳуриддинов Б.А. буда, бо заҳматҳои
зиёди меъмор, муҷассамасоз Кербель Л.Е. сохта шуда,
дар маркази шаҳри Душанбе қомат афрохта ба зебогии шањр шукӯҳу шањомати нав зам кардааст. Ба монанди ин дар дигар шаҳрҳои маркази тиҷоратию
фарҳангии вилояту ноҳияҳои Тоҷикистон хонаҳои истиқоматӣ, корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ, иншоотҳои
барқӣ, қасру мақбараҳо, эҳёи меъмориҳои қадим,
сохтани пулҳо, нақбҳо ва муҷассамаҳо сохтаю бунёд
карда шуданд, ки аксари онҳо мавриди истифода
қарор доранд.
Тољикистон 20 соли истиќлолияти миллии худро
паси сар карда, ба асри ХХΙ бо ќадамњои устувор во-
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рид гардид. Лекин, дар назди халќи тољик масъалањои
муњими маданї, иљтимої, иќтисодї истодаанд, ки
њалли онњо ба дўши шањрвандон, махсусан љавонон
њавола гардидааст. Яке аз онњо масоили худшиносии
миллї ва ифтихори миллї мебошад, ки оид ба он
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
аз рўзи аввали ба сари ќудрат омаданаш дар њар як
баромади худ махсус таъкид карда гузаштааст. Масалан, дар баромадњои ў бо номи «Сабаќњои таърих ва
озмоишњои мактаби истиќлолият», «Шоњроњи абрешим – пули заррини гузашта, имрўз ва оянда», «Руњи
љовидонаи Бохтар ва Вахши њаётбахш», «Тољикон дар
оинаи таърих», «Дирўз ва имрўзи Тољикистон»,
«Давраи тиллоии тољикон» ва ѓайра оид ба ин
масъала суханронї намудааст.
Рўњу равони фарзанди фарзонаи халќ Бобољон
Fафуров шод бод, ки шоњасари безаволи ў «Тољикон»
воќеан шиносномаи миллати мо гардида, барои ташаккули худшиносии миллї ва рушди тафаккури
таърихии мардуми мо хизмати арзанда намуд. Ин
марди бузург аз осорхонаи беинтињои таърих осори
тамаддун ва мероси фарњангии миллати тољикро зарра-зарра љамъ оварда, ба риштаи тањрир кашид, танзиму даврабандї кард ва ба оламиён исбот намуд, ки
тољикон ќадимтарин сокинон ва соњибони ин марзу
бум буданд ва њастанд. Асари «Тољикон» воќеан
шўълае буд, ки ба сањифањои таърихи фаромўшгаштаи миллати тољик равшанї андохта, падидањои
худшиносию ифтихори миллиро ба бар овард ва ба
фарзандони бедордилу фидої рўњу мадор бахшид. Вазифаи мо ин аст, ки ин падидањоро пойдор ва устувор
намоем. Лекин имрўз на њар як мардуми тољик ва њатто на њар як соњибмаълумот ин китобро мутолиа
намудааст. Махсусан, љавонон, ки ояндаи давлату
миллат њастанд ин дастури бебањоро китоби рўими-
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зии худ намуда, дорои њисси ифтихори миллї гарданд.
Дар яке аз баромадњояш Эмомалї Рањмон
гуфтааст: «То он даме, ки худшиносии таърихии миллат, ифтихор аз мансубияти миллї дар шуури њар як
фард, аз коргару дењќони оддї сар карда, то раиси
љумњур пайдо нагардад, то он даме, ки манфиати
миллї ба њар як шањрванд арзиши олї нагардад, то
он даме, ки обрўю эътибори њар як шањрванд аз хизмат ба Ватан, миллат муайян нагардад, давлати
соњибихтиёрро бо тамоми љузъиёташ ташкил кардан
аз имкон берун мемонад».
Имрўз корчалонњоро дидан мумкин аст, ки
сарватманд шуданд, лекин бо сабаби маънавиёти хароб сарвати худро ба корњои бењуда масраф мекунанд, чунки сарват маќсади олии инсони комил буда
наметавонад. Дар маънои муайян сарватманди бемаънавиёт ба одами дар љамъият хавфнок мубаддал
мегардад. Фурўшандаи оддие, ки ба хотири бойшавии
инфиродии худ молро ба касе ё ташкилоте мефурўшад, ки ба дарди миллати тољик ва баракати истиќлолияти он мусоид нест, дар афкори умум бояд сазовори мањкум бошад. Зарур аст, ки дар самту шаклгирии фаъолияти шањрвандони касбу кори мухталиф худшиносии миллї ва виљдони миллї асари
бештаре дошта бошад.
Дар чунин давраи њассос њама кору бори давлат ва
ањли илму фарњангу маданият бояд дар доираи ин матлаб сурат гирад, зеро њалли дигар масъалањо бо он сахт
марбут аст. Роњи худшиносии миллї дар назари тољик
арзиши муайян пайдо кардани тољик аст, новобаста ба
мансубияти мањаллии он. Ин маънои онро надорад, ки
нисбат ба дигар халќу миллатњое, ки њамроњи мо бародарона зиндагї мекунанд, беэътиної кард. њаргиз, чунки чунин гузориши масъала ба миллатчигї мебарад.
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Дигар масоили муњими маданияти миллии тољик –
ин пойдор намудани сулњ ва инкишофи иќтисодиёт мебошад, ки дар ин љода низ ба дастовардњои муайяне
соњиб гардидем. Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки хатари
порашавии сарзамини ягона ва њатто њамчун давлати
соњибистиќлол аз харитаи сиёсии олам нопадид шудани
Тољикистон бо шарофати шуљоатмандию матонати
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз
байн рафт. Хушбахтона, роњи дароз, пурмашаќќат ва
басо мушкили ихтилофоти миёни тољикон анљом ёфта,
барои сулњу созиш, вањдати њамагонї фазои мусоиди
сиёсї фароњам омад. Сулњу созиш ва вањдати миллї аз
сухан ба амал пайваст, ба минтаќањои дуру наздик, ба
кулбаву кошонањо, ба дилу дидаи мардум роњ ёфт.
Таърихи ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ чун иди умумихалќии сокинони љумњурї
дар саросари Тољикистон истиќбол гирифта шуд.
Даврони навини давлатдории мо оѓоз ёфта, бунёдкориву созандагї ва ободонии кишвар ба њукми анъана
даромад. Барномањои истиќлолияти озуќаворї, ислоњоти иќтисодї, истиќлолияти энергетикї, эњёи роњи
абрешим ва бунёди хати нави роњи оњан, ба истифода
додани кони гази Хоља Сартез ва дањњо корхонањои
хурду бузурги саноатї башорате буд аз дастовардњои
давлати соњибистиќлоли Тољикистон, ки аз файзу баракати сулњу созиш ва вањдати миллї бароямон муяссар
гардид.
Воќеан, Тољикистон дар тўли ин солњо ба кишвари
зироатї ва саноатї мубаддал гашта, соњањои гуногуни
саноату зироат, сохтмону наќлиёт рў ба инкишоф нињоданд, пояњои иќтисодии љумњурї устувор гардид. Саноат 55 фоизи тавлидот ва кишоварзї - 45 фоизи мањсулоти тавлидотиро ташкил дод. Саноати Тољикистон зиёда
аз сад соњаи саноат ва ќариб 400 корхонањои азимро дар
бар гирифт. Корхонаи алюминии Регар, корхонаи электрохимиявии Ёвон, корхонаи нурињои азотии Вахш ба
кор шурўъ намуданд ва иќтидори иќтисодии мамла-
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катро афзун гардонданд. Асоси тавлидоти кишоварзии
љумњуриро заминњои объёришуда ташкил медињанд, ки
онњо ба бештар аз 650њ.гектар расонида шуданд.
Иљлосияи ХVΙ Шўрои Олї, ки моњи ноябри соли
1992 дар шањри бостонии Хуљанд баргузор шуд, ба ташкили давлату њукумати нави Тољикистон замина гузошт.
Якчанд ќонунњои муњим тањия ва дар иљлосияњои
Шўрои Олї ќабул гардиданд. Артиши миллї ташкил
ёфт. Рамзњои давлатии Тољикистон ќабул карда шуд.
Давлати соњибистиќлоли мо соњиби Ќонуни асосї (Конститутсия) гардид ва ба тариќи овоздињии озод ва алтернативї Президенти Тољикистон интихоб гардид.
Халќи Тољикистон роњи барпо намудани давлати
демократї, њуќуќбунёд ва дунявиро пеш гирифт, ки ин
дар Конститутсия сабт гардидааст. Имрўз њар як сокини
љумњурї аз он ифтихор дорад, ки Тољикистони
соњибистиќлол аз љониби зиёда аз 147 давлати сайёра ба
расмият шинохта шуд, узви комилњуќуќи Созмони Милали Муттањид ва чандин созмонњои бонуфузи байналмилалї гардид.
Њамин тавр, тољикон тинљу осуда ва сарбаланд зиста метавонанд ва анъанањои неки башардўстонаи аљдодонро идома медињанд. Ва њамагон бояд фикр кунем, ки
мардуми тољикро оинаи таърих њамеша бо хислатњои
нек, фазилату дурандешї, хайрхоњї ва тарѓибгари
дўстиву рафоќат нишон додааст.
Њар як халќ њуќуќ дорад таќдири худ ва интихоби
таърихии худро бе дахолати берунї муайян намояд.
Эмомалї Рањмон дар баромадњои таърихии худ нисбати
масъалањои маданияти маънавии тољикон дар замони
муосир, назарияи хеле муњимро пешнињод намуд, ки донистани он хусусан барои љавонон шарт ва зарур аст. Ў
дар маќолаи худ «Љумњурии Тољикистон дар остонаи
асри ХХΙ» чунин гуфта буд: «Алтернативаи сулњ аз мо
тањкими бебозгашти принсипи инсондўстиро таќозо мекунад, ки мувофиќи он касе њаќ надорад ба дигаре тарзи
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њаёт, рафтору аќида, ирода, шакли руњоният ё дин,
фарњанг ва забони худро зўран тањмил намояд».
Ба дўши мо масъулияти бузурге ќарор дорад, ки
њаёти навамонро ба парастиши фарњанги бегона ва
ќабули кўтоњандешонаи фарњанги оммавии Fарб, ки
мањдудияти ахлоќиро намедонад, равона насозем. Яъне,
ин маънои онро дорад, ки дастовардњои бењтарини маданияти Fарб ќабул карда шавад, лекин на он филмњою
мусиќањои бемаънию ахлоќвайронкунанда.
Худи инќилоби исломї дар Эрон љавобе буд ба
ѓарбикунонии њаёти кишвар. Лекин мо њаќ надорем, ки
ба он роњ дињем, ки њаёти халќи Тољикистон аввал ба як
тараф ва баъд аз он рањо ёфта, ба тарафи дигар майл
шавад. Кафолати рушди устувори Тољикистон давлатдории дунявї, фарњангї ва руњонияти дунявї дар асоси
озодии виљдон мебошад, ки он хилофи гуманизм, хирад,
ахлоќ нест. Ояндаи Тољикистон њамчун љомеае бошад,
ки тобеи ду гурўњи аќидањо набошад, зеро онњо моњиятан рушди устувори мамлакатро халалдор менамоянд.
Гурўњи якуми аќидањо дастовардњои асили навсозии
асри ХХ-ро инкор карда, ба барќарор намудани як навъ
«типи миллии» одамон кўшиш менамоянд, ки тањти
онњо, тањдиди сохти гузашта, њатто бозгашт ба хилофат,
дар назар дошта мешавад. Гурўњи дуйуми аќидањо, ки
барои ояндаи мо ќобили ќабул нестанд, аз кўшишњои
баъзе ќуввањои манфиатдор иборатанд, ки мехоњанд дар
љараёни мубориза бар зидди терроризм онњо омодаанд
дини муќаддаси исломро гунањкор намоянд, ки беандоза
ѓайриодилона ва дур аз созандагист.
Ҷумҳурии моро ояндаи калон дар пеш аст.
Беҳгардонидани некӯаҳволии мардум ва пешрафти
халқи тоҷик аз бисёр ҷиҳат ба инкишофу сатҳи баланди маданият вобаста аст. Бояд гуфт, ки ҳар як фарди
ҷомеа вазифадор аст, ки ба эҳёи беҳтарин анъанаҳои
гузашта, афзун гардонидани ҳамаи сарватҳои моддию
маънавӣ саҳм гузоранд.
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Њамин тавр, мамлакати мо бо роњи љомеаи озоди
демократї пеш меравад ва масъалањои маданияти
худро бо истифодаи таљрибаи мамоликњои пешќадами Fарбу Шарќ њаллу фасл менамояд. Лекин пеш аз
њама масоили иќтисодї, экологї, илму маориф, њаёти
иљтимої бояд ба мадди аввал гузошта шавад, зеро ки
аз њалли он баландшавии маънавии мардуми тољик
вобастагї дорад.
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ЛУҒАТИ МУХТАСАРИ ИСТИЛОҲОТИ
ФАРҲАНГШИНОСӢ
Авасто - Абасто, Апастак, яке аз куҳантарин осори
фарҳангии халқҳои эронинажод, китоби муқаддаси
оини зардуштия буда, маъноҳои асос, дастур,
сарқонун, дониш ва ниёишро дорад. Ривоятҳои он дар
ҳазорсолаи II-и то милод ба вуҷуд омада, аз даҳон ба
даҳон гузашта дар асрҳои VI-V то милод бо хати
оромӣ сабт шуда буд. Нусхаи аслии он бо ҳуруфоти
заррин дар рӯи 12 000 пӯсти гов бо ду нусха навишта
шуда 21 наск ва ё панҷ қисми калонро дар бар
мегирифт, ки инҳоянд: Ясно, Яштҳо, Виспарад,
Вандидод ва Хурда Авасто.
Авторитет - калимаи лотинӣ буда, маънои мӯътабар,
таъсирро дорад.
Авф - тарки уқубати гуноҳ ё бахшидани гуноҳи
гунаҳкор аст.
Адаб - калимаи арабӣ буда, маънояш андоза ва ҳадди
ҳар чизро нигоҳ доштан аст, яъне одоб, хулқи нек,
накӯтабиатї, дониш, тарбия мебошад.
Атиқӣ - қадимӣ; маданият ва санъати атиқӣ; давраҳои
фарҳангу тамаддуни Юнон ва Рими қадимро атиқӣ
мегӯянд.
Антиқа - маҷмӯи асотири ягон халқ.
Анъана - (арабӣ) - урфу одат, расму оин; аз номи касе
ҳикоят кардан, унсурҳои мероси иҷтимої ва маданї,
ки аз насле ба насле гузашта, дар ҷамъияти муайян ва
дар доираи фаъолияти синфҳою гурӯҳҳои иҷтимої
муддати дароз нигоҳ дошта мешаванд.
Антропология - аз калимаи юнонӣ антропос – одам ва
логос - илм, яъне илм дар бораи омӯзиш ва пайдоиши
одам мебошад.
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Асотир - истилоҳи арабӣ буда, шакли танҳои онро
устура мегӯянд.
Ассалому аллайкум - маънояш, ман ба Шумо сулҳ
хоҳонам ва ё дуруд ба Шумо!
Ахлоқ - калимаи арабӣ буда, маънояш ҳикмати хулқ,
одоб, рафтору кирдор, сират мебошад.
Афкори ҷамъиятӣ - ақидаҳо ва назари одамон оид ба
масъалаҳои рӯзмарраю ҷории ҳаёти ҷамъиятиро
мегӯянд.
Аҳвол - ҷамъи ҳол; дар тасаввуф эҳсосоту кайфияти
махсуси равонии солимро мегӯянд, ки қисми
таркибии тариқат буда, ба қалби сӯфї тавассути
инояти илоҳӣ ворид мешавад. Абӯнасри Сарроҷ дар
китобаш «Ал-ламаъ фит - тасаввуф» аҳволи
солиқонро ба 10 қисм (муроқибат, қурб, муҳаббат,
хавф, ризо, шавқ, унс, итминон, мушоҳида ва яқин)
ҷудо кардааст.
Барзах - як чизи васатиеро мегӯянд, ки монеа ва дар
айни замон робитаи ду қисмат бошад. Дар Қуръон
онро монеаи байни ҷаннату дӯзах медонанд. Дар
ишроқия олами анвори муҷаррадро Барзах меноманд,
ки усулан олами воқеии ғайримоддї шинохта шуда,
дар он гӯё шаклҳои ваҳмию хаёлӣ дар сурати
раббунавъ-ҳои ашёи олами моддӣ вуҷуд доранд.
Базис - (зербино) маҷмӯи муносибатҳои истеҳсолиест,
ки сохти иқтисодии ҷамъиятро ташкил дода, низоми
шаклҳои ҳаёти иҷтимоии одамро муайян месозад.
Ботиния - маҷмӯи фирқаҳои исмоилияро мегӯянд, ки
бар хилофи таълимоти зоҳириён, маънии ботинии
Қуръонро эътироф мекунанд. Баъзан Ботинияро равияи алоҳида шуморанд ҳам, он дар қатори таълимия,
субъия ва ғайра ба исмоилия тааллуқ дошта, аз ҷиҳати
пайдоиш ва моҳияти таълимоташ аз исмоилия фарқи
куллие надорад. Тақрибан дар асри Х Ботиния
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мустақилият пайдо намуда, бисёр донишмандон аз
ҷумла Ҳасани Сабоҳ, Носири Хисрав ва дигарон ба
шарҳу тафсири Қуръон пардохтанд. Бино ба
маълумоти Муҳаммади Шаҳристонӣ, ботиниёнро дар
Ироқ бо номи «ботиниён», «қарматиён», «маздакиён»
дар Хуросон бо номи «таълимиён», «мулҳидон»
мешинохтанд.
Браҳмания - дини қадими ҳиндуёнро меноманд, ки
дар ибтидои ҳазораи аввали пеш аз милод дар
заминаи инкишофи дини ведӣ ба вуҷуд омадааст. Дар
эътиқодҳои он худоҳои миллии қабилаҳои гуногун,
ақидаҳои тотемистӣ ва парастиши аҷдодӣ мушоҳида
мешавад. Пайравони Браҳмания худои бузург
Браҳма, омиру ҳофизи коинот Вишнӯи валинеъмат ва
харобкунандаи мавҷудот Шива (рабъу навъи бадӣ) ро мепарастиданд. Ба ғайри инҳо худоҳои
дуюмдараҷа низ доштанд. Браҳмания дар натиҷаи
пайдоиши дини- нав, яъне буддоия тадриҷан ибтидои
ҳазораи якуми милодӣ ба ҳиндуия табдил ёфт.
Буддоия - таълимоти динию фалсафиест, ки асрҳои
VI-V то милод ба вуҷуд омада, зимни инкишофаш
баробари масеҳият ва ислом ба дини ҷаҳонӣ табдил
ёфт. Асосгузораш шоҳзода Сидхартҳа Гаутама
мебошад, ки баъдтар ӯро бо ном ва ё тахаллуси Буддо
мешиносанд. Дар аввали мавҷудияташ аз 18 фирқа
иборат буда, вале дар ибтидои асри аввали милод ба
ду шохаи асосї ҳинаяна ва маҳаяна ҷудо шуда, рукни
асосии таълимоти Буддо роҷеъ ба «чаҳор ҳақиқати
асил» (мавҷудияти азоб, сабаби азоб, озодшавӣ аз
азоб, роҳи озодшавӣ аз азоб) мебошад.
Бутпарастӣ - ибодат кардан ба ашё, бут, санамро гӯянд,
ки худоҳоро таҷассум мекарданд. Ба маънои
маҳдудаш он дар замонҳои кадим дар заминаи
фетишизм ва илмҳои ғайру ғариба ба вуҷуд омадааст.
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Ба маънои васеъаш Бутпарастӣ дини бисёрхудоӣ
мебошад. Дар оғози пайдоишаш пайравони
бутпарастӣ - дарахтон, ҳайвонот, сангҳо ва ғайраҳоро
мепарастиданд, минбаъд ба объектҳои парастиш
шакли инсонӣ дода, онро инъикоси қувваи
фавқултабиӣ мепиндоштанд.
Ваҳдат, ягонагӣ - масалан Ваҳдати навъӣ, ки
мувофиқи он кулли авлоди башар новобаста аз рангу
пӯсташон инсонанд. Ваҳдати ҳақиқӣ ҳақ аст, ки сураи
тавҳид ба он ишора мекунад.
Ва аллайкум ассалом - Ба Шумо ҳам сулҳ мехоҳам !
Ведаҳо - маҷмӯи матнҳои нисбатан қадими забони
ҳиндӣ (ведӣ) - ро меноманд, ки тақрибан дар охири
ҳазораи II ва 1-й то милод таълиф шудааст. Ин
сарчашмаи бонуфузи афкори Ҳинди қадим аст, ки чор
қисмати қадимтарини он Ригведа (гимнҳои Веда),
Самаведа
(сурудаҳои
қурбонихо),
Яҷурведа
(суханрониҳои қурбониҳо) ва Атхарваведа (сурудаҳои
соҳирона) мебошанд.
Виҷдон - (арабӣ) - дарёфтан, донистан, яке аз
дараҷаҳои асосии этика, дарки масъулияти маънавии
шахс дар назди худ, дигарон ва ҷамъият мебошад.
Гимн - калимаи юнонӣ буда, рамзи давлатҳо дар
шакли суруд ё мусиқии тантанавї дида мешавад.
Готҳо - қадимтарин, қисмати Авасто, ки тақрибан
асрҳои ХII-Х то милод таълиф шудааст. Ҳамаи он аз
5-қисм ва 17 боб (ҳот) - и Ясно иборат аст, ки маҷмӯан
896 байт сурудҳои манзуми порчаю бандҳо мебошанд.
Мундариҷаи Готҳо бештар ҳодисаҳои иҷтимоии
давраи зиндагии Зардуштро ифода мекунад. Готҳо
мазмуни ситоишӣ дорад, дар мавзӯи некию бадӣ,
мунозираи Зардушт бо Аҳриман, лаҳзаҳои ҳаёти
Зардушт мавриди баррасї қарор гирифтааст.
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Гуноҳ - истилоҳи арабӣ буда, маънои кори бад,
зиштро дорад.
Гуманизм - ҳамчун ҷараёни маданӣ (адабӣ, илмӣ,
фалсафї) маҷмӯи ақидаҳоест, ки таърихан тағйир
ёфта, эҳтиром ва қадру қиммати инсониро ифода
мекунад.
Дайр - маҳалли ибодати роҳибонро мегӯянд.
Маъмулан ибодатгоҳҳои берун аз шаҳрро дайр
меномиданд. Дар забони паҳлавӣ дайр маънои
гумбадеро доштааст, ки зери он ибодат мекунанд.
Баъзе муҳаққиқон дайрро парастишгоҳи кофирон
номиданд. Дайрҳои Буддоӣ, Зардуштӣ ва ғайраҳо вуҷуд
доштанд.
Дарвеш - табақаи хоси одамонро мегӯянд, ки ба
гадоию сақої умр мегузаронанд. Баъзе муҳаққиқон
мӯътақиданд, ки дарвеш маънои (дарюз) ҷустуҷӯ
карданро низ дорад. Қисме аз аъзои шайхони сӯфия ба
оворагӣ машғул буданд. Масалан, бо унвони Дарвеш
Камол, Дарвеш Носир номбар мешуданд.
Даҳр - дар фалсафаи асрҳои миёнаи Шарқи Наздику
Миёна замони азалан ва абадан номутаҳоию
бекаронро мегӯянд, ки асоси таълимоти даҳрияро
дарбар
мегирад.
Даҳрия - яке аз ҷараёнҳои материалистии фалсафаи
асрҳои миёнаи Шарқро меноманд, ки оламро қадиму
абадӣ ва даҳрро замони бекарони ҳастии модда
мепиндошт. Усули даҳрия инкори худо, эътирофи
ягонагии моддиёт ва абадияти пайдоиши нуфуси
инсонї, наботӣ ва иллати ба вуҷуд омадани ҳаводиси
дигар аст, ки пайравони онро даҳрӣ меноманд.
Демократия - шакли сохтори сиёсии давлатие, ки дар
он шаклҳои ҳокимияти халқӣ ташаккул ёфтаанд.
Озодӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандон дар қонунҳо асоснок
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карда шудаанд, яъне демос - халқ, кратос – ҳокимият
мебошад.
Дедуксия - воситаи муҳими тадқиқи илмҳои эмпирикї
(таҷрибавӣ) ва амалї (индуксия) аст.
Дин - як шакли шуури ҷамъиятӣ буда, доир ба пайдоиши
оламу инсон ривоят мекунад. Истилоҳи дин аз
калимаи лотинии «религио» гирифта шуда, маънояш
ба ҳам пайвастани халқу миллатҳои гуногун мебошад.
Диалектика - калимаи юнонӣ буда, маънои сӯҳбат ва
ќазоватро дорад, яъне маънояш сӯҳбату мунозира
мебошад.
Дӯстӣ - шакли муносибатҳои байни одамон, ки бар
манфиати умумият ва дилбастагии тарафайн асос
меёбад.
Зардуштия - оини бостонии халқҳои эронинажод, ки дар
нимаи аввали ҳазораи 1-и то милод ташаккул ёфта, бо
номи асосгузораш Зардушти Спитамон машҳур
гаштааст. Китоби муқаддаси оини зардуштӣ Авасто
буда, бо ҳуруфоти заррин навишта шудааст.
Забон - системаи овозї, омилҳои тафсирӣ ва
грамматикие, ки кори тафаккурро таҷассум мекунад ва
воситаи муомила, мубодилаи афкор, якдигарфаҳмии
одамон дар ҷамъият ба ҳисоб меравад. Яъне «забон
воситаи алоқаи муҳимтарини байни инсон мебошад,
ки ба воситаи он инсон ба якдигарфаҳми муяссар
гардидааст».
Зоҳир ва ботин - ин категорияҳои ба ҳам алоқаманди
фалсафиро мегӯянд, ки дар он зоҳир хосияти берунии
ашёю ҳодиса ва ботин сохту таркиб ва робитаи
дохилии унсурҳои онҳоро ифода мекунад. Аз ин хотир
пайравони ботиния шиори «бе зоҳир ботин нест ва бе
ботин зоҳир вуҷуд надорад» - ро ба миён гузоштанд.
Илҳом ҳолати махсуси инсон барои намудҳои
гуногуни эҷодӣ мусоид мебошад.
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Иммигратсия - калимаи лотинӣ буда, маънои
муҳоҷират, ҳиҷрати муваққатї ва ё доимии шаҳрвандон
ба кишвари дигар бо сабабҳои бекорї, маҳдудияти
миллӣ, таъқиби сиёсӣ дида мешавад.
Инсони комил - шахси аз ҷиҳати ҷисмонию маънавӣ
камолёфтаро мегӯянд, ки аслу манзалоти худро
шинохтааст. Моҳияти инсони комил монандии
инсону худо (одаму олам) ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва
ҳам аз ҷиҳати маънавї мебошанд, яъне инсон
намунаи ҷаҳони офариниш ва пазирандаи олами
ҳастист. Мутафаккирони асрҳои миёна ин монандиро
боз ҳам тақвият дода, инсонро бузургтарин ҷилвагоҳи
ҳаққу ҳақиқат пиндоштанд. Инсон шахсест, ки дар
натиҷаи камолоти ахлоқию маънавї тамоми низоми
офариниши оламро дарк карда, ҳамчун олами сағир
дар вуҷудаш зоҳиру ботини олами кабирро дармеёбад
ва тимсоли як ҳақиқати воқеӣ будани худро мефаҳмад.
Аз ин рӯ мутафаккирон қайд карданд, ки агар инсон
аслу насабаш яъне (ба вуҷуд омадани ҷисму нафсаш) ро бишносад, олам ва офарандаи онро низ
мешиносад. Пас худшиносии инсон аз худшиносие
иборат мебошад, ки ҳадафи асосиаш муайян
намудани мақоми инсон дар олам мебошад.
Интихобкунанда - шахсе, ки ҳуқуқи интихобкунӣ
дорад ва дар интихобот, райъпурсї, овоздиҳї
иштирок мекунад.
Институт - калимаи лотинӣ буда, маънои барпо
кардан ва ё таъсис додани ташкилот, муассисаи
давлатӣ, донишгоҳ мебошад.
Индуксия - шакли хулосабарориест, ки дар вай аз
фактҳо, донишҳои ҷузъӣ хулосаи умумӣ бароварда
мешавад.
Ифтихори миллӣ - дарки мақом, обрӯю эътибори
миллати хеш дар пешрафти умумибашарӣ.
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Ишроқия - яке аз ҷараёнҳои фалсафию ирфонии
Шарқро мегӯянд, ки асоси таълимоташ аз ишроқи нур
иборат мебошад. Асосгузораш Шаҳобиддини Сӯҳравардӣ аст.
Калом - лафзи арабї буда, маънои он сухан, гап,
гуфтор, «иборот ё ҷумлаи дорои маънӣ» мебошад.
Каюмарс - яке аз персонажҳои «Шоҳнома» - и
Фирдавсї ва дигар достонҳои хамосии халқҳои
эронинажод буда, ин исм аз калимаҳои авастоии
«гайа» - «зиндагӣ», «мартийа» - «миранда» таркиб
ёфтааст ва маънояш зиндагии даргузар, «ҳаёти фонї»
мебошад. Каюмарс аз он сабаб чунин маъно
гирифтааст, ки му-вофиқи ривоятҳои авастоӣ
Аҳурамаздо ӯро чун аввалин инсон дар рӯи замин
офарид, вале Аҳриман ва дигар қувваҳои бадӣ ба ӯ
ҳуҷум оварда, ӯро куштаанд, аз ин рӯ вай сифати
мирандаро гирифт. Баъзе муҳаққиқон Каюмарсро
«говмард» аз калимаи авастоии «гайа» - гов ва
«мартийа» - мард маънидод кардаанд.
Коҳкашон - коҳкашон (кањкашон) дар адабиёти
классикии форсу тоҷик яке аз образҳои шеърист.
Коҳкашон аслан роҳи сафеди равшани осмонро
мегӯянд, ки аз маҷмӯи ситораҳои ноаён таркиб
ёфтааст.
Кафорат - он чизе, дар товони гуноҳ ё бар ҷои он
қасами шикаста дода мешавад.
Киноя - сухани пӯшида, пӯшида сухан гуфтан
мебошад.
Компромисс - калимаи лотинї буда, созише, ки бо
роҳи гузашти тарафайн ба даст омадааст, тарзи ҳалли
боақлонаи моҷароро дар натиҷаи гузашти тарафайн
мегӯянд.
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Конгресс - калимаи лотинї буда, маънояш вохӯрӣ,
ҷамъомад, маҷлис, масалан Конгресси Умумиҷаҳонии
тарафдорони сулҳ ва ғайраҳо мебошад.
Конкурс - калимаи лотинї буда, маънояш
гузаронидани мусобиқа бо мақсади муайян намудани
иштироккунандагони беҳтарин мебошад.
Конститутсия (Сарқонун) - сохтори давлатро
муқаррар ва муайян кардан, яъне қонуни асосии
давлате, ки ќувваи олии ҳуқуқиро дорад. Яке аз
принсипҳои асосии конститутсия тасдиқи волоияти
қонун мебошад.
Консерватория - калимаи италиявӣ буда, маънояш
мактаби олии мусиқӣ мебошад, ки мутахассисони
соҳаи санъати мусиқиро тайёр мекунад.
Корвонсарой - бошишгоҳ, ҷои дамгирии корвонҳои
тоҷирон, сайёҳон, мусофирон дар мамлакатҳои Шарқ
аз асрҳои II-I то милод маълум аст.
Култ - парастиш, ситоиш, кеш, дину оин, ибодат,
таъзим. Ба ҷо овардани хизмати динии худованд ва
маросимҳои ба он вобаста; таъзим нисбат ба касе,
ситоиши касею чизе.
Култура - калимаи лотинӣ буда, маънои рӯёнидан,
парваридан ва ё зироаткорї карданро доштааст.
Қуръон - калимаи арабӣ - маънояш аз решаи калимаи
«иқраи арабӣ » қироат, хондан ва ё бихон гирифта
шудааст. Маънои қироат ва ё китоби ҳаётро дорад.
Лайлатулқадр - шаби қадр, шабест, ки рӯзҳои тоқ,
яъне 21-23- 25-27-ро дарбар гирифта, дурусташ шаби
27-уми моҳи мубораки Рамазон мебошад. Дар ин
шаби лайлатулқадр такдири тамоми мардум муайян
мешавад. Бинобар ин агар касе он шабро бо тоату
ибодат рӯз намояд, ба мақсади хеш мерасад. Бо азобу
машаққат ба висоли касе ё ба муроди хештан расидан
ва ѓайраро мефаҳмонад.
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Маздоия - ин дини қавмҳои эронинажод, ки дар
ҳазораи дуюм ва якуми то милод дар сарзамини
кунунии Осиёи Миёна, Эрон ва Афғонистон роиҷ буд.
Он дар заминаи дини аҳди қадим, ки оташу обу
хуршед ва ғайраро ба дараҷаи қудсї расонида буданд,
ба вуҷуд омадааст. Дар асрҳои VIII-VI то милод ҳанӯз
аҳкоми асоси дини зардуштї ташаккул наёфта буд ва
он бо номи Маздоия дар байни халқҳои эронинажод
маълуму машҳур буд. Дар он бо баробари парастиши
Аҳурамаздо боз парастиши худоҳои маҳаллї низ дида
мешуд.
Масеҳият - яке аз динҳои ҷаҳониро меноманд, ки дар
аҳди аввали милод дар Фаластин ба вуҷуд омадааст.
Дар он аввал яҳудиёни Фаластин ва мардуми гирду
атрофи он рӯй оварданд. То асри V тамоми мардуми
Рим ва аксари мардуми Аврупо масеҳиятро эътироф
намуданд.
Маҳалгарої - фаъолиятест, ки баҳри ҳимояи
манфиатҳои маҳал равона гардида, бар зарари
манфиатҳои умумӣ ва миллию давлатї равона карда
шудааст.
Манора - манбаи нур, чароғдон, гулдаста ё бинои
бурҷмонанд, ки асосан дар пеш ва шафати масҷиду
мадрасаҳо ё дар дохили ҳавлии онҳо барои азонгӯї
сохта шудаанд.
Маъбад - ибодатгоҳ, иншооти меъморї, бинои
мӯҳташам барои иҷрои маросими динӣ. Маъбадҳо
дар давлатҳои гуногун ҳар хел мешаванд.
Маданият - маҷмӯи дастовардҳои моддӣ ва маънавие,
ки инсон дар тӯли ташаккули ҷомеавї ба даст
овардааст; истилоҳи маданият калимаи арабӣ буда,
маънояш сокини шаҳр, шаҳрванд ва ё аз номи шаҳри
муқаддаси «Мадинат-ул-Набӣ» гирифта шудааст.
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Мадраса - калимаи арабӣ буда, маънояш дараса яъне
ҷой барои дарсхонӣ мебошад.
Меҳрпарастӣ - яке аз динҳои куҳани қабилаҳои
ориёиро мегӯянд, ки дар ҳудуди Ҳинду Эрони бостонӣ
қабл аз маздоия ҳукмрон буд. Пайравони он меҳрро
худои ањду паймон, ҳақиқат, танзимкунандаи умури
ҷаҳон, ҳомии мазлумон, душмани беамони фосидию
бедодгарӣ медонанд. Нахустин маънои Меҳр Хуршед аст, ки дар «Меҳряшт» - и Авасто дӯстию
муҳаббатро ифода мекард. Рӯзи тавлиди Меҳр ҳамчун
иди Меҳргон ҷашн гирифта мешавад, ки он дар рӯзи
16 -уми сентябри мелодї рост меояд.
Маорифпарварӣ - ҷараёни адабию фарҳангї ва
иҷтимоию сиёсиест, ки бо роҳи таблиғи ғояҳои хайр,
адлу адолат, яъне мақсади эшон бо роҳи осоиштаи
якдигарфаҳмӣ аз байн бурдани иллатҳои сохти ҷомеа
ва маърифатнок гардонидани мардуми ҷомеа
мебошад.
Менталитет- калимаи англисӣ (менталиту) буда, тарзи
тафаккур, олам дарккунӣ, шакли фаҳмиши системаи
иҷтимоию сиёсї мебошад.
Миллат - умумияти таърихан ташаккулёфтаи
иҷтимоию иқтисодӣ, ҳудудї, забонӣ, худшиносӣ ва
маънавии одамон мебошад.
Миллатгароӣ - шакли таҷассуми манфиатҳои миллї
аст (миллатгароии раванди мусбӣ ва иртиҷоӣ).
Монавия - яке аз ҷараёни динии пеш аз исломист, ки
дар асри III ба вуҷуд омада, бо номи асосгузораш
Монӣ маълуму машҳур шудааст. Он ғояи асосии
таълимоти худро аз зардуштия гирифта, вайро
моҳирона бо ақидаҳои гностикӣ омехт. Таълимоти
фалсафии Монавия бисёр мураккабу зиддиятнок аст.
Он аз қисмати назария ва амалия иборат мебошад.
Дар амалия Монавия инсонро барои ғалабаи
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қувваҳои некї бар бадӣ даъват менамояд. Дар
илоҳиёти Монавия олам аз ду мабдаъ иборат аст, ки
тақрибан ба таълимоти зардуштия монанд мебошад.
Фарқаш аз илоҳиёти зардуштия аз он иборат аст, ки
инсон бо дастури яздони нуронї нозил шуда, дар
олами моддӣ бо лашкари зулмонӣ мубориза мебарад.
Дар олами зулмонӣ ҳамаи мавҷудот аз омезиши хайру
шарр пайдо шудаанд. Масалан: Монї мегӯяд инсон аз
нуру зулмот иборат аст, вай дар оянда аз зулмот озод
шуда, ба саодати абадӣ ноил мегардад.
Муҳаббат - ин ишқи инсонй ё худ ғалабаи қалб ба
ҷамоли маҳбубро мегӯянд, ки дар заминаи шавқ ба
вуҷуд меояд. Он дар афкори фалсафию ирфонии
асрҳои Миёнаи Шарқ навъ ва дараҷаҳои гуногун
дорад. Муҳаббати поки инсонӣ ё худ ишқи байни
марду занро муҳаббати аҳли шавқ меноманд, ки ба
ҳама хос аст ва муҳаббати сӯфиёнро муҳаббати аҳли
кашф мегӯянд. Дар тасаввуф дараҷаи баланди
муҳаббатро ишқи илоҳӣ меноманд.
Мутамаддин - марҳилаи муосири инкишофи
тамаддуни инсонӣ. Масалан, давлате, ки сатҳи
баланди инкишофро соҳиб аст.
Набӣ ва Расул - дар ислом шахсеро меноманд, ки
воситаи миёнаи ҳаққу халқ буда, робитаи байни
олами ғайбу шаҳодатро барқарор мекунад ва халқро
ба ҳақ даъват менамояд. Дини ислом мавҷудияти
силсилаи анбиё (Одам, Нӯҳ, Иброҳим, Мусо, Довуд,
Исо ва аз байни ҳамаи онҳо Муҳаммад расули охирин
шинохта шуда, Аюб, Сулаймон, Илёс, Ёқуб, Юнус)
яъне Набиёнро мепазирад, ки аз рӯи маълумоти
муҳаққиқон аз оѓози дунё то ҳол гӯё 124 ҳазор Набӣ ва
313 Расул гу-заштаанд. Набиён дорои шариатанду
Расулон бошанд дорои шариат ва китоби муқаддас
мебошанд.
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Надстройка
(рӯбино)
маҷмӯи
идеяҳо
ва
муносибатҳои идеологӣ, ҳамчунин муассисоту
ташкилотҳои пайдокунандаи ҳамин муносибатҳои
давлат, ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба ва дигар
ташкилотҳои ҷамъиятии ба ҷамъият хосро дарбар
мегирад.
Нейтралитет - калимаи немисӣ, маънояш на ину на
он, яъне, дахолат накардан ба моҷарои байни ду
тараф, бетарафист.
Нубувват - ин таълимоти диниест, ки мувофиқи он
худо ба шахсе нисбат ба дигар бандагони худ имтиёз
дода, аз асрори «олами ғайб» ӯро огоҳ месозад. Чунин
вазифаро дар дини ислом Муҳаммад (с) ба ӯҳда
дорад, ки худо ба ӯ ҳидояти мӯъминонро супорида
дар бораи ин ё он ҳодиса ба ӯ ваҳй додааст.
Пайғамбар умматонашро аз он воқеаю ҳодисаҳо
бохабар мекунад.
Оккупатсия - истилоъ намудани ҳудудҳои давлати
бегона бо қувваи ҳарбї.
Оппозитсия - калимаи лотинӣ буда, маънояш
муқобилгузорӣ, муқобил гузоштани ақидаҳо ва
нуқтаи назари хеш ба ақидаҳои ҳукмрони муҳити
мавҷуда.
Олами малакут - малакут дар таълимоти сӯфиён
олами сеюмин аст, ки он олами ғайбу муҷаррадот ва
нуфусу ботинро ифода мекунад.
Парлумон - калимаи англисӣ (парлиамент) буда,
маънояш гап задан; инчунин мақомоти олии
намояндагӣ ва қонунбарори давлатї аст.
Пантеизм - назарияи фалсафиест, ки худоро бо табиат
як мешуморад ва табиатро таҷассуми худо медонад,
яъне худоро офарандаи ҳама ашё медонад.
Прогресс - пешрафт (акси таназзул) буда,
баландшавӣ, тараққиёт, инкишоф дар ҷомеа мебошад.
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Расму оин, маросим - тартиби амалиёти маросимӣ дар
вақти ба ҷо овардани ягон намуди амали динӣ
мебошад.
Ратсионализм - аз решаи калимаи (ратсиналис)-и
лотинӣ гирифта шуда, маънои оқилона, ақл ва ё
ақлнокию ақлпарастиро дошта, намояндаи бузургаш
Декарт буда, ратсионалистон тамоми масъалаҳоро
оқилона ҳалу фасл менамуданд.
Регресс - таназзул (акси пешрафт) буда, ақибравӣ,
пастравӣ дар ҷомеа мебошад.
Референдум - калимаи лотинӣ буда, маънояш
овоздиҳии умумихалқӣ оид ба ягон масъалаи муҳими
давлатӣ ё ҷомеавӣ.
Реэмигратсия - бозгаштани муҳоҷирон аз хориҷи
кишвар ба Ватан.
Реализм - воқеӣ, воқеият, воқеъгароӣ, реалият ва ё
ҳақиқатро мегӯянд.
Реставратсия - барқарор намудани ин ё он чиз дар
шакли пештарааш мебошад.
Сарвар - шахсе, ки роҳбариро ба ӯҳда дорад ва ба
дигарон таъсир расонида метавонад.
Сабр - сабр гуфта, яке аз зинаҳои такомули рӯҳиро
мегӯянд, ки зимни он солиқ дар роҳи маърифати
ирфонї сабру таҳаммулро пеша кардааст.
Санксия - калимаи лотинӣ (санктио) буда, маънояш
чораҳои маҷбурӣ. Иҷозат ба маҳкум кардан, ҷазо
додан. Шаклҳои гуногуни санксия: ҳарбӣ, сиёсӣ,
дипломатӣ, иқтисодӣ, савдоӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳо
мебошад.
Санъат - санъат як шакли шуури ҷамъиятиест, ки
дарки маърифатию амалии олами воқеӣ аз тарафи
инсон ифода карда мешавад.
Салом - аслан лафзи арабӣ буда, маънояш сулҳ, оштӣ,
покӣ ва дӯстӣ мебошад.
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Сир - дар фалсафа ва тасаввуф амреро сир мегӯянд, ки
дар ақида ва қалб ниҳон мебошад.
Сотсиология - илм дар бораи ҳаёти иҷтимоии ҷомеа
мебошад.
Структура - сохт, сохтор, бофт.
Статус - ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳое, ки ҳолати ҳуқуқии
инсон, муассисаи давлатӣ ё байналхалқиро тавсиф
менамояд.
Суверенитет - мустақилият, соҳибихтиёриро мегӯянд.
Суверенитет шаклҳои гуногун дорад: маданӣ, сиёсӣ,
иқтисодї, давлатӣ ва ғайра мебошад.
Субкултура - фарҳанги дуюмдараҷа.
Тафсир - шарҳу эзоҳи лафзию динии сураҳои
Қуръонро гӯянд, ки дар натиҷаи ба омма маълум
набудани маънои оятҳо, мураккабии забону тарзи
баёни Қуръон ва манъ будани тарҷумаи он ба вуҷуд
омадааст. Асосгузори илми тафсир амакбачаи
пайғамбар Абдуллоҳ ибни Аббос мебошад.
Тамаддун, сивилизатсия - марҳилаи муосир дар
инкишофи инсоният, ки оғози онро ба пайдоиши хат
мансуб медонанд, яъне тамаддун ва ё сивилизатсия
гуфта, инкишоф, пешрафт ва тараққиёти ҷомеаро
мегӯянд. Тамаддун - (лотинӣ) шаҳрвандӣ, давлатї:
маҷмӯи дастовардҳои моддӣ ва маънавии ҷамъият
мебошад, ба моли тамаддун иқтисодиёт, истеҳсолот,
тиҷорат, муомилоти пулӣ, бунёди шаҳру меъмориҳо
ва ҳоказо дохил мешавад.
Тафаккур - қобилияти инсон дар муҳокима намудани
раванди инъикос ҳақиқати айни дар тасаввурот,
муҳокимарониҳо, мафҳумҳои ифодашаванда.
Тавба
истилоҳи
арабӣ
буда,
маънояш
бозгаштан,руҷӯъ кардан. Бозгаштан аз гуноҳи қаблан
содир шуда, ба роҳи ҳаёти нек дохил шудан.
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Таъзим - калимаи арабӣ буда, маънояш иззату ҳурмат
кардан ва бузург донистан аст.
Тавозеъ - истилоҳи арабї буда, маънояш хоксорӣ,
фурӯтанӣ ва шикастанафсист.
Театр - аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш ҷои
тамошо мебошад, ки бори нахуст намудҳои театр ва
амфитеатрҳоро мардуми юнон бунёд карданд.
Теология - таълимот дар бораи худо, илоҳиёт, фиқҳ.
Тотемизм - маҷмӯи эътиқод, асотир, расму оини
авлодию қабилавии ба қаробати гурӯҳҳои аҳолӣ ва
тотемаҳо вобастаро мегӯянд. Ҳар қавму авлод тотеми
хос (як намуди ҳайвонотё растанӣ ва гоҳҳо падидаҳои
табии ашёи беҷон)-и худро дошт.
Фарҳангшиносӣ - илми инсониест, ки қонуниятҳои
омӯзиш ва амали фарҳанг, сохтор, ҳамгироӣ ва
иртибот бо ҳаёти моддӣ ва маънавиро меомӯзад.
Фарҳанг - мафҳуми фарҳанг аз ду бахш «фар» ва
пешванди «ҳанг» иборат аст. Бо форсии ҳахоманишӣ
дар Авасто ба сурати «фаро» (фра) ба маънои «пеш»
омадааст ва « ҳанг» аз решаи авастоии «таяг» (тҳанг)
ба маънои «кашидан» ва бо пешованди (о), ки ба
маънои қасду ният баробар аст, ташкил шуда дар
забони форсии миёна низ «фарҳанг» (фраҳанг)
будааст.
Фалсафа - илм дар бораи қонунҳои умумитарини
табиат, ҷамъият ва тафаккур, яъне муҳаббат ба дониш
мебошад.
Федератсия - давлати иттифоқӣ, муттаҳид гаштани
сохторҳои давлатӣ, қи аз баъзе аломатҳо ва хусусиятҳои
мустақилӣ даст кашида, онро ба ихтиёри марказ
медиҳад. Умуман федератсия давлати ягона ба ҳисоб
меравад.
Феномен - хирқ, хориқа, беназир, беҳамто, бемисл.
Фолклор - эҷодиёти даҳонии халқ.
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Футувват - ҷавонмардӣ, ҷараёни иҷтимоию сиёсӣ,
фалсафиву динӣ ва ахлоқии асри миёнагиест, ки
манфиати табақаҳои гуногуни ҳунармандонро ифода
мекард. Ин аз таълимотҳои зардуштия, маздакия,
ҳикмати Юнони бостон ва тасаввуф ѓизои маънавӣ
гирифта буд, ки дар асрҳои ХVIII-ХIХ таназзул кард.
Фундаментализм - риояи бечунучарои принсипҳо ва
догмаҳои аввалаи ин ё он таълимот, ки ба пайравони
худ чунин талабҳоро пешниҳод менамоянд.
Шаҳрванд - шаҳрванд шахсест, ки фикру зикраш ва
рафтору кирдораш баҳри беҳбудии халқу ватанаш
равона карда шуда дар маъракаҳои ҷамъятиву
давлатӣ фаъолона иштирок мекунад. Шаҳрванд мансубияти ҳуқуқии шахс ба давлат. Тамоми қоидаю
қонунҳои давлат ба шаҳрванд тааллуқ доранд ва
шаҳрванд дар назди қонунњои давлат ҷавобгар аст.
Давлат низ ба шаҳрванд тамоми кафолатро баҳри
ҳимоя медиҳад.
Шиа - як равияи дини исломро мегӯянд, ки Алӣ ва
авлодони ӯро баъди Муҳаммад ворисони ҳақиқии
хилофат медонанд.
Шуур - шакли олии инъикоси маънавии воқеият буда,
танҳо ба инсон хос аст. Мафҳуми шуур ҳам шуури
фардӣ (шахсӣ) ва ҳам ҷамъиятиро (илм, фалсафа санъат,
ахлоқ, дин, сиёсат, ҳуқуқ ва ѓайра)-ро дарбар мегирад.
Ҳадис - маҷмӯи ривоятҳо дар боби зиндагӣ ва рафтору
гуфтори Муҳаммад, яке аз сарчашмаҳои қоидаҳои
ҳаёти ҷамъиятӣ ва таъбири Қуръон аст.
Ҳастӣ - вуҷуд дар олам ва олами ҳастӣ аз ҳам
ҷудонопазиранд. Олам бепоёну ягона берун ва
новобаста аз шуури инсон ҳамеша вуҷуд дорад ва
вуҷуд хоҳад дошт.
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Ҳақиқат - марҳилаи ниҳоии тасаввуфро гӯянд, ки
баъди шариат ва тариқат омада, маърифати зоти
илоҳиро ифода мекард.
Ҳикмат - дар фалсафаи шарқ илмеро мегӯянд, ки дар
бораи ҳақиқати ашё баҳс мекунад. Фалсафа ва
ҳикматро улуми аќлӣ меноманд. Ҳикмат ба мантиқ ва
ҳикмати куллӣ тақсим мешавад. Дар адабиёт ва
фалсафа ҳикмат гоҳ чун муродифи илм, гоҳ ба маънои
илмҳои динӣ ва гоҳ ба маънои фалсафа омадааст.
Ҳуқуқи инсон - ҳуқуқ ва озодии ҷудонопазири шахс.
Инсон ба ҳуқуқ баробари ба дунё омадан соҳиб
мегардад. Ҳуқуқи инсон дар эъломияи умумии ҳуқуқи
башар омадааст.
Худшиносӣ - худро ҳамчун субъекти фаъолияту
маърифати инсон шинохтан аст.
Урфу одат - расму таомул, қоидаҳои ахлоқи ҷамъиятӣ
ба таври анъанавӣ барқароршударо мегӯянд.
Унитарӣ - аз калимаи лотинӣ (унитас) гирифта шуда,
маънои ягона, муттаҳидро ифода мекунад, ки як чизи
яклухтро мемонад.
Ултиматум - талаби қатъӣ, ки дар худ таҳдидро низ
гирифтааст. Дар ҳуқуқи байналхалқӣ дар муддати
муайян ҳатман иҷро кардани талаби як давлат аз
тарафи давлати дигар.
Љаҳонбинӣ - системаи ақидаҳо, назария ба табиат ва
ҷамъият. Маҷмӯи ақидаҳои умумї роҷеъ ба воқеият,
табиат, ҷамъият, мақоми инсон дар ҷомеа, тазоҳури
ақидаҳои мазкур дар рафтору амалиёти онҳо
мебошад.
Ҷамъият - ҷамоат, ҷамъомади мардум, тӯда, маҳфил
маҷлис; маҷмӯи одамони дар давраи муайяни таърихї
бо ин ё он муносибатҳои истеҳсолӣ муттаҳид гашта;
ташкилоте, ки одамони мақсаду шавқи умумї
доштаро муттаҳид месозад.
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Эволютсия - (эволутио) инкишофдиҳӣ, инкишофёбӣ,
вусъатдиҳӣ, тараққикунӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ.
Экология - таълимот дар бораи муносибат бо муҳити
зист, зистшиносӣ.
Эстетика - таълимот дар бораи қонуният, қоида ва
категорияҳои зебоӣ ва санъат аст.
Эпос - (юнонї) - қисса, достон, ҳамоса, воқеанома;
адабиёти ривоятӣ; достони қаҳрамонии манзуми
халқӣ, ки аз якчанд қисса иборат аст.
Этнография - мардумшиносї - илме, ки маданияти
моддӣ ва маънавии халқ, халқҳо; хусусиятҳои маишӣ,
урфу одатҳо, маданияти ягон халқро меомӯзад.
Этика - таълимот дар бораи хулқ ва одоб аст, яъне
илм дар бораи ахлоқ.
Этнос - халқ, мардум, авлод.
Этикет - тартиби муқараршудаи рафтору одоб,
шаклҳои одоби муошират.
Эҳё - аз нав зинда гардонидан, ҳаёт бахшидан ва ё
умри дубора ёфтан мебошад. Масалан: зинда гардони
дани забон, фарҳанг, санъат, урфу одат ва ғайраҳо.
Эҷодиёт - эҷод, ба вуҷуд овардан, халлоқият,
офариниш; фаъолиятро мегӯянд, ки зимни он як чизи
сифатан наву аз ҷиҳати ҷамъиятию таърихӣ беҳамто
ба вуҷуд меояд.
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