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Ин андеша аз таъкиди зерини М. Волошин низ бармеояд, ки ў мегўяд: «Аврупо
чун алафи бегона дар пайкараи бузурги Осиё ба воя расида, онро њамчун ѓизои
маънавї истеъмол мекард. Баъди муњољирати бузурги халќњо, Шарќ-Бањри
Миёназаминро саршор намуд. Њар се решањои ѓизодињандаи Аврупо - Пириней,
Апеннинг ва Балкан – ѓарќи оби љонбахши Ислом мешаванд ва тавассути он
Аврупои маљрўњ ва вањшї аз нав нерўњои зиндагї пайдо мекунад»
(Волошин М.1)
МУЌАДДИМА
Инсон одатан дар бораи ин ё он калима, ибора, истилоњ ва ё мафњум замоне
фикр мекунад ва андеша меронад, ки агар онњо барояш номафњум бошанд. Истилоњи
“асри миёна” ё “асрњои миёна” дар шакли танњо ва љамъ (дар таърих њарду шакл њам
љой дорад) аз љумлаи мањз њамин гуна муаммоњост, ки лозим ба шарњ мебошад.
Истилоњи «асри миёна» ё «асрњои миёна» дар љомеашиносии фарнсавї «moyen
age», дар забони олмонї «Muttelalter» дар шакли танњо ва дар забони англисї
«middle age» танњо дар шакли љамъ кор фармуда мешавад.
Њангоми дар бораи истилоњи «асри миёна» ё «асрњои миёна» андеша рондан,
бидуни ихтиёр саволњое пеш меоянд. Барои чї миёна? Зимни ин мафњуми миёна чї
дар назар дошта шудааст? Ки онро бори аввал пешнињод карда буд?
Аз рўи мантиќ метавон гуфт, ки эљодкорони ин мафњум њангоми муайян
намудани моњияти луѓавии истилоњи «асри миёна» ё «асрњои миёна» бидуни шак
миёни ду давраи таърихї, хусусиятњои умумифарњангї ва ё баръакс, љињатњои
мутафовути онњоро ба назар гирифтаанд. Модоме, ки чунин аст, пас асрњои миёнамиёни кадом даврањои таърихро дар бар мегирад ва хусусиятњои хоси он аз чї
иборатанд? Нахустин эљодкори он кист?
Тањќиќи ин масъала нишон медињад, ки дар кашфи он байни олимон фикри
ягона вуљуд надорад.
Агар муаррихон дар њалли ин масъала, асосан ба таќсимоти форматсионї такя
карда, танњо бо нишон додани вижагињои иљтимої- иќтисодии даврањои таърихї
кифоя намоянд, пас фарњангшиносон, ки бо тањлилу тањќиќи мероси фарњангї ва
маънавии инсон сару кор доранд, онро кифоя њисоб намекунанд.
Инак, чуноне ки Р.Ю. Виппер ишора мекунад «истилоњи «асри миёна»
(«Middle ages») ба маънии давраи варварии Аврупо бори аввал дар асри ХV аз
тарафи инсонгароёни Италия истифода шуда буд»2. Тибќи ин ишора, ин истилоњ
бори нахуст дар асари бостоншинос ва муаррихи Рим Флавио Биондо (1388-1464)
«Таърих аз инќирози Рим» мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ф. Биондо дар ин
асар давраи байни бар асари њуљуми варварњо барњамхўрии фарњанги антиќї ва эњёи
онро «асри миёна » номида аст.
Инсонгароёни ќарни ХV-ХV1 низ дар маънидодкунии истилоњи «асри миёна»
бо Флавио Биондо њамфикр буданд. Вале, њамчун филолог онњо ин давраро давраи
лотинии вайроншуда, лотинии варварии «миёна» ва лотинии «пастдараља» номида
буданд 3.
Аќидањое низ мављуданд, ки тибќи он истилоњи «асри миёна» моњиятан тоза
буда, бори аввал соли 1667 аз љониби инсонпарвари олмонї- Горн љорї карда
шудааст4. Ба аќидаи В.Ф. Семёнов муаррихон ин истилоњро аз филологњои
инсонпарвар ќабул кардаанд.5 Р.Ю. Виппер меорад, ки истилоњи «асрњои миёна» дар
охири асри ХV11 аз тарафи профессори филология ва љуѓрофиё Кристоф Келлер
(маъруф ба Тселлариус (1634-1707)) бори аввал дар таќсими таърихи башар ба се
давра (антиќї, миёна, нав) истифода шудааст. Тибќи таќсими Тселлариус-асри
миёна солњои ба сари ќудрат нишастани император Константини Кабир (306-337) ва
аз љониби туркњо забт карда шудани Константинополро (1453) дар бар гирифтааст.
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Муаррихони асри ХVIII, ба ишораи Р.Ю Виппер, њарчанд зери таъсири
маорифпарварон истилоњи «асри миёна»-ро ќабул карда бошанд њам, вале онњо бар
хилофи инсонпарварон асри миёнаро «асри њукмронии хурофот ва таассуби калисої,
давраи мањдудкунињои озодии андеша» 6, медонистанд.
Дар асри Х1Х муаррихон таърихи башарро њарчанд мисли пешиниёни худ ба
даврањои Ќадим, Миёна ва Нав таќсимбандї карда бошанд њам, вале онњо дар
мафњуми «Асри миёна» мазмунњои «харобгардї ва карахтї»- ро љой намекарданд.
Танњо аз ибтидои ин давра ба баъд онњо эътироф кардаанд, ки дар натиљаи заволи
империяи Рим фарњанг аз инкишоф боз монда буд. Таърихнигорони асри ХIХ бар
хилофи инсонпарварон, ки дар бораи чархи таърих, нумўи фарњанг дар дунёи ќадим,
суќути њаёти фарњангї дар асрњои миёна ва эњёи фарњанги сокит дар давраи нав
сухан меронанд, мафњуми инкишофи муттасили инсониятро пешнињод карда буданд.
Агар муаррихони асри ХIХ аз асрњои миёна Давраи навро људо карда, оѓози онро
асри ХVI дониста бошанд, пас бо ин онњо мехостанд таъкид намоянд, ки аз њамин
замон, яъне аз асри ХV1 ба баъд инкишофи иќтисодї ва фарњангии Аврупо хусусияти
пурзўри муттасилї пайдо мекунад.
Дар асоси иттилооти зерин метавон гуфт, ки истилоњи «асри миёна» мањсули
эљоди на муаррихи олмони Горн, балки эљоди бостоншинос ва муаррихи асри ХV-и
Италия Флавио Биондо буда, моњиятан он давраи миёни инќироз ва эњёи фарњанги
антиќиро дар бар мегирад. Ин њам аз воќеият дур нест, ки мањз забоншиносони
давраи эњё бо маќсади барќарор намудани забони лотинї, ки дар асрњои V-Х забони
ягонаи байналмилалї, забони расмї ва забони мутуни динї, забони катибањои
калисої ва тоату ибодат њисоб мешуд ва баъди омадани варварњо аз байн рафта буд,
давраеро, ки марњилаи эњёро аз марњилаи классикии антиќї људо мекард, бо
маќсади фарќ кунонидани он аз љињати сифат аз марњилањои аввалу охир «асри
миёна » номида буданд. Ба ин маќсад онњо забони лотиниро ба се давра – лотинии
ќадим, лотинии миёна ва лотинии нав људо карда буданд.
Дар бораи њудуди хронологии «асрњои миёна» низ дар таърих аќидаи ягона
дида намешавад. Муаррихон дар ин хусус сарњадњои гуногуни таърихиро нишон
медињанд. Баъзеи онњо оѓози асри миёнаро аз давраи ба тахт нишастани император
Константини Кабир (306-337) ва охири онро инќирози империяи Византия (Рум) бо
забти шањри Константинопол аз љониби туркњои усмонї дар соли 1453 медонанд7.
Дигарон оѓози «Асри миёна»-ро солњои 395 (яъне замони ба ќисми Шарќї ва Ѓарбї
таќсимшавии империяи Рим) ва ё 476, яъне ваќти дар зери зарбањои варварњои
Аврупо шикаст хўрдани Империяи Рими Ѓарбї нишон додаанд 8.
Дар асри ХV муаррихони Аврупо давраи миёни заволи империяи Рими Ѓарбї
(476) то оѓози давраи Эњёро (асри Х1V),- «асрњои миёна» меномиданд. Муаррихони
асри Х1Х давраи байни инќирози империяи Рими Ѓарбї (476) ва кашфи Амрикоро
(1492)- асри миёна мегуфтанд 9.
Назарияи марксистї дар асоси усули даврабандии форматсионї њудуди асрњои
миёнаро дар доираи заволи империяи Рими ѓарбї (476) ва ташкили давлатњои
варварии шоњї дар Аврупо (асри ХV1- дањсолаи аввали асри ХVII) муайян кардааст.
Дар солњои охир аќидањое низ пайдо шудаанд, ки тибќи он истилоњи «асрњои
миёна» дар асоси даврабандии љараёни фарњангї - таърихї давраи байни дунёи
антиќа ва навро дар бар мегирад.10 Муаллифони ин аќида дар љои дигари асари худ
таъкид кардаанд, ки «муаррихони фарњанг одатан дар давраи байни заволи
фарњанги эллинии классикии антиќї то зуњури давраи эњёро «асрњои миёна»
меноманд».11
Инак, тибќи таърифи истилоњи «асрњои миёна», ки аз љониби аксари муаррихон
муайян мешавад, асрњои миёна дар Аврупои Ѓарбї аз замони поллидани сохти
ѓуломдории Рими Ќадим (476) оѓоз карда, то миёнаи асри ХУ11 (инќилобњои
буржуазї- аввал, дар Нидерландия, баъд дар Англия), идома ёфтааст.
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Вале таърифи мазкур имрўз на њамаи муњаќќиќони соњаи таъриху
фарњангшиносиро ќонеъ мегардонад. Аз љумла, мутахассисони таърихи фарњанг
аќида доранд, ки ин муќаррарот бештар ба таќсими форматсионї такя дорад, он
наќши фарњангро дар инкишофи љомеа комилан ифода наменамояд. Ба аќидаи онњо
дар таърихи фарњанг асри миёна њанўз хеле пеш аз инќирози империяи Рим бо номи
эњё дарњои худро ба давраи нав боз карда буд.12
Ба аќидаи мутахассисони таърихи фарњанг инсонпарварони Аврупо воќеан,
ташаббускори эњёи тамаддуни антиќї ва эљодкори мафњуми «асрњои миёна»
мебошанд. Вале дар айни замон ба аќидаи онњо мањз инсонпарварон барои њарчи
зудтар ноил шудан ба маќсади эњё,- тарбияи шахсияти озоду бошуур аз мафњуми
эљодкардаи худ- асрњои миёна – даст кашида, онро њамчун давраи пастравии њаёти
иљтимоию фарњангї, давраи бесаводї ва љањолатпарастии динї арзёбї кардаанд.
Њангоми рўй овардан ба тамаддуни дунёи антиќа онњо худ намехостанд ва њуќуќ њам
надоштанд, ки аз дини њазорсолаи худ,- масењї, ки бунёди фарњанги Аврупоро
ташкил медод, озод бошанд.
Гурўњи дигари муаррихони Аврупо, ки дар мактаби романтикњо гирд омада
буданд, баръакс, бар хилофи аќидаи боло мањз рўњияи динии асрњои миёнаро- наќши
динњои католикї, схоластикї ва сохти корпоративиро13 аз комёбињои давр дониста,
онро ба љамъияти ба ном нави мутамаддини буржуазї њамчун намуна, – идеал
муќобил мегузоштанд.
Њамин тариќ, мафњуми «асрњои миёна» дар адабиёти инсонпарваронаи Аврупо
ва таърихнигории минбаъда мазмуни љиддии илмии худро пайдо намекунад. Он аз
љињати хронологї низ то имрўз аниќ муайян нагардидааст.
Бо вуљуди ин имрўз дар илми таърихнигорї оѓози таърихи асрњои миёнаи
Аврупоро бо бўњрони сохти
ѓуломдории Рими ќадим; ќувват гирифтани
муборизањои синфї; заиф гардидану шикаст хўрдани муносибатњои иќтисодї ва
робитањои дохилии сиёсии Италия бо ноњияњои худ ва сукути робитањои хориљии он,
нињоят, бо «муњољирати бузурги халќњо», яъне њуљуми харобиовари иттињоди
ќабилањои варварии Аврупо ба Рими ќадим вобаста медонанд.
Масъалаи, ки то имрўз њалли мушаххаси худро наёфтааст, мафњуми
«культура»14 мебошад. Ин калима дар даврањои гуногуни таърихї мазмун ва
моњияти нав пайдо кардааст. Масалан, дар давраи антиќї (Рими ќадим) зимни
калимаи «культура» муносибати маќсадноки одамро нисбат ба табиат (шудгори
замин, кишти ѓалладона ва ѓ.) ва тарбияю таълими худи ўро дар назар медоштанд.
Дар асрњои миёна калимаи «культура» дар Ѓарб ва муродифњои он дар Шарќ ба
муносибати тараќќии шањрњо ва ташкили њаёти шањрї маънии афзалияти њаёти
иљтимоии шањриро пайдо мекунад. Калимаи «культура» дертар бо «цивилизатсия»
(тамаддун) якљоя мафњуми хилофи љањолатро ифода мекард.
Агар дар дунёи антиќї (Юнони ќадим) зимни мафњуми «найдейа»-культура дар
асоси «нома»- ќонун ва тартиби муайян ба њаёти љамъиятї тайёр кардан, њамаљониба
инкишоф додани ќобилияти аќлонї ва зебоипарастии одам дар назар дошта шуда
бошад, пас дар асрњои миёна истилоњи «культура» чї дар Шарќ ва чї дар Ѓарб
бештар мазмуни «парастиш»- ро пайдо мекунад. Дар ин давра дар маданият ба љои
бисёрхудої- яккахудої, ба љои дунёпарастии моддї- рўњпарастї, ба љои айшу
ишратпарастї (дар Аврупо гедонизм, дар Шарќ тасаввуф, гўшанишинї, даст
кашидан аз кайфиатњои зиндагї), ба љои маърифати дунё тавассути мушоњида, аќл,
мантиќ таълимоти китобњои муќаддас (Инљил, Ќуръон) мавќеъ пайдо мекунанд.
Њамин тариќ, калимаи «культура» (маданият) аз мафњуми басо серистеъмол
буда, он вобаста ба шароитњои иљтимоию сиёсии даврањои таърихї маънї ва
мазмунњои хос пайдо мекунад. Бинобар ин њангоми таълими фанни «Таърихи
тамаддуни љањонї» на фаќат сермаъногии истилоњи «культура» («маданият») ва
равобити он бо анъанањои халќу миллатњои дахлдор, балки таъсири мутаќобилаи
маданияти халќњо низ бояд ба назар гирифта шавад. Зеро бо вуљуди он ки дар
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гузаштан ба муносибатњои феодалї 15 миёни халќњои Аврупо ва Осиё давраи ягонаи
таърихї дида намешавад16, њарчанд њар яке аз давлатњои Ѓарбу Шарќ дар ин љода
дорои хусусиятњои хоси худ бошанд њам, вале ба ин нигоњ накарда њамаи онњоро як
ќонуниятмандии умумї- муносибатњои истењсолии феодалї ба њам муттањид
месозанд. Мањз аз њамин љињат маданияти асрњои миёна-маданияти замони феодалї
ном гирифтааст.
Инро низ бояд дар назар дошт, ки халќњои љањон дар арафаи гузаштан ба
муносибатњои феодалї њама сатњи ягонаи тараќќии иќтисодию иљтимоиро
надоштанд. Агар дар Аврупо ба истиснои Рими императорї дигар давлатњои
мутараќќии имрўза - Англия, Фаронса, Олмон, славянњои шарќї ва ѓарбї њама баъди
обшинаи ибтидої якбора ба љамъияти феодалї гузашта бошанд, дар Осиё ќисме аз
кишварњо (Чин, Њинд, Эрон ва ѓ. ) баъди љамъияти ѓуломдорї, ќисми дигари онњо
(Љопон, Корея, Бирма, Сиам, Индонезия, як ќатор халќиятњои туркнажоди
кўчманчии Осиёи Марказї) љамъияти ѓуломдориро паси сар нанамуда, мустаќиман
аз љомеаи ибтидої ба сохти феодалї рўй оварда буданд.17
Ин њолат табиист, ки ба тараќќии нобаробари сохти феодалї сабаб гардида,
дар ташаккули сохти нави иљтимої осори худро мегузошт. Чунончї, барои халќњое,
ки мустаќиман аз љомеаи ибтидої ба љомеаи феодалї гузашта буданд, ѓуломдории
падаршоњї (патриархат) хос буд, анъанањои ќавмї- ќабилавї решањои мустањакам
доштанд, сохти феодалї дар ин мамлакатњо тадриљан бо мурури пайдо шудани
заминањои феодалї ташаккул меёфт; дар кишварњое, ки баъди паси сар намудани
сохти ѓуломдорї ба феодализм рўй оварда буданд, њамзистии анъанањои ѓуломдорї
бо љомеаи озоди дењќонї хос буд; дар Аврупои Ѓарбї агар дар њамаи даврањои асри
миёна замин мулки хусусии феодалон гардида, дењќонон крепостнои феодал шуда
бошанд, пас дар Шарќ (Чин ва Њинд) аз ибтидои феодализм то давраи классикии он
замин мулки давлатї њисоб мешуд. Дар ин кишварњо андозситонї шакли асосии
истисмори дењќонон гардида буд; дар давлатдории Аврупои Ѓарбї агар људоии сиёї
вуљуд дошта бошад, дар Шарќи мусалмонї баръакс системаи нисбатан
мутамарказонидашудаи идораи давлатї- монархияи деспотї (яккасардории
мустабид) амал мекард; дар Аврупои Ѓарбї калисои католикї агар аз маданияти
антиќї чун маданияти бутпарастї рўй гардонида, сабабгори несту нобуд шудани он
ва харобгардии шањрњои ободу зебо, ба суќут рафтани хољагї, савдою тиљорат,
љањолати умумии халќ гардида бошад, пас дар Шарќи мусулмонї баръакс сохтмони
шањрњои бузург, дараљаи баланди истењсолот, истифодаи васеи дастовардњои илмїмадании дунёи антиќї, инкишофи илм, маданият, санъат, адабиёт, омўзиш,
муомилоти пулї ва равобити устувори савдої бо кишварњои дуру наздик мушоњида
мегардад.
Бояд гуфт, ки дар муайян намудани ин махсусиятњои љамъияти феодалии
Аврупои Ѓарбї ва Шарќи мусалмонї то имрўз фикри ягона дида намешавад. Яке
сабаби ин тафовутњоро дар ташкили Хилофати Араб (632-1258) ва дар натиљаи он
ќать
гардидани
равобити тиљоратии Аврупои Ѓарбї бо давлатњои Бањри
Миёназамин донад18, дигарї баръакс таъкид менамояд, ки равобити тиљории
Шарќи мусалмонї бо Аврупои Ѓарбї ќатъ нагардида буд. Ѓарб дар давоми якчанд
асрњо ба ивази моли хом аз Шарќ барои худ маснуоти зебу ороишї, техникаи нав,
мафњумњои муомилоти пулї, ѓояњои илмї ва ѓ. меоварад19.
Модоме ки чунин аст, пас саволе ба миён меояд. Чи сабаб шуд, ки Шарќ дар
ибтидо аз љињати инкишофи иќтисодию фарњангї, техникаи хољагидорї пешќадам,
Шарќе ки дар љорї намудани муомилоти пулї ва ташкили бонкњо, ба роњ мондани
хољагии шањрдорї ташаббускор, Шарќе, ки на реконкистаи Испания ва юришњои
салибдорон сатњи мадании онро паст зада натавониста буданд, дар охири асри
миёна аз Аврупои Ѓарбї дур мондааст?
То нимаи дуюми асри ХХ муаррихони Аврупої љавоби ин суолњоро дар
инкишофи савдою тиљорат, тараќќии шањрсозї, касбу њунар, таќсими мењнат миёни
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шањр ва дењот медиданд. Дар ин маврид, њаќ ба љониби профессор О.Г.Болшаков аст,
ки мегўяд: «агар таќсими мењнат миёни шањру дењот дар асрњои IХ-ХI дар Аврупои
Ѓарбї заминаи тараќќии истењсолоту савдо ва минбаъд капитализм гардида бошад,
пас барои чї капитализм на дар Шарќ, ки сатњи инкишофи ќуввањои
истењсолкунанда ва муносибатњои молию пулї дар он асрњо нисбат ба Аврупои
Ѓарбї хеле баланд буд, балки дар Аврупои Ѓарбї ташаккул ёфтааст?»20
Ба аќидаи О.Г.Болшаков на омили савдо (М.Ломбард), на ба инкишофи
истењсолот њавасманд набудани синфи њукмрони Шарќ (К.Каэн), на шароитњои
табиии кишварњои Шарќу Ѓарб дар алоњидагї омили њалкунандаи пешрафт шуда
наметавонанд. Ў дар ин асос таъкид менамояд, ки тараќќии љомеа на ба савдо
(муомилот), балки бо њодисањои муњимтарини истењсолот алоќаманд аст, ки он
бинобар ба дараљаи кофї омўхта нашудани иќтисодиёти Шарќ ва майли
аврупопарастии аксарияти муњаќќиќон то имрўз кашф нагардидааст21.
Дар њаќиќат дар давоми асрњои зиёд дар муњити олимони аврупої шарќ ва Ѓарб
њамчун ду минтаќаи ба њам зид тасаввур карда мешуданд. Дар асарњои онњо Шарќ
њамчун таљассуми аќибафтодагї, карахтї, таассуб, истибдод ва Ѓарб њамчун омили
тараќќї, пешравї ва озодї нишон дода мешуд.
Танњо дар солњои охир муаррихон ба проблемањои «аќибафтодагї» ва
«карахтї»-и Шарќ њар чї бештар мурољиат мекардагї шуданд. Дар натиљаи
кашфиётњои навтарини муаррихон имрўз аќидањои асрњои зиёд маъмулбуда оид ба
«аќибафтодагї» ва «карахтї»-и Шарќ аз нав дида мешавад.
Воќеан, суоле пеш меояд: «То чи андоза Шарќ аќибафтода буд?» «Оё Аврупо
њама ваќт ва дар њамаи соњањои хољагї пешќадам буд?»
Сарчашмањо нишон медињанд, ки Шарќи асрњои миёна барои аврупоиён рамзи
боигарї ва ороиши нозук буд. Машриќзамин то охири асри ХVII нисбат ба Аврупо
бо сатњи баланди зиндагии худ фарќ мекард, шањрњои он аз љињати нуфузи ањолї
нисбат ба шањрњои аврупої бартарї доштанд. Масалан, агар дар асри ХIII дар
бузургтарин шањрњои аврупо- Лондон, Париж, Венетсия, Флоренсия тахминан 100
њазор нафарї ањолї зиндагї мекарда бошад, пас дар Чин њанўз 200 сол ќабл аз он дар
асри ХI ањолии шањрњо аз 500 њазор то 1 миллион нафарро ташкил медод; дар
шањрњои Шарќи наздик низ то 300-400 њазор ањолї сукунат доштанд. Чуноне ки
тољир ва сайёњи Венетсиягї Марко Поло (асри ХIII) ишора мекунад, шањрњои
бузурги Чин бо кўчаю хиёбонњои росту васеъ, бо дарахтони сояафкан, бо
мењмонхонањояш, ки дар саисхонањои он дар як ваќт то 400 аспњо љой мегирифтанд,
бо амборњои ѓалла, бозорњои азимаш барои 50- њазор одамон таваљљўњи бинандаро
ба худ љалб мекард ва моту мафтун месохт.
Дар шањрњои бузургтарини Шарќ касбу њунар ба дараљаи олї тараќќї карда
буд. Аврупо барои худ аз Шарќ шоњї, фахфур (фарфор), яроќу аслињањои љангї,
хушбўињо меовард, вале муддатњои зиёд ба ивази онњо чизеро пешнињод карда
наметавонист22.
Ба њар њол њаминаш аниќ аст, ки феодализм дар инкишофи таърихии худ се
давраи асосиро аз сар гузаронидааст:
1.
Ибтидои асрњои миёна- давраи ташаккули истењсолоти феодалї (асри V,
дар баъзе мамлакатњои Осиё асрњои III-ХI);
2.
Асрњои миёнаи классикї- давраи болоравии сохти феодалї (охири асри
ХI- асри ХV, дар мамлакатњои људогонаи Осиё- асриХУ1);
3.
Охири асрњои миёна- давраи инќирози сохти феодалї ва пайдоиши
усулњои истењсолоти капиталистї (асрњои ХVI-ХVII, дар Шарќ, то асрњои (ХVIIIХIХ).
Дар њамаи ин даврањо њаёти иќтисодї- сиёсї ва адабї-фарњангї чї дар Аврупо
ва чї дар Осиё дар асоси таъсири тарафайни се унсурњои асосї- анъанањои эљодиёти
дањонии халќ; таъсири фарњангии тамаддуни дунёи антиќ; динњои яккахудої
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(католикї ва православянї дар Аврупо, ислом дар Осиё, индуизм ва буддоия дар
Њинд, даосизм ва синтоизм дар Чин ва Љопон) давом мекард.
Дар давраи феодалї низ чун дар замони ѓуломдорї ба сабабњои зулму ситами
золимон ва истисмори сахти дењќонон чї дар Аврупо ва чї дар Осиё исёнњои
мазњабї, ки моњиятан бар зидди зулму ситам ва бедодгарињои феодалон равона
карда шуда буданд, ба амал меомаданд. Инро аз љумла дар Шарќ дар мисоли
љунбишњои Монї, Маздак, исмоилия, ќарматия, пайравони мазњаби шиа дар
Эронзамин (асрњои V-IХ), Изяомин, Хуэйдан бар зидди феодалони Манљурия,
шўриши дењќонони Хэб Эй дар Чин (соли 610) ва ѓ. мушоњида кардан мумкин аст.
Асоси ѓоявии њамаи ин љунбишњои мардумии зиддифеодалиро дар аксар
мавридњо орзуњои тахаюлии баробарњуќуќии инсон, њуќуќ ба замин, эътироз бар
зидди зулму истисмор, ба муќобили мањдудкунињо дар таълим ва тарѓиби
гўшанишинї ташкил медод.
Чуноне ки таърих гувоњ аст, дар давраи феодализм тамоми шаклњои фарњанги
маънавї: фалсафа, санъат, ахлоќ, њуќуќ, таълим ва тарбияи инсон дар рўњияи
илоњиётшиносї ба роњ монда шуда буд. Аз њамин сабаб њар як њаракати иљтимоию
сиёсї ногузир обу ранги илоњї ва шакли динї пайдо мекард. Дар ин хусус Ф.Энгелс
навишта буд: «Сиёсат ва њуќуќ ба монанди њамаи дигар илмњо соњањои оддии
илоњиёт буданд ва талабу усулњои он ба њамаи илмњои давр татбиќ карда мешуданд.
Таълимоти калисо дар айни замон аксиомањои сиёсї, матнњои «Инљил» дар њама
гуна мурофиањои судї њукми ќонунро пайдо карда буданд. Ин њукмронии олии
илоњиёт дар њамаи соњањои фаъолияти аќлї дар айни замон натиљаи ногузири њамон
мавќее буд, ки калисо онро њамчун синтези умумї ва дастури умумии сохти мављудаи
феодалї ба роњбарї гирифта буд».23 Ба аќидаи Ф.Энгелс обу ранги динии
љунбишњои зиддифеодалии дењќонон ва табаќањои поёнии шањрњо низ зуњуроти
динпарастї ва эътиќоди ќавии онњо нисбат ба дин намебошад. Он пеш аз њама аз
чигунагии моњияти аслии тамоми даврањои асрњои миёна шањодат медињад. Зеро
асрњои миёна танњо як шакли идеология- дин ва илоњиётро медонист.24
Шўришњои дењќонон њарчанд натиљаи дилхоњро надода бошанд њам, вале онњо
ањамияти калони иљтимоию таърихї доштанд. Ин шўришњо нишон медоданд, ки
халќи мењнатї нерўи бузург аст, вай метавонад синфи золимро ба тарсу вањм
андозад, ба андеша водор созад. Бесабаб нест, ки дар як ќатор мавридњо
њукуматдорони давр миќдори андози давлатї ва рентаи феодалиро кам мекарданд,
дар соњаи иќтисодиёт ва муносибатњои иљтимої баъзе ислоњотњо мегузарониданд.
Шўришњои дењќонон дар айни замон омили пурзўри инкишофи афкори иљтимоию
сиёсї гардида буд. Мањз дар зери таъсири њамин љунбишњои мардумї дар кишварњои
Осиё мактаб ва љараёнњои оппозитсионии ѓоявї (идеологї) ба вуљуд омада,
фаъолона амал мекарданд.
Њамаи ин бори дигар ба он далолат мекунад, ки аќидаи бархе аз муаррихон дар
бораи он ки асрњои миёна дар њаёти халќњои Осиё давраи сукут, пастравии афкори
сиёсию иљтимої ва бењаракатї мебошад, ба њаќиќати таърихї рост намеояд.
Дар илми таърих њанўз дар нимаи аввал ва њатто миёнаи асри ХIХ аќидањое
пањн гардида буданд, ки феодализм њамчун сохтори иљтимоию сиёсї гўё танњо хоси
Аврупо, даќиктар Аврупои Ѓарбї бошад. Муаллифони чунин аќидањо на танњо дар
Шарќ, балки њатто дар Россия низ вуљуд доштани сохти феодалиро инкор
мекарданд. Вале тадриљан дар натиљаи омўзиши амиќи таърих нињоят муќаррар
гардид, ки аќидањои боло асоси воќеї надорад. К. Маркс ва Ф.Энгельс дар асарњои
худ борњо таъкид кардаанд, ки феодализм дар кишварњои Шарќ (Њинд, Љопон,
Туркия ва ѓ.) бо хусусиятњои хоси худ инкишоф меёфт. Яке аз љињатњои хоси
феодализми Шарќ ин њифзи боќимондањои љомеаи ѓуломдорї, мављудияти теъдоди
муайяни ѓуломон, ки дар як ќатор мавридњо нерўи асосии кориро ташкил медоданд,
мебошад. Хусусияти дигари он чуноне, ки ќайд гардида буд, моликияти давлатї (дар
шахсияти подшоњ) будани замин њисоб мешуд, ки он њанўз то давраи охири
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феодализм боќї монда буд. Дар чунин њолат дењќонон крепостнои давлати феодалї
њисоб мешуданд ва ба давлат андоз медоданд. Дар баробари мулкдории давлатїмулкдории хусусии феодалї низ инкишоф меёфт. Миёни ин ду шакли мулкдорї дар
давоми тамоми асрњои миёнаи Шарќ зиддият ва мубориза мунтазам давом мекард.
Мањз чунин шаклњои мулкдорї минбаъд зиддиятњои байни табаќањои гуногуни
синфи њукмрони феодалиро ошкор месохт. Тарафдорони њар яке аз ин шаклњои
мулкдорї кўшиш мекарданд, ки шаклњои боз њам маќбули заминдорї ва роњу
усулњои нав ба нави истисмори дењќононро кор карда бароянд. Дењќонон низ дар ин
мубориза барои заминдорї бетараф набуданд. Дар ин бора муборизањои онњо ба
муќобили золимони худ шањодат медињад. Дар як ќатор мавридњо феодалон маљбур
мешуданд, ки дар шаклњои заминдории худ баъзе мањдудиятњо дохил намоянд,
талаботи дењќононро ба назар гиранд.
Мањз њамин муборизањои дењќонон буд, ки дар асрњои миёна дар Шарќ
пешравии намоёни раванди фарњангї дида мешавад. Ин пешравии њаёти фарњангї
чун натиљаи болоравии њаёти иќтисодї, сиёсї ва љамъиятии давр дар навбати худ ба
бедории шуури
худшиносии дењќонон, болоравии маданият сабаб мегардид.
Инкишофи илму дониш, тараќќии шањрњо, ташаккули табаќаи зиёиён, ки дар байни
онњо солимфикрон низ зиёд буданд, тадриљан ба он сабаб гардида буд, ки дар
љамъияти асрњои миёнаи Шарќ меъёрњои пешќадами ахлоќї, аќидањои инсондўстї,
халќпарварї, ѓамхорї дар њаќќи зањматкашон, даъват ба дигар сохтани шакли
давлатдорї, бунёди њаёти нави иљтимої ва ѓайра инкишоф ёбанд. Яке аз
нишондињандањои муњими инкишофи њаёти маданї дар Шарќ ин болоравии
фаъолнокии иљтимоии мардум буд.
Аз тарафи мардум, аз худ карда шудани дастовардњои фарњангии давр, ба
эътиќоди дохилии одамон табдил ёфтани фаровардњои маънавии замон на фаќат дар
зери таъсири шароитњои объективии давр ба вуљуд меомад. Дар ин кор омилњои
шахсият, пеш аз њама шоирон ва нависандагони пешќадами замон, ки бо асарњои
худ ба тарбия ва ташаккули ѓоявии мардум таъсири ѓоявї мерасониданд, низ наќши
муњим мебозиданд.
Муборизањои дењќонон бар зидди зулми феодалї, ки аксар ваќт дар зери пардаи
динї мегузашт, шоњиди равшани рушди фарњангї ва дар айни замон заминаи
тараќќии минбаъдаи маданияти љамъият ва шахсият мебошад.
Дар сурате, ки феодализм аз диди форматсионї дар љањон (Аврупо ва Осиё)
давраи ягонаи таърихиро ташкил намедињад, пас ба он танњо дар асоси чигунагии
моњияти њаёти маънавї ва фарњангии халќњо, муносибатњои иљтимої- иќтисодии
онњо, махсусият ва умумияти тамаддуни онњо бањо додан мумкин аст. Зеро
болоравии рўзафзуни адабиёт, фарњанг ва санъати дунявї, инкишофи бидъат ва
аќидањои зиддифеодалї ва умуман, пешрафти тамаддун аз омилњое буданд, ки
тадриљан дар тафаккури мардум ѓояњои эътирозро нисбат ба тартиботи беадолати
давр љо намуда, онро ба исёнњои умумимиллї омода менамуданд. Мањз дар чунин
лањзањои изтироб ваќте ки ба ќавле табаќањои поёни љомеа мисли пеш зиндагї
кардан намехоњанд ва табаќањои болої мисли пештара љомеаро идора карда
наметавонистанд, зарурати њамбастагии ду услуби таълим- тамаддунї ва
форматсионї ба миён меояд. Дар ин муштаракот услуби форматсионї гўё њамчун
идомаи мантиќии- хулосаи услуби тамаддунї ва таљассуми он мегардад.
Имрўз мањз дар асоси диди тамаддунї метавон тасдиќ намуд, ки сохти феодалї
дар Аврупо 12 аср (асрњои V-ХVII) ва дар Осиё анќариб 16 аср (асрњои III-ХIХ) давом
карадааст. Мањз аз њамин сабаб њангоми ба даврањо људо намудани таърихи асрњои
миёна ба назар гирифтани хусусиятњои хоси инкишофи таърихї, иќтисодию
иљтимої ва фарњангии њар як кишвар (чи дар Аврупо ва чи дар Осиё) зарур мебошад.
Чунин рањёфт барои ошкор намудани ќонуниятњои инкишофи иќтисодї ва иљтимої,
фарњангї ва санъат, адабиёт ва омўзиш, умуман, њаёти маънавии љомеа, алалхусус,
9
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

робитањои иќтисодию сиёсї, адабию фарњангї ва илмии кишварњои Ѓарбу Шарќ ва
Шарќу Ѓарб бояд мусоидат намояд.
Умуман, таълими таърихи тамаддун бояд заминањои фарњангї- таърихии
тамаддуни имрўзаро нишон дода, барои рушди озодонаи фарњангї-маънавї ва
инсонпарваронаи узви љомеа дар дарки дастовардњои фарњангї кўмак расонад,
шахсияти инсонро дар њамбастагї ба шароитњои мураккаби иљтимої ташаккул
дињад.
Вале барои он ки чигунагии ин равобит, ба вижа таъсири мутаќобилаи
фарњангии мардумони гуногун дуруст муайян карда шавад, муњаќќиќон бояд аз
њарду љониб (Ѓарб ва Шарќ, Шарќ ва Ѓарб )дар раванди кор бо фарњанги кишвари
омўхташаванда ба гуфтугўи тамаддунњо ворид шаванд, ба тапиши ќалби њамдигар
бодиќќат гўш дињанд, барои дарки дуруст ва холисонаи моњияти фарњанги њамдигар
бидуни хўрдагирї кўшиш намоянд.
Танњо дар сурати мављуд будани чунин муносибат нисбат ба таърихи тамаддуни
љањон ба дарки њаќиќии махсусияти фарњанг ва ягонагию умумияти решањои
фарњанги мардумони љањон ноил шудан мумкин аст.
Лозим ба ёдоварист, ки дар тањияи китоби мазкур усули «рањёфти низомёфта»
(системный подход) ва ѓояњои гуфтугўи тамаддунњо бештар мавриди истифода ва
бањрабрадорї ќарор гирифтааст.
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БОБИ 1
ТАНАЗЗУЛИ ИМПЕРИЯИ РИМ ВА ЗУЊУРИ МУНОСИБАТЊОИ
ФЕОДАЛЇ ДАР АВРУПО
Асри III дар њаёти сиёсї, иќтисодию, иљтимої, фарњангии Рим империяи давраи
бўњрони амиќ ќаламдод мешавад. Дар натиљаи ин бўњрон тартибу низом ва мањаке,
ки тавассути онњо дар тўли асрњои зиёд тамаддуни ѓуломдорї бе нуќс амал мекард,
фалаљ гардида буд.
Дар ин давра, дар империяи Рими зулму ситам ва таъќибу тазйиќи ѓуломдорон
нерў мегирифт. Ин ба сол аз сол паст гардидани самараи кори ѓуломон, коргоњро
худсарона тарк намудани онњо, рўй додани сўиќасдњо ва шўришњои зиёди ѓуломон
сабаб мегардид.
Дар чунин шароит, њукуматдорони империяи Рими бо њар роњ кўшиш
менамуданд, ки роњњои аз ин бўњрон наљот ёфтанро пайдо намоянд. Яке аз њамин
гуна роњњо «колонат» њисоб мешуд.
Колонат дар ибтидо гурўњњои хурди дењќонони озод ва соњибихтиёр ва то
андозае дар њимояи давлат буд. Азбаски соњибони латифундияњо- заминдорони
калон дар ин давраи пурошўб заминњои худро танњо бо ќувваи ѓуломон ба кор
андохта наметавонистанд, онњо барои ин маќсад колонњоро љалб менамуданд. Вале
колонат шакли нави истисмори дењќони озод буд. Соњиби замин ба заминњои ба
иљорагузоштааш андозњои калонро муќаррар менамуд. Дењќони иљоракор низ аз
соњиби замин вобаста буд. Ў њуќуќи тарк кардани заминро надошт. Дар натиља,
ќисми зиёди иљоракорон ба шароитњои вазнини кор тоб оварда натавониста,
хонахароб мегаштанд, заминњои онњо ба ихтиёри латифундистон гузашта, худашон
ба ѓуломи онњо табдил меёфтанд. Ин вазъият аз бисёр љињатњо системаи крепостноии
феодалиро ба хотир меоварад.25
Инкишофи колонат яке аз шаклњои феодаликунонии љамъияти империяи Рими
императорї њисоб мешуд. Дар ин љараён боз як ќатор аломатњои дигар низ
мушоњида мегарданд, ки онњо, аз љумла, дар бўњрони шадиди шањрњои Рими Ѓарбї
(Италия, Галлия, Испания), каммањсул гардидани мењнати ѓуломон, ба фурўш
нарафтани мањсулоти косибону њунармандон, касод гардидани бозор, меросї эълон
шудани унвони куриал (заминдорони миёнањол, ки дар шањрњо зиндагї мекарданд),
аз њуќуќњои
озодонаи љойивазкунї мањрум гаштани куриалњо, косибон ва
њунармандони шањр, ба «ѓуломони давлат» табдил ёфтани онњо ва ѓайра зоњир
мегардид.
Баробари пастравии њаёти шањрњо ва дар кишоварзї барќарор гардидани
хољагии натуралї кўшку чорбоѓсозї ба хусусияти асосии њаёти хољагї ва иљтимої
табдил меёбад. Њар як кўшк (ќалъа) ба истењком табдил меёфт. Соњиби кўшк барои
муњофизати заминњои худ аскаронро нигоњ медошт, барои исёнкорон дар назди
ќалъааш њабсхонањо месохт. Заминдори калон -соњиби кўшку чорбоѓ дар ин давра на
танњо дар сарзамини худ, балки дар тамоми минтаќа ба њокими мутлаќ табдил ёфта
буд. Ў худ љинояткоронро ќазоват мекард, ба мањбасхона меандохт.
Њукумати империяи Рими - императорон Диоклектиан (284-305) ва Константин
(306-337) бо маќсади ќавї сохтани дастгоњи маъмурї-молиявии империя ислоњот
мегузаронад. Тибќи ин ислоњот дар кишвар як зумра чорабинињо, аз љумла
андозситонї дар шакли мол (натура); ба рўйихатгирии даврии замин ва ањолї (бо
маќсади ба тартиб овардани меъёри андозњои њукуматї), танзими маош ва ќимати
молњо; барќарор намудани (дар давраи Константин) муомилоти тилло (солид); ба
расмият даровардани крепостної ва ѓ. гузаронида мешавад.
Њокимияти императорї бо ин њама чорабинињо кўшиш мекард, ки сохти
фарсудашудаи давлатї ва љамъияти ѓуломдории худро њифз намояд, обрўю
эътибори худро ба боло барад. Ба ин маќсад дар мамлакат шакли диктатурадоминат љорї мешавад, ки он њокимияти мустаќил буд ва мутлаќияти Шарќи
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ќадимро ба хотир меовард. Тибќи ин шакли њукмронї император Диоклектиан бо
Худо баробар дониста шуда, ба ў ќурбонињо оварда мешуд. Дар замони њукмронии
Диоклектиан ва Константин бюрократия боло мегирад, сенат њамчун маќоми олии
њукумат њуќуќњои худро аз даст медињад, љои онро консистория- шўрои бюрократии
император ишѓол мекунад. Дар давраи њукмронии ин ду император артиш аз њисоби
варварњои кироя меафзояд. Дар њамин давра
император Диоклектиан
чорабинињоеро низ ба амал мебарорад, ки тибќи он мамлакат ба 4 тетрархияпрефектура, яъне ба ќисми Италия, Галлия, Иллирия ва Шарќ (ки ќисми љанубу
шарќии нимљазираи Балќан- Фракияро дар бар мегирифт) таќсим шуда буд. Њар яке
аз ин префектурањо маркази худро дошт. Дар ин миён Константин як муддат
мустаќилиятро аз нав барќарор мекунад.
Вале дере нагузашта баъди вафоти ў империя аз нав ба ќисмњо људо мешавад.
Соли 395 баъди вафоти император Феодосии I - империя акнун ба ду ќисми
мустаќил-империяи ѓарбии Рим ва империяи шарќии Рим људо мешавад. Миёни онњо
муносибатњои душманї меафзояд. Аз охири асри III- аввали асри IV ба баъд маркази
сиёсии империя ба Шарќ- ба шањри Константинопол, ки онро Константини Кабир
дар собиќ љои шањри антиќии Византия сохта буд , мекўчад.
Дар империяи Ѓарбии Рим (Равенна) низ бўњрони низоми ѓуломдорї ќувват
мегирифт. Дар ин љо майлњои марказгурезии заминдорони калон сол аз сол
меафзояд. Њукумати марказї бо усулњои пешина
давлатро нигоњ дошта
наметавонад. Бинобар ин маљбур мешавад, ки ба магнатњо, ки аз болои одамони
иљоракор њукмронї мекарданд, мурољиат намояд. Ин ба афзудани нуфузи онњо дар
тамоми мамлакат сабаб шуд. Дар натиљаи ба амал баровардани чунин сиёсат идораи
вилоятњо, ки пеш аз номи њокимияти марказї гузаронида мешуд, акнун бевосита ба
дасти сеторњои мањаллї мегузарад, саркардањои олии њарбї низ мустаќилият ба даст
меоранд. Њамаи ин дар бораи он шањодат медод, ки дар империяи Ѓарбии Рими низ
системаи ѓуломдорї ба тамом шикаст хўрда, протсесси феодаликунонии мамлакат
оѓоз гардидааст.
Нињоят, яке аз омилњои дигаре, ки вайроншавии сохти ѓуломдориро тезонда,
сабаби босуръат афзудани элементњои хољгидории феодалї гардида буд, ин дини
насронї, дурусттараш ташаккули њокимияти калисої буд.
Дар ибтидои асри IV калисои насронї таркиби иљтимоии худро ба куллї иваз
мекунад. Агар дар асрњои I-II мўътаќидони онро асосан халќи мазлум- табаќањои
бечора ва поёнии шањрњо ташкил медода бошад, пас дар асри 1V табаќањои
миёнањоли ањолї, њатто намояндагони табаќањои болои љамъият- ашрофон низ аз
пайравони дани насронї буданд..
Акнун калисо бар зидди сохти ѓуломдорї баромад намекард, балки кўшиш
менамуд, ки ба шароитњои он худро мутобиќ созад. Ин буд, ки дере нагузашта
калисо ва амалдорони он ба заминдорони калон табдил меёбанд. Дини насронї дини
давлатї эълон мегардад. Њамин тариќ, дини насронї њамчун дини давлатї- сиёсати
давлатии истисморро ќонунї мегардонад. Дар калисо гурўњи махсус- епископат
ташкил мешавад, ки дар њалли тамоми масъалањои давлатї бевосита иштирок
мекард ва њамчун ќоида манфиати синфи њукмронро дастгирї менамуд.
Асри IV инчунин даврае буд, ки фаъолияти калисо дар мањалњо, дар муњити
«варварњо» ќувват мегирифт. Ин буд, ки дар асри IV, махсусан дар асри V аксари
ќабилањои варварї (на римї) дини насрониро ќабул мекунанд. Дар пешбурди кори
тарѓиботии
дини насронї, махсусан епископатњои Рим, Александрия,
Константинопол, Антиохия ва Иерусалим фаъолият нишон медоданд. Мањз ба ивази
њамин фаъолияти худ епископат дар асри V ба унвони олии патриарх ва папа ноил
мегардад.
Аз њамин замон ба баъд митрополит ва архиепископњо ба патриарх, епископњои
ќаторї ба архиепископњо тобеь мешаванд. Њамин тариќ, калисо худро калисои
католикї ё умумиљањонї њисоб мекунад. Њар як љараён ё мазњаби динї, ки ба
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нишондодњои калисо итоат намекард, бидъат эълон карда шуда, аъзоёни он аз
тарафи давлат, ки бо калисо њамзабон гардида буд, таъќиб карда мешуд. Њамаи ин
низ шањодат аз он медод, ки калисои насронї барои сохти нави иљтимої- феодализм
заминаро омода мекард.
Бўњрони империяи Рим, ки дар асри IV тамоми соњањои њаёти иљтимої,
иќтисодї, сиёсї ва фарњангии кишварро фаро гирифта буд, бо вуљуди ба амал
баровардани як силсила ислоњотњое, ки ишора гардиданд, дар асри V натанњо паст
нагардид, балки боз њам тезу тунд шуд. Дар ин давра , исёнњои зиёди ѓуломон ,
махсусан шўришњои багаудон дар Галлия ва Испания (асрњои III-V), љунбишњои
сиркумселлинњо ё агонистон дар Африќои Шимолї (асри IV- ибтидои асри V), исёни
скамарон дар Ретсия, Австро-Венгрия (Паннония) ва Норик (миёнаи асри У) бо
вуљуди шикастхуриашон иќтидори империяро ба дараљаи муайян сусту заиф карда
буданд.
Аз ин нооромињои дохилии империя истифода карда дар охирњои асри IV ва
асри V варварњо26 ба Рим њуљум меоранд ва дар харобањои империяи Рим
давлатњои шоњии варварии худро барпо месозанд.
ТАЪСИСИ ШОЊИИ ВАРВАРЊО
ДАР АВРУПОИ ЃАРБЇ
§1. Шоњии вестготњо
Нахустин ќабилањое, ки ба љониби империяи Рим кўч баста буданд, ќабилањои
готњо мебошанд. То асри II онњо дар нишебињои дарёи Висла зиндагї мекарданд.
Онњо ба ин љо аз Скандинавия омада буданд.
Дар ибтидои асри III ќисми асосии ќабилањои готњо ба тарафи љанубу шарќ кўч
баста, дар Причерноморье (аз нишебињои Дунай то Дон) маскан мегиранд. Ќисми
дигари готњо дар љангалњои ѓарбї љой гирифта, аз готњои шарќии сањрої људо
мешаванд. Аз њамон замон ба баъд готњои шарќиро вестготњо (визиготњо) ва готњои
ѓарбиро истготњо (остроготњо) меномиданд.
Готњо дар Причерноморье як ќатор ќабилањои славянї, скифу сарматї ва
олмонї (герулњо)-ро ба худ тобеъ месозанд. Њамин тариќ, дар Причерноморье
иттифоќи калони ќабилањои гуногун ташкил карда мешавад, ки дар он готњо
(остготњо) аќаллиятро ташкил мекарданд. Вестготњо он ваќт ба ин иттињоди готњо
дохил набуданд. Онњо бештар бо римиён робита доштанд.
Соли 375 ба Причерноморье ќабилаи гуннњо27 њуљум мекунанд. Дар зери
зарбањои гуннњо иттињоди ќабилањои остготњо барњам мехўрад, сарвари он
Эрманарих худро ба ќатл мерасонад. Дар чунин шароит вестготњо бо маќсади аз
њуљуми гуннњо рањої ёфтан ба њукумати империяи Рим мурољиат карда аз он паноњ
мељўянд. Императори Рим Валент (364-378) мувофиќи шартнома онњоро дар
сарзамини Мезия ба сифати иттифоќчї љой медињад ва худ таъминоти хўроки онњоро
ба зима мегирад. Аммо ин шартнома аз тарафи Рим риоя намешавад, римиён бо
ќабилањои вестготњо њамчун бо ѓуломон рафтор мекунанд. Дар натиља соли 378 дар
Адрианопол вестготњо бар зидди император Валент шўриш мебардоранд. Ин
шўриши вестготњоро ба муќобили империяи Рим ањолии Фракия дастгирї карда буд.
Дар љараёни задухўрдњо миёни вестготњо ва римиён Император Валент њалок
мегардад. императори нав Феодосий (379-395) бо вестготњо сулњнома имзо мекунад.
Тибќи ин њуљљат вестготњо ба сифати иттифоќчии империя Рим дар бењтарин
заминњои нимљазираи Балкан љой мегиранд.
Баъди вафоти император Феодосий (395) вестготњо бо роњбарии короли худ
Аларих ба шањри Константинопол њуљуми ѓоратгарона мекунанд. Императори
Шарќии Рим Аркадий маљбур мешавад, ки Иллирияро гузашт кунад. Соли 401 шоњи
вестготњо Аларих ба Италияи Шимолї њуљум мекунад, вале шикаст мехўрад.
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Дар ибтидои асри V-империяи Ѓарбии Рим ба њуљуми ѓоратгаронаи мислаш
диданашуда дучор мешавад. Дар солњои 405-407 ба Италия ќабилањои свеб, вандал,
аллан зери роњбарии Радагайса њуљум меоранд, Флоренсияро ињота мекунанд, вале
ба шикаст дучор мешаванд. Дар солњои 407-409 ќабилањои аллан, свеб ва вандалњо
аввал, Галлия, баъд, Испанияро ишѓол мекунанд. Урдуи ѓоратгарони вестготњо, ки аз
намояндагони дигар ќабилањои варварї пурра карда шуда буд, Рими Шимолї ва
Миёнаро забт намуда ба Рим наздик омада буданд. Онњо аз император озод кардани
њамаи ѓуломони варварї ва ба итоати онњо додани вилоятњои Далматсия, Норик ва
Венетсияро талаб карда буданд. Азбаски император ба ѓайр аз озод намудани
ѓуломони варварї ба додани ноњияњои номбурда розї набуд, бинобар ин вестготњо
Римро дар муњосира гирифта, аз хўрокї мањрум месозанд. Дар натиља 24 августи
соли 410 Рим таслим мешавад.
Давлати шоњии варварии вестготњо дар ќисми љанубу ѓарбии Галлия бо
пойтахташ дар шањри Тумуз соли 419 ташкил шуда буд. Зоњиран онњо як узви
федеративии империя, шоњи онњо саркардаи харбии римї њисоб мешуд. Вале дар асл
ин дар сарзамини империяи Рим аввалин давлати мустаќили варварњо њисоб мешуд.
Вестготњо аз се ду њиссаи заминњои шоњии заминдорони мањаллиро кашида
гирифта, байни худ таќсим карда буданд. Дар нимаи дуюми асри V онњо
сарзаминњои Галлияро то Луар ва кисми зиёди Испанияро забт мекунанд. Баъди аз
тарафи франкхо забт карда шудани Аквитания вестготњо маркази худро ба Испания
(бо пойтахташ шањри Теледо) мекўчонанд. Соли 554 Византия соњили љанубу ѓарбии
Испанияро ба даст оварда буд. Њамин тариќ, шоњии вестготњо танњо як ќисми
нимљазираи Пиринейро соњиб буду халос. Ќисми шимолу ѓарбии Пириней бошад,
дар ихтиёри шоњии свебњо буд.
Вестготњо дар сарзаминњои васеи ишѓолкардаашон шањру ноњияњои
ањолинишин бунёд накардаанд. Онњо миёни испанињою римињо зиндагї мекарданд
ва чї аз љињати теъдод ва чї аз љињати маданияти моддию маънавї аз мардуми
тањљої фарсахњо дур буда дар зинаи пасти инкишофи маданї меистоданд. Илова бар
ин имтиёзњое, ки онњо доштанд (касби љанговарї, озод будан аз андоз) – аз омилњое
буданд, ки сабаби рўй овардани онњо ба тамаддуни римї гардида буд. Дар охири
асри VI бошад, готњо аз мазњабњои Ариании28 худ руй гардонида, дини римї –
насрониро ќабул мекунанд. Њамаи ин дар якљоягї омехташавии готњоро бо римиён
тезонда, барои дар муњити онњо ташаккул ёфтани муносибатњои феодалї шароити
мусоид фароњам оварда буд.
Инкишофи муносибатњои феодалї бошад, сабаби дар давлати Вестготњо тезу
тунд гардидани зиддиятњои дохилї мегардад, ки аз он арабњо истифода намуда,
Испанияро забт менамоянд.
§2. ШОЊИИ ВАНДАЛЊО
Муњољирати вандалњо њанўз дар асри 111 сар шуда буд. Дар ин давра онњо аз
гўшањои дурдасти Олмон ба Дунаи Миёна кўч баста буданд. Вале дар инљо онњо ба
муќобилияти сахти ќабилањои гунн дучор мешаванд ва дар якљоягї бо ќабилањои
свебњо (свевињо) ва алланњо (ќабилањои аз сарматњо ба вуљуд омада), ки аз Шарќ
омада буданд, ба тарафи Ѓарб-империяи Рим равон мешаванд. Онњо дар ибтидои
асри V дар Рейни Миёна хати мудофиавии римиёнро шикаста, ба Рейни Миёна ва
Галлия, баъд ба Испания зада медароянд. Дар соли 429 вандалњо бо њамроњии
алланњо тавассути гулўгоњи Гибралтар ба Африќои Шимолї њуљум меоранд. Шоњи
вандалњо Гейзерих аз вазъияти ноустувори дохилии Рим,-исёни волии РимБонифатсий ва њаракати агонистикон хуб истифода карда, ба империяи Рим лашкар
мекашад ва дар давоми 10 соли муњобирањои шадид ќисми зиёди сарзаминњои Римро
ба даст меорад ва тахминан дар як ваќт (439) бо вестготњо дар њудуди империяи Рим
боз як давлати нави варварї – шоњигарии вандалњо ба вуљуд меояд.
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Вандалњо ба монанди вестготњо узви федератсияи империяи Рим њисоб
мешуданд, аз љињати дин-ориомазњаб буданд ва аз љињати маданият нисбат ба
римиён ба дараљаи пасти инкишофи маънавї меистоданд. Онњо сохти ќавмїќабилавиро аз сар мегузарониданд. Ин буд, ки онњо ба мављудияти шартнома нигоњ
накарда, ањдшиканона ба хоки империяи Рим зада медароянд, молу мулки римиён,
њатто калисоњои мамлакатро талаву торољ мекунанд, заминњои онњоро кашида
мегиранд. Вањшонияти вандалњо, махсусан дар љазирањои Бањри Миёназамин –
Ситсилия, Сардиния, Корсика, љазирањои Балеар њадду канор надошт. Онњо дар
рафти њуљуми худ ба ин сарзаминњо бисёр ёдгорињои маданї ва санъатро берањмона
оташ мезаданд. Ин буд, ки амали вањшиёнаи онњо дар таърих «вандализм» ном
мегирад.
Шоњии вандалњо то соли 534 – ваќти аз тарафи Византия забт карда шудани он
давом кардааст.
§3. ШОЊИИ БУРГУНДИЯ
Бургундњо њанўз дар асри IV дар Рейни Боло бо пойтахташ дар шањри Вармс
маскан доштанд. Онњо дар њамсоягї бо империяи Рими зиндагї мекарданд. Дар
њамин давра шоњи гуннњо- Атилла (435-453), ки дар соњилњои Тисса (њозира њудуди
Венгрия) пойтахт дошт, ба давлати Бургундия њуљум оварда, онњоро пароканда
менамояд. Чанде аз ќабилањои миќдоран ночизи боќимонда бо иљозати сарлашкари
римиён Аэтсия дар Сабаудия (Савойя) ба сифати худмухтор маскан мегиранд.
Бо мурури замон бургундњо ќувват мегиранд ва дар соли 457 њудуди Ронои Боло
ва Миёнаро ба пуррагї ишѓол менамоянд ва дар худи њамон сол дар њавзаи дарёи
Роно бо пойтахташ дар шањри Лион давлати шоњии варварии худро ташкил
медињанд.
Давлати шоњии Бургундия њаљман њарчанд чандон калон набошад њам, вале аз
љињати љуѓрофї, стратегї ва њосилхезии замин дар љанубу шарќии Фаронсаи имрўза
мавќеи басо муњимро ишѓол мекард. Ташкилшавии ин давлати варварї ба империяи
Рим хавфи калонро пеш оварда буд, ки он, пеш аз њама дар ќатъ гардидани алоќаи
империяи Рим бо Галлияи Шимолї зоњир мегардид. Дар натиљаи таъсисёбии давлати
шоњии Бургундия империяи Рим дар асл танњо бо њудуди Италия мањдуд гардида буд.
Фаъолияти забткории бургундњо, ки ба аз худ кардани заминњои корам, боѓу
марѓзорњо ва ѓуломони римї сурат мегирифт, иќтидори иктисодии империяи Римро
боз њам заиф мекард. Аз ин истифода карда, шоњи гуннњо Атилла соли 452 ба
Италия лашкар мекашад ва ба ивази инъомњои зиёд аз ќасди ишѓол кардани Рим
даст мекашад.
Дар ин муддат бургундњо дар заминњои забткардаашон њаёти обшинагию
авлодии худро ташкил медињанд, бо ањолии галлиягї – римї махлут мешаванд. Дар
асри V онњо забони лотинї, анъана, расму оинњои римї ва муносибатњои молии
римиро хуб аз бар мекунанд. Дар натиља дар зери таъсири маданияти империяи Рим
муносибатњои авлодї-ќавмї-ќабилавии бургундњо зуд шикаст хўрда, дар муњити
онњо муносибатњои нави иљтимоию сиёсии феодалї ташаккул меёбад.
Шоњии Бургундњо алоќањои худро бо империяи Рим то соли 476 (давраи
барњамхўрии империяи Рим) нигоњ медорад.
Давлати варварии Бургундия соли 534 аз тарафи франкњо забт карда мешавад.
§4. ШОЊИИ ОСТГОТЊО
Остготњо баъди аз байн рафтани иттифоќи ќабилањои гуннњо дар водињои дарёи
Дунай ба сифати давлати худмухтори империяи Византия маскан мегиранд. Сарвари
остготњо Теодорих (493-526) – аз авлоди маъруфи амалњо – ќариб тамоми ќабилањои
остготњоро ба худ тобеъ сохта, њамчун шоњ њукмронї мекард.
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Соли 488 Теодорих бо розигии императори Рими Шарќї барои забти Италия ба
њуљум мебарояд. Аммо ѓалаба ба даст оварда наметавонад. Соли 493 ў бо шоњ
Одоакр (476-493) дар бораи таќсими Италия ањднома мебандад. Вале дере нагузашта
дар зиёфате, ки Теодорих ташкил карда буд, Одоакр хоинона кушта мешавад. Дар
натиља тамоми Италия ба итоати Теодорих мегузарад. Њамин тариќ, давлати нави
варварї – шоњии остготњо ба вуљуд меояд. Ин давлати нави варварї дар таркиби худ
ба ѓайр аз Италия боз вилоятњои ќадди Дунай – ќисми њудуди Шветсарияи имрўза,
Австрия ва Венгрия (Паннония)-ро дар бар мегирифт. Пойтахти он шањри Равенна
буд.
Остготњо асосан дар ќисмњои Шимолї ва Миёнаи Италия љойгир шуда буданд.
Онњо аз се як њиссаи заминњои варварњоро, ки дар ваќташ Одоакр ба онњо дода буд,
кашида гирифта, миёни худ таќсим мекунанд. Теодорих инчунин мулкњои фиск ва
заминњои бекорхобидаро мусодира намуда, ба ашрофони худ медињад. Барои
заминдорони Италиягию римї, ки заминњояшон мусодира нашуда буд, андозњои
калон – аз се њиссаи даромад муќаррар менамояд.
Дар замони њукмронии Теодорих дар заминдории обшинагї таѓйироти љиддие
ба амал намеояд. Баракс, анъанањои заминдории обшинагї инкишоф меёбанд. Ба ин
маќсад шоњ, њатто ба баъзе ашрофони римї мулкњои нав мебахшад.
Теодорих дар мамлакат сиёсати мураккаби хориљї ва дохилиро љорї карда буд.
Ў худро дар байни давлатњои шоњии варварї «калон» њисоб мекард ва дар
муносибатњои байнидавлатии онњо дахолат менамуд. Ў нисбат ба Византия низ
сиёсати мустаќилонаро мебурд. Ин бошад, императорони Рими Шарќиро ба ташвиш
оварда буд. Онњо ўро ба «кўрнамакї» гунањкор намуда, барои аз нав барќарор
намудани њокимияти императорї дар Италия чорањо мељустанд.
Дар сиёсати дохилї Теодорих кўшиш менамуд, ки њарду гўруњи ањолї – римињо
ва варварњоро ба њам оштї дињад. Ба ин маќсад ў ба дарбор олимон, нависандагон ва
дигар мутахассисони римиро љалб намуда, як ќатор ёдгорињои ќадими римиро
барќарор менамояд, аз љумлаи римиён барои худ мушовирон интихоб мекунад. Аз
байни ин мушовирон махсусан, Кассиодор дар вазифаи котиби давлатї хизмати
босазое кардааст. Бо супориши шоњ Теодорих ў «Таърихи готњо»-ро менависад. Дар
ин давра роњбарии гражданї мисли пештара дар дасти ашрофони римї боќї монда
буд. Барои римиён ќонунњои пешинаи римї амал мекард. Теодорих инчунин кўшиш
мекард, ки барои римиён ва готњо ќонунњои умумиро љорї намояд. Вале ин
кўшишњои ўро ба амал баровардан душвор буд. Дар асл сохтори сиёсии мамлакат то
охири давраи њукмронии Теодорих духўра мемонад. Ду халќи мамлакат – римиён ва
готњо – њар кадом аз рўи анъанањои аљдодии худ зиндагї мекарданд.
Њамин тариќ, сиёсати давлатдории Теодорих зиддиятњои зиёдеро пеш меовард.
Ин сиёсат, пеш аз њама барои ашрофони римї, ки орзуи бо империяи шарќї як
шуданро доштанд, номаќбул буд. Муносибати нисбатан хайрхоњонаи Теодорих
нисбат ба римиён бошад, дар навбати худ эътирози ашрофони готњо ва љанговарони
ќатории готиро ба вуљуд оварда буд. Људоии этникие, ки миёни римиён ва готњо
вуљуд дошт, барои ба дини насронї рўй овардан ва романикунонидани готњо
монеањои зиёдеро пеш меовард.
Дар чунин вазъият саркардањои њарбии готњо кўшиш ба харљ медињанд, ки
боигарии ашрофони римиро соњиб шуда, таъсири онњоро дар мамлакат суст
намоянд.
Баъди вафоти Теодорих (соли 526) ба тахти шоњї духтари ў Амаласунта (526535) меояд. Ў низ дар давлатдорї сиёсати падарашро давом медод. Ў зуд кушта
мешавад. Дар натиља миёни ашрофони остготї мубориза барои хокимият тезу тунд
мегардад. Аз ин вазъият истифода карда, императори Византия соли 533 армия ва
флоти бањрии худро ба Италия мефиристад ва дар муддати кўтоњ Рим ва Равеннаро
ишѓол мекунад.
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Вале љанг ба итмом нарасида буд. Бар зидди сиёсати реставратсионии Византия
на фаќат варварњо, балки табаќањои поёни ањолии Рим низ сар мебардоранд. Шоњи
нав остготњо Тотила (541-552) нисбат ба њамаи онњое, ки ба сиёсати давлатдории ў
розї набуданд, чорањои дахлдор дида, бо маќсади ба тарафи худ моил намудан ба
колонњо ва дигар одамони вобаста як ќатор сабукињо эълон мекунад. Мањз њамин
чораљўии Тотила ба ў имконият медињад, ки љанги дохилиро хотима бахшида,
византиягињоро аз шимол ва миёнаи Италия дур андозад. Вале Византия дар
навбати худ соли 552 ба Италия армияи иловагї фиристода, ба готњо зарбаи
њалокатовар мерасонад. Тотила дар майдони љанг њалок мешавад ва готњо бошанд
боз се соли дигар љанги озодихоњиро бо Византия давом медињанд. Нињоят, соли 555
Италия баъди љанги 20-сола пурра ба Византия тобеъ мегардад. Мувофиќи фармони
император Юстинианит (527-565) њамаи заминњо, ѓуломон ва колонњо ба соњибони
пешинаашон – римиён баргардонида мешавад, ќисми зиёди молу мулки остготњо
мусодира карда мешавад. Бисёр готњо сарзамини Италияро тарк мекунанд, танњо дар
ќисми шимолии Италия ќисман ањолии готњо боќї монда буду халос.
Бо вуљуди њамаи ин ба Византия низ муяссар нагардид, ки тартиботи
ѓуломдориро дар Италия комилан барќарор намояд.
§5. ШОЊИИ ЛАНГОБАРДЊО
Њукмронии Византия дар Италия бисёр дур давом накарда буд. Баъди 13 соли
аз тарафи Византия забт карда шудани Италия соли 568 аз тарафи шимол ба ин
сарзамин варварњои нав, – лангобардњо, ки дар соњили чапи дарёи Элба дар
Паннония (Австрия ва Венгрия) маскан доштанд, њуљум меоранд. Иттињоди
ќабилавии лангобардњо нафаќат ќабилањои олмонї (саксњо, гепидњо), балки
сарматњо ва булѓорњоро низ дарбар мегирифт. Византия дар ваќташ лангобардњоро
дар љанги зидди остготњо ба сифати иттифоќчї истифода бурда буд. Акнун шоњи
лангобардњо- Албоин мехост, ки Италияро аз Византия кашида гирад. Лангобардњо
назар ба дигар ќабилањои олмонї дар љангњо љоњилтар буданд: онњо шањрњоро хароб
намуда, мардуми беяроќро ќатли ом мекарданд ва ба ѓуломї мубаддал менамуданд.
Онњо бо сеяки заминњо ќаноат накарда, тамоми заминњои заминдорони калонро
кашида гирифта, худи онњоро аз љояшон меронданд ва ё ба ѓуломї табдил медоданд.
Дар њама љо аз ањолї андозњои калон ситонида мешуд. Тамоми роњбарї ба
дасти гертсогњои лангобардњо гузашта буд.
Њамаи ин табиист, ки эътирози халќро ба муќобили њукуматдорони
лангобардњо ба амал меовард. Дар мубориза барои озодї ва истиќлолият бар зидди
лангобардњо нафаќат заминдорони калон, ки аз молу мулки худ мањрум гашта
буданд ва магнатњо, ки дорои иќтидори њарбї буданд, балки папањои римї низ
иштирок мекарданд. Ташкилоти сиёсии папагї, ки дар асрњои VI-VII ташаккул ёфта
буд, дар мубориза барои истиќлолият на танњо барои ба даст овардани заминњои
лангобардњо дар ќад-ќади дарёи Тибр мекўшиданд, балки дар айни замон њаракат
доштанд, ки аз тобеияти Константинопол – империяи Рими Шарќї низ худро озод
намоянд ва давлати папагии худро ташкил дињанд. Дар ин кор ба онњо франкњо
такягоњ буданд. Нињоят аввалин папае, ки давлати њам динї ва њам дунявиро ташкил
карда буд, папа Григорий 1 (590-604) буд.
Давлати ташкил кардаи папа Григорийи 1 њам њокимияти калисої ва њам
дунявиро ба худ тобеъ карда буд ва он боќимондаи империяи Рим њисоб мешуд.
Нињоят, дар рафти ин муборизањо ба Пипини Короткий (751-768) муяссар
мешавад, ки дар солњои 754 ва 757 ба шоњигарии варварии лангобардњо зарба
расонда, як ќисми заминњои онњоро кашида гирад. Шоњ Карли Кабир (768-814)
бошад, андаке дертар соли 774 лангобардњоро ба пуррагї ба худ тобеъ месозад.
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§6. ШОЊИИ ФРАНКЊО
Иттињоди ќабилањои франкњо дар асри III дар поёноби дарёи Рейн ташаккул
ёфта буд. Ин иттињод ќабилањои њамава, бруктера, сугамбра ва ѓ-ро дар бар
мегирифт. Дар асри IV франкњо дар Шимолу шарќии Галлия њамчун иттифоќчии
империяи Рим маскан мегиранд. Онњо он ваќт аз ањолии галлию римї људо зиндагї
мекарданд ва њанўз романї нашуда буданд. Франкњо ба ду гурўњи калон људо шуда
буданд: франкњои саличї – сокинони соњили бањр ва франкњои рипуарї, ки дар
шарќи дарёи Маас пањн шуда буданд. Њар як вилояти франкњо князи худро дошт.
Дар байни сулолањои князї махсусан сулолаи Меровингон (саличиён) шўњрат пайдо
карда буд. Асосгузори сулола Меровей («зодаи бањр») ном дошт. Ба намояндаи
сеюми сулола Хлодвиг (481-511) муяссар мешавад, ки њокимияти худро дар тамоми
заминњои франкњо љорї намояд. Хлодвиг бо роњњои гуногун – ришва, хиёнат ва зўрї
њамаи дигар князњоро, аз он љумла як ќатор авлодони худро, нест карда, њамчун
шоњи ягона њукмронї мекард.
Бисёр воќеањои бузурги таърихї дар њаёти франкњо бо номи Хлодвиг вобаста
аст. Ў соли 486 тамоми Галлияи шимолиро забт мекунад, баъд Суассон, ќисми зиёди
њавзаи Сена ва Луарро ба даст меорад. Дар охирњои давраи подшоњии худ Хлодвиг
то дарёи Гаронна пеш меравад. Ў мехост, ки Бургундияро низ ишѓол кунад, вале бо
барќарор намудани таъсири худ дар дарбори бургундњо мањдуд мешавад.
Дар миёнаи солњои 90-уми асри V Хлодвиг ва аз паси вай ањли оила, дарбориён
ва тамоми варварњо дини насрониро ќабул мекунанд. Ба дини насронї гаравидани
варварњои франкї нишони романї шудани онњо буд.
Ба дини насронї гаравидани франкњо хусусияти хосе дошт. Ин хусусият дар он
зоњир мегардид, ки онњо дини нарсониро бевосита аз рўњониёни католикии галлїримї ќабул карда буданд. Дар сурате ки аксарияти ќабилањои варварї (вестготњо,
отсготњо, вандалњо, бургундњо, лангобардњо) онро дар шакли арианиаш, ки дар
байни галлу римињо пањн гардида буд, ќабул карда буданд. Аз ин рў, онњо дар
шахсияти рўњониёни мањаллии галлию римї такягоњи мустањкаме пайдо карда
буданд. Ин бошад, ба онњо имконият медод, ки кори ба худ тобеъ сохтани ќисмњои
љанубии Галлия – Вестготия ва Бургундияро осон намояд.
Њамин тавр, Хлодвиг то охири умраш ќариб аз чор се њиссаи сарзамини
Галлияро ба худ тобеъ сохта буд.
Фаъолияти забткории Хлодвиг баъди вафоти ў аз тарафи писаронаш ва
наберагонаш давом дода мешавад: соли 534-шоњигарии Бургундия, соли 542- охирин
сарзамини вестготњо дар Галлия, сонитар,- Алемания, Тюрингия, Бавария ва якчанд
ќабилањои саксњо ба давлати франкњо тобеъ мешаванд. Дар нимаи дуюми асри VIшоњии франкњо дар байни шоњињои варварї аз њама бузургтар њисоб мешуд.
Гегемонияе, ки дар замони шоњии остготњо (Теодорих) вуљуд дошт, акнун ба шоњии
франкњо гузашта буд.
Франкњо то ваќти ба даст овардани Галлия худ њанўз чун давлат ташаккул
наёфта буданд. Њокимияти олї дар дасти сарварони љанговарон буд, корњои
љамъиятї ва судї дар маљлисњои ба ном халќї, ки дар он танњо мардњо –љанговарон
иштирок мекарданд, баррасї мегардиданд. Чунин тарзи примитивї – соддаи
њукуматдории патриархалї барои роњбарї кардан аз болои халќњои заминњои
ишѓолшуда, ки маданияти бештар баланди давлатдориро дидаанд, мувофиќ
намеомад. Бинобар ин зарурати «ба маќомоти давлатї иваз намудани маќомоти
сохти ќавмї» пеш омада буд.
Сохтори давлатии Меровингњо (асрњои VI-VII) нисбатан содда буд. Миёни
идорањо вазифањо ба таври мушаххас људо нашуда буд. Тамоми корњои маъмурї,
хизмати полис, њукумати олии судї аз тарафи як кас – шоњ амалї мегардиданд. Дар
округњо, вилоятњо-графњо њукмрон буданд. Вазифаи асосии онњо аз љамъоварии
андоз, љарима ва бољ иборат буд.
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Системаи идорае, ки франкњо минбаъд ташкил медињанд, пеш аз њама ба
манфиати ашрофони феодалї хизмат мекард. Он њукмронии франкњоро аз болои
ањолии заминњои ишѓолшуда таъмин карда, барои дар итоат нигоњ доштани халќи
худ њидоят менамуд.
Лозим ба ёдоварист, ки дар љамъияти тозабунёди франкњо равобити авлодї
наќши муњим мебозид. Франки озод аъзои авлод ва дар њимояи он буд, барои
аъзоёни он дар назди авлод љавобгар њисоб мешуд. Њар як шахси гунањкор барои
љинояти содир кардааш на дар назди давлат, балки дар назди авлод, шахси љабрдида
ва хешу аќрабои он љавобгар буд. Ќасоси хунї амал мекард. Дар таќсими мерос
миёни зану мард баробарї дида намешуд. Зан њуќуќи ба мерос гирифтани заминро
надошт. Тамоми молу мулк аз они оила (авлод) њисоб мешуд, хољагии умумї давом
мекард.
Дар давраи њукмронии шоњ Хилперик (561-584) дар љамъияти франкњо
протсесси вайроншавии алоќањои авлодї ва пайдошавии оилањои калон, заминдории
хусусї инкишоф меёбад.
Дар асрњои VI-VII дар давлати франкњо унсурњои хољагидории партриархалї,
ѓуломдорї нигоњ дошта мешуданд. Аз њамин ваќт сар карда дар ин љо унсурњои
хољагидории феодалї (дар шакли ибтидоияш) ба худ роњ мекушоянд, заминдории
калон тадриљан ривољ мегирад. Ин бошад, ба хонавайрон шудани дењќонон меовард.
Дар натиља дењќонони безаминмонда ба крепостнои заминдорони калон мубаддал
мегаштанд. Дар мамлакат истисмори феодалии крепостнойњо љорї мегардад.
Њукумати шоњї пеши роњи худсарињои магнатњои заминдорро гирифта
натавониста, маљбур буд, ки бо онњо муросо кунад.
Зулми золимон ва истисмори берањмонаи дењќонон нињоят ба исёнњои халќї
оварда мерасонад. Аз ин истифода карда, соли 687 Пипини II Геристалский бо
дастгирии заминдорони хурду миёна ба худсарињои магнатњои заминдор хотима
гузошта, њукмронии тамоми давлати франкњоро ба даст меорад.
СОХТИ ЉАМЪИЯТИИ ВАРВАРЊО
Њанўз аз даврањои ќадим то аввалњои солшумории мелодї дар шимоли Италия
ќабилањои сершумори варварї зиндагї мекарданд. Онњо ба 3 гурўњи калони келтњо,
олмонињо ва славянњо људо шуда буданд. Ин ќабилањо њаёти ќавмї-ќабилавї ва
авлодиро аз сар мегузарониданд. Онњо њанўз ба чї будани давлат ва муносибатњои
иљтимоию иќтисодї ва синфї ба маънои томаш сарфањм намерафтанд. Љамъияти
онњо љамъияти ибтидоии ќавмї-ќабилавї буд. Ин љамъият дар асрњои IV-V бо
мурури замон зери таъсири њамсоягонаш, махсусан рими ѓуломдорї ба вайроншавї
оѓоз карда бошад њам, вале ба ин нигоњ накарда, дар он анъанањои муносибатњои
ибтидоии ќавмию ќабилавї ва авлодї, мулкдории умумї ба замин њанўз решањои
ќавї дошт.
Рим дар давоми садсолањо ба ин ќабилањои варварї мубориза мебурд. Дар
натиљаи ѓалабањои Рим аз болои варварњо шуморањои зиёди онњо ба ѓуломї
мегузаштанд. Рим дар давоми солњои зиёд латифундияњои худро бо ќуввањои корї
мањз аз њисоби варварњо таъмин менамуд.
1.КЕЛТЊО. Ќабилањои варварии келт њанўз аз миёна ва нимаи дуюми њазораи 1
то милод дар Аврупои ѓарбї масоњати васеъро ишѓол мекарданд. Дар асрњои VI-III
то милод, онњо дар сарзаминњои имрўзаи Олмон ва Фаронса (галлњо), Испания
(келтонберњо), Ирландия (ирњо ё эйрњо ва скоттњо), Англия (бриттњо), инчунин дар
Шветсария (гелветњо), Италияи шимолї (Галлияи Сизалпин) маскан доштанд. Дар
миёнаи асри III то милод келтњо дар Осиёи Саѓир давлати худро бо номи Галлатия
ташкил медињанд.
Њуљуми ѓоратгаронаи келтњо ба муќобили Рим њанўз аз ибтидои асри IV то
милод сар шуда буд. Соли 390 то милод ќабилањои галлњо ба Италияи Миёна њуљум
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оварда, то Рим мераванд ва онро оташ мезананд. Бори дигар ќабилањои кимарњо ва
тевтонњо (ќисман галлњо ва ќисман олмонињо) Римро ба ларза оварда буданд. Соли
121 то милод римиён низ тамоми ќувваи худро љамъ оварда ба муќобили келтњо ба
њуљум мегузаранд ва ќисми љанубии Галлияро, ки Галлияи Нарбонї ё Провинсия ном
гирифта буд, ба даст меоранд. Соли 58 то милод Юлий Сезар ба муборизаи зидди
келтњо бархеста дар давоми 7 сол – то соли 51 то милод тамоми Галлияи
Трансалпиро забт мекунад. То ин ваќт ќабилањои олмонї- келтњоро аз Олмони ѓарбї
низ зада пеш карда буданд. Аз њамин ваќт сар карда, дарёи Рейн сарњади байни
келтњо ва олмонињо гардида буд.
Ќабилањои келтии Галлия, ки аз тарафи римиён забт карда шуда буданд, дар
ташкили њаёти иљтимої аз дигар ќабилањои келтї, аз љумла келтњои Британия ва ё
Ирландия фарќи љиддї доштанд. Онњо (ќабилањои келтин Галлия) њанўз то аз тарафи
римиён забт шуданашон давраи вайроншавии сохти ќавмї-ќабилавиро аз сар
мегузарониданд. Дар байни онњо аллакай ашрофони давлатманд ва пуриќтидори
авлодї-ќабилавї вуљуд доштанд. Ин гурўњи љамъиятї, ки онњоро Юлий Сезар
«саворагон» номида буд, соњиби бењтарин заминњои њосилхез ва ѓуломон буданд.
Онњоро дружиначиёни зиёд њимоя мекарданд. Ќисми зиёди аъзоёни ќатории
обшинањои авлодии галлњо (плебсњо) низ дар итоати «саворагон» буданд. Дини
галлњо дар њамон ваќт аллакай хусусиятњои љамъияти навбунёди феодалиро ифода
мекард. Корпоратсияи динии пуриќтидори друидон дар њалли бањсу муноќишањои
байни ќабилавї њамчун њаками трибуналї баромад мекард.
Баъди ба итоати Рим гузаштани Галлия мањз њамин таѓйиротњои иљтимої
омили асосии ба зудї ба дини романї гаравидани галлњо мегардад. Ин буд, ки дар як
муддати кўтоњ шањрњои галлї–римї бунёд мешаванд, роњњои сангфарш Галлияро бо
чор тарафи он мепайвандад. Галлињо дини римї, номњои римї ва либосњои римиро
ќабул намуда, анъанањои римиёнро аз худ мекунанд. Њамин тавр, Галлия яке аз
сарзаминњое буд, ки ќисмати худро бо Рим як медонист ва бо Италия алоќањои ќавї
дошт.
Дар охири асри 1 то милод, дар давраи њукмронии император Август Рим
Испания, дар миёнаи асри 1 милодї дар замони њукмронии император Клавдий
Британияро низ забт мекунад. Аммо протсесси романикунонии ањолињои ин
сарзаминњо ба мисли Галлия давом намекард. Дар ин љо протсесси романикунонї
нисбатан суст давом мекард. Ин њолро махсусан дар ќисми шимолии нимљазира
(баскњо)-и Испания мушоњида кардан мумкин аст. Њукмронии римиён дар Британия
бошад, дур давом намекунад. Дар ибтидои асри V легионњои римї аз сарзамини
Бритониё берун ронда мешаванд.
Умуман бояд эътироф кард, ки келтњо дар этногенези халќњои Аврупои асри
миёна – англисњо, франсузњо ва испанњо наќши муњиме бозидаанд. Масалан, як ќатор
элментњои этникию забонии келтњо ба бисёр халќњои Аврупои ѓарбї,- франсузњо,
ирландњо, англисњо, испанињо гузаштаанд; келтњо њарчанд романї шуда бошанд њам,
вале дар торумор намудани империяи Рим фаъолона иштирок кардаанд, дар
инкишофи заминдории калон низ ба Ирландия, Шотландия, баъзе вилоятњои
асримиёнагии Англия (Уэлс) ва Бретани Фаронса таъсири худро гузоштаанд. Онњо
инчунин дар инкишофи муносибатњои љамъиятї ва маданияти моддии мамлакатњои
Аврупои Ѓарбї сањми арзандае гузоштаанд. Ирландињо ва шотландињо аз авлодони
бевоситаи келтњо мебошанд.
2.ОЛМОНИЊО. Олмонињо аз халќиятњои ќадим мебошанд. Дар бораи онњо
њанўз муаллифони дунёи антиќа Юлий Сезар («Ќайдњо дар бораи љанги Галлия»,
соли 50 то милод), Татсит («Дар бораи пайдоиш ва љои истиќомати олмонињо» соли
100 милодї), инчунин Плиний Старший («Таърихи табиї» -ваф. соли 79 милодї),
муаррихи Юнон Страбон («Љуѓрофия») (охирњои асри 1 то милод- аввали асри 1
милодї), маълумоти муфассал додаанд.
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Мувофиќи маълумоти муаллифони номбурда олмонињо дар замони онњо њаёти
ќавмї-ќабилавиро аз сар мегузарониданд. Вале дар дохили ин сохти љамъиятї
аллакай нишонањои сохти феодалї: заминдорї, табаќањои ашрофон, љанговарон,
истисмори мењнати ѓуломон, ки давраи крепостноии сохти феодалиро ба хотир
меовард ва ѓ. дида мешуданд.
Бо вуљуди ин муаррихон ќайд мекунанд, ки дар љамъияти ибтидоии олмонињо
муносибатњои синфї њанўз инкишоф наёфта буданд, ташкили хољагї характери
патриархалиро дошт, дини онњо низ дар шакли муассисаи њукмрон ва аз тарафи њама
эътирофшуда ташаккул наёфта буд, маъбадњои муќаддас вуљуд надоштанд,
анъанањои умумии динї кор карда нашуда буд. Олмонињо ба њаргуна ќуввањои
стихиявии табиї: осмон, офтоб, шамол, замин эътиќод доштанд, онњоро дар
образњои шоњон ва ќањрамонон бо номи Худо Один – таљассуми Худои љанговар) ва
ѓ. васф мекарданд, ба он саљда менамуданд, ќурбонињо меоварданд.
Нахустин муњорибаи олмонињо бо римиён дар замони њукмронии император
Юлий Сезар рух дода буд. Вале Сезар он ваќт ба онњо зарбаи сахт медињад ва њатто
бо маќсади тарсондан худ ба соњили рости дарёи Рейн мегузарад. Дар замони
њукмронии императорони Рим-Агрипп, Друз ва Тиберий (баъд император мешавад)
Рим як ќисми заминњои байни Рейн ва Везерро ишѓол намуда, то бо Элба мебарояд.
Аммо шикастхўрии Вар дар соли 9 милодї (дар љангали Тевтобург) ба пешравии
армияи римиён халал мерасонад. Аз њамин ваќт сар карда римиён ба мудофиа
мегузаранд. Ба ин маќсад онњо ба масофаи 500 км, иншоотњои мудофиавї месозанд
ва бо њамин восита як муддат худро аз њуљумњои навбатии олмонињо эмин нигоњ
медоранд. Аммо олмонињо низ дар ин муддат хуб тайёрї мебинанд ва дар нимаи
дуюми асри II милодї љанги Маркоманиро оѓоз мекунанд, ки он 15 сол (165-180)
давом карда буд. Дар натиљаи ин задухўрдњо Рим маљбур мешавад, ки барои
ќабилањои варварии олмонињо байни Рейни Боло ва Дунаи Боло замин људо кунад ва
онњоро њамчун узви федератсия эътироф намояд.
Дар миёнаи асри III ваќте ки империяи Римро бўњрони иљтимої ва сиёсї фаро
гирифта буд, як ќисми ќабилањои Олмони Ѓарбї – франкњо, свебњо ва дигарон
сарњади Римро дар ѓарбии Олмон – Рейнро вайрон мекунанд ва ба хоки империя зада
медароянд. Дар њамин давра гурўњњои калони ќабилањои шарќии Олмон – готњо аз
шимол ба љануб – ба њавзаи дарёи Дунай фаромада, як ќисми заминњои Дакияро
ишѓол мекунанд ва баъд ба Причерноморе пањн мешаванд. Готњо дар
Причерномория 150 сол дар байни славянњо, ќабилањои сарматии шарќї ва ѓ.
зиндагї намуда, ду шоњии худ – шоњии Вестготњо (дар Дунаи Поён) ва шоњии
остготњо (дар њавзаи Днепри Поён) ташкил медињанд. Дар натиља онњо ба сарњадњои
империяи шарќии Рим наздик мешаванд.
3.СЛАВЯНЊО. Славянњо низ ба монанди олмонињо таърихи ќадима доранд.
Аввалин маълумотњо дар бораи славянњо дар асарњои муаллифони антиќи ќариб дар
як ваќт баробари олмонињо пайдо мешавад. Чунончи, муаллифони ќадим Татсит,
Плиний ва Птоломей дар асарњои худ борњо халќњоеро бо номи венедњо (ё венетњо),
ки дар соњилњои љануби Бањри Балтика дар тарафи шарќии олмонињо зиндагї
мекарданд, ба забон овардаанд. Дар асрњои IV, дар ќатори номи венедњо ва номи
нави он славянњо номњои гетњо ва антњо низ вомехўранд. Муаррихи маъруфи
Византия Прокопий Кесарийский (асри VI) склавинњо ва антњоро-славян номида буд.
Мувофиќи маълумоти Прокопий склавинњо-дар Дунай; антњо – дар шарќии Днестр
зиндагї мекарданд. Ба њар њол, дар асри 1 милодї славянњо дар сарзаминњои зиёдеаз соњилњои Бањри Балтикї дар Шимол ва то Дунай дар љануб, аз Дунай дар ѓарб то
њавзаи Днепр ва дар Шимол ва Шарќ аз Днепр то Ока – маскан доштанд.
Тибќи шањодати Прокопий, Маврикий (ох. асри VI - ав. асри VII) славянњо
њаёти ибтидоии ќавмї-ќабилавиро аз сар мегузарониданд.
Њангоми њуљум ба муќобили империяи шарќии Рим онњо низ ба мисли
олмонињо дар як зинаи инкишофи љамъиятї-сиёсї буданд. Ин хусусиятњо дар
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вайроншавии сохти ќавмї-ќабилавї, дар риояи анъанањои патриархалї, дар санъати
љанговарї, заминдорї ва эътиќод ба љисмњои табиї – осмон, офтоб, раъд, барќ,
кўњњо, дарахтон, об ва ѓ., нињоят дар вањшонияти бењад, харобкорї, талаву
торољгарї зоњир мегардиданд.
Славянњо низ ба монанди олмонњо дар барњам задани љамъияти ѓуломдории
Рим ва маданияти он ва гузаштан ба муносибатњои нави хољагидорї – феодализм
сањмгузор буданд: славянњо, олмонињоро танг карда, онњоро водор сохта буданд, ки
аз шарќ ба љанубу ѓарб кўч банданд ва ба њуљуми зидди империяи Рим гузаранд;
минбаъд дар асрњои VI-VII славянњо собиќ сарзаминњои олмонињоро дар њудуди
Висла ва Элба ишѓол намуда, ба сарњадоти империяи шарќии Рим наздик мешаванд,
нињоят, ба нимљазираи Балкан – Византия (сарзаминњои империяи шарќии Рим) зада
даромада онро ишѓол мекунанд ва сабаби дигаршавии сохти иљтимої ва рўй
овардани Византия аз сохти ѓуломдорї ба муносибатњои феодалї мегарданд.
ЗАВОЛИ ИМПЕРИЯИ РИМ
Яке аз сабабњои шикастхўрии империяи Рим рўњияи љоњилї (варварї)
гирифтани империя буд. Ба сари њукумати империя омадани љоњилон (варварњо)
њаракати сепаратї29 - марказгурезиро дар мањалњо тезонда, зиддияти байни
доирањои њукмронро боз њам тезу тунд менамояд ва дар маљмўъ ба сарнагун
гардидани империя замина мегузорад.
Дар Ѓарб ашрофони мамлакат бо љоњилон якљоя њаракати оппозитсиониро
сарварї мекарданд. Онњо дар ибтидои солњои 90-уми асри IV намояндаи худро ба
мансаби императорї омода карда буданд. Император Феодоси Кабир (379-395) бо
душворињои зиёд њукмронии худро дар ќисми ѓарбии империя нигоњ медошт. Баъди
вафоти Феодосийи I империя ба ду ќисм - шарќї бо пойтахташ дар Константинопол
ва Рими ѓарбї бо пойтахташ дар Медиолан, баъд дар Равенна људо мешавад. Бар
сари тахти империяи Рими Шарќї писари Феодосии I-Аркадий (395-408) ва империяи
Рими Ѓарбї писари дигари ў-Гонорий (895-423) менишинад.
Шикастхўрии империяи Рим сабабњои иљтимої, сиёсї ва фарњангии худро
дошт. Дар ин давра, муборизаи байни ашрофони варварї бо ашрофони нави
Константинопол, ки дар асри 1У њукмронии сиёсї ва иќтисодиро дар даст доштанд,
тезу тунд мегардад. Императорони империяи шарќї њанўз њам аз даъвои ќисми
ѓарбии империя даст накашида буданд. Саркардањои ѓарбї аз рўи анъана даъвои
роњбарии олиро доштанд. Њам Гонорий ва њам Аркадий дар зери таъсири варварњо
монда буданд. Намояндагони табаќаи сенаторон давраи хору зории худро паси сар
мекарданд. Њукумат аслан ба дасти сарлашкарони варварї интиќол ёфта буд.
Тамоми артиши империяи Рим аз варварњои зархарид иборат буд.
Дар ибтидои асри V ба ашрофони Римии империя, ки дар шахсияти Стилихон –
императори сарзаминњои ѓарбии мамлакат душмани худро медиданд, муяссар
мешавад, ки соли 408 ўро бо њамроњии писараш ба ќатл расонанд. Њамин тариќ, дар
миёнањои асри У аксарияти сарзаминњои империя – Африќо, Британия ва Паннония
ба дасти варварњо мегузарад. Дар Италия ба сари њукумат сарварони гурўњњои
варварї меоянд.
Дар солњои 50-70-уми асри У мубориза барои тахти императории Рими Ѓарбї
миёни доњиёни варварњо, ашрофони римї ва императори шарќии мамлакат тезу тунд
мегардад. Артиш, ки асосан аз варварњо иборат буд, соли 476 саркардаи худ
Одоакрро короли худ эълон мекунад. Одоакр охирин императори Рим – Рамул
Августулаи (475-776) понздањсоларо аз тахт ронда, падари ў – Орестро ба ќатл
мерасонад. Одоакр (476-493) баъди ба тахт омадан њамоно рамзу нишонањои
императорї – тољ ва хилъати наќшинро ба Константинопол – императори Рими
Шарќї мефиристад ва худ аз рўи анъанаи варварї унвони королї – Конунтаро ќабул
мекунад.
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Ин воќеа хотимаи империяи Рим њисоб мешавад. Территорияи боќимондаи
империяи Рими Ѓарбї дар Галлияи Шимолї бо марказаш Париж баъди 10 сол (соли
486) аз тарафи короли франкњо – Хлодвиг (481-511) забт карда мешавад.
Давлати ташкилкардаи Одоакр аз љињати этникї басо гуногунранг буд. Он
ќабилањои мухталифи скирњо, черулњо, ќисман готњо, аланњо (ќабилањои Ќавќози
Шимолї) ва ѓайраро дар бар мегирифт. Муносибати Одоакр бо ашрофони
ѓуломдори Рим, ки сеяки заминњои онњоро гирифта, ба љанговарони худ дода буд,
чандон хуб набуд. Ашрофони римї ба Одоакр бовар надоштанд ва ба љои он
номзади худ – Теодорихро (493) ба сифати короли остготњо тайёр карда буданд. Аз
ин рў, мавќеи Одоакр дар сари њукумати королї устувор набуд. Ў ба њимояи ягон
ќабилаи варварї умед баста наметавонист, зеро ѓалабаи ў аз болои Рим дар асл
табаддулоти радикалї - ќатъие буд, ки бар зарари заминдорони Рими императорї
равона карда шуда буд.
Шикасти империяи Рими Ѓарбї дар як ваќт заволи системаи муносибатњои
иљтимоие мебошад, ки ба ѓуломдорї асос ёфта буд. Он дар айни замон сабаби пайдо
шудани муносибатњои нави иљтимої – феодалї гардида буд. Дар натиља, дар собиќ
сарзаминњои империяи Рими ќадим сохти нави иљтимої – форматсияи феодалї ба
вуљуд омада буд.
ВАРВАРЊО ЗИДДИ ТАМАДДУН
Инак, чи хеле ки аз тањлили форматсионї равшан гардид, дар он љињати муњими
тањлили воќеањои таърихї – бањодињї аз мавќеи тамаддун чандон комил ба назар
намерасад. Њол он ки мањз чигунагии њаёти моддї – маданї ва маънавии инсон дар
даврањои таърихї аз њамон омилњои муњиме мебошад, ки ба дер ё зуд аз байн
рафтани империяњо сабаб мегардад.
Њамин тариќ, агар ба масъалаи њуљуми варварњои Аврупо ва Осиё ба империяи
Рим аз мавќеи тањлили тамаддунї бархўрд намоем, маълум мегардад, ки империяи
Рим њанўз аз даврањои аввали мављудияти худ на танњо дар сиёсат, иќтисод, балки
дар фарњанг ва њунар низ иќтидори ќавии худро нишон медод.
Дар давраи Рими императорї дар кишвар оид ба бењдошти давлатдорї ва
ташкили санъати баланди хољагидорї як зумра талошњо ба амал бароварда
мешаванд. Чунончи, дар кишвар роњњои нав ба нав, театрњо, њаммомњо, кўшкњои
бањашамат ва ибодатхонањо бунёд мегардад, ќубурњои обгузар хобонида мешуданд.
Колизей – бузургтарин амфитеатри Рим, ки дар асри 1 м. сохтмонаш ба охир расида
буд, 50 њазор тамошобинро дарбар мегирифт. Андаке дертар Пантеон- “маъбади
њамаи Худоён”-и Рим сохта мешавад, ки диаметри гунбази бетонии он 43, 2 метр
дарозї дошт. Мувофиќи ишорањои таърихї сохтани чунин иншоот то асри ХIХ ба
инсонияти рўи замин муяссар нашудааст.
Римиён воќеан барои наслњои оянда аз худ мероси гаронбањои фарњангї боќї
гузоштаанд. Дар империяи Рим теъдоди одамони босавод бо суръат меафзуд, дар
кишвар китобхонањои оммавї сохта шуда, савдои китоб ривољ мегирифт, илмњои
гуногуни таърих, адабиёт, табиатшиносї ва ѓайра инкишф меёфтанд.
Дар њаёти рўзмарраи римиён ташкил ва гузаронидани њар гуна идњои миллї
мавќеи калонро ишѓол мекарданд. Чорабинињои оммавї соле дар давоми 180 рўз
гузаронида мешуданд. Дар сиркњо ва амфитеатрњо мунтазам мусобиќањо давом
мекарданд. Ашрофони давр низ миёни худ дар зебу зинат, дар навъњои гуногуни
таомњо ва ороиши ќасру кўшкњои худ мусобиќањо меоростанд.
Сохти империя дар охирњои асри IV дар айни замон як ќатор аломатњои
хатарноки худро низ оварда буд. Дар ин давра дар муњити шањрвандони озоди Рим
ба љои хайрхоњии шањрвандї, ки як ваќтњо римиён бо он ифтихор доштанд, акнун
хислатњои хушомадгўї, лагандбардорї, чоплусї ва тамаллуќ дар назди император,
ба љои кўшишњои нишон додани шуљоат ва корнамої, бањри бењбудии умум23
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мансабпарастї ривољ мегирифт; талаботњои њарчи бештар ба сањна гузоштани
намоишњои хунї ва берањмї (љанги даррандањо ва њатто ќатли одам дар сањна)
меафзуд, покдоманию исмат њаљв карда мешуд. Ахлоќи њамидаи инсонї ва
маънавиёти баланд аз байн рафта, фањшу бадахлоќї њама љойро фаро гирифта буд.
Бесабаб нест, ки бењтарин намояндагони маданияти ин давра- шоирону файласуфон
Сенека (ваф. с. 65.), Эпиктет (50-120) ва дигарон дар асарњои худ дар ин хусус њамеша
бо таассуф сухан ронда, мардумро њамоно ба маънавиёти баланд даъват мекарданд.
Њамин тариќ, дар ин давра ѓамхорї дар бораи некўањволии умумї аз байн
меравад, љои онро кўшишњои худбинї, худпарастї ва амалњои нопок ишѓол
менамояд. Дар ин давра ба ќавли файласуфи Юнони ќадим Эпиктет “њар ки чи хеле,
ки мехост њамон тавр зиндагї мекард”.
Дар ин давра ба сабаби дар Рими императорї пањн гардидани дини насронї дар
њаёти маънавии мардуми он доир ба дарки дунё ва мазмуни њаёти инсон низ
тасаввуроти нав ба вуљуд меоянд. Тибќи ин тасавурњои нав дунёи осмонї ва заминї
њар кадом хусусиятњои хоси худро дорад. Дунёи осмонї- охират-таљассуми адолати
олист ва ин дар китоби муќаддаси насрониён ба таври зайл ќайд шуда буд:
“Подшоњии Ман на аз ин дунёст. Одам њамеша интизори њукми Халлоќи худ- Худо
мебошад. Дунё барои одам офарида шудааст. Вале одам барои он зода шудааст, то
Худоро бишносад ва аз рўи гуфтањои ў амал кунад. Одаме, ки дар ин дунё бо
накўкорї машѓул аст, дар охират ба њаёти хушбахтонаи доимии љаннат ноил хоњад
шуд.”
Таълимоти мазкур одамро водор месохт, ки бањри такомули шахсии худ ва
тибќи ѓояњои илоњї дигар сохтани њаёти заминї бикўшад.
Барои љорї намудани ѓояњои илоњї дар рўи замин дини насронї ба њамаи
одамон, новобаста аз мавќеи иљтимої ва миллат мурољиат менамуд. Накўкорї
барои њама њатмї гардида буд.
Вале, чи хеле ки аз таърих маълум аст, дар охирњои давраи империяи Рим ба
ташкили њаёти идеалии илоњї омода набуд. Бадахлоќї, пастравии њаёти маънавї,
ќувват гирифтани майлњои худпарастї, беадолатї ва ѓ. рўз аз рўз мардумро аз Худо
дур мекард. Мардум њаёти хушбахтона ва адолати илоњиро на дар охират, балки дар
рўи замин талаб мекарданд. Њамаи ин дар бораи он шањодат медод, ки дар империяи
Рим на фаќат системаи иќтисодї ва иљтимої- сиёсии давлатдорї, балки тамоми њаёти
маънавии давр низ ба бўњрони шадид гирифтор гардидааст. Ин бўњрон аз љумла, дар
эљодиёти нависандаи номии римї, яке аз падарони калисо Августин Блаженный
(охири асри 1У- аввали асри У, Африќо) ба тариќи зоњир гардида буд. Ў дар китоби
худ «Дар бораи шањри Худо» гуфта буд, ки моњияти он чунин аст: шахсе, ки худро
барои њаёти доимии охират тайёр мекунад, набояд дар бораи ќисмати шањри
заминї ва шўњрати заминии он афсўс хурад. Чунин муносибат нисбат ба мероси
фарњангии антиќа низ пањн гардида буд, ки онро нависандаи асрњои 11-111 насронї
Тертуллиан дар шакли афоризм ин тавр баён карда буд: «Бовар дорам, зеро аќлам
намегирад». Чунин муносибат нисбат ба фарњанги давраи ќадима онро ба дараљаи
њељ мерасонд. Вале онњое, ки дар бораи фарњанги ќадима чунин аќида доштанд
(падарони калисо) худашон парваридаи макотиби антиќї буданд ва баъзан дар онњо
бо кори омўзгорї низ машѓул буданд. Масалан, Августин Блаженный солњои зиёд ба
њусни баён (риторика) машѓул буд, яъне санъати суханро дарс медод.
Гузаштан ба дини асил, дини яккахудоии насронї аз мўътаќидонаш талаб
мекард, ки аз маданияти пешина ва аќидањои худ дар бораи он даст кашанд. Ин роњи
душвори маънавї гузаштан аз як њолати руњї ба њолати дигари рўњї дар китоби
Августин Блаженный «Исповедь» («Омўрзиш») баёни худро ёфтааст. Ў дар ин китоб
дар бораи аз фалсафаи бисёрхудої, аз санъати пурдабдабаи суханварии антиќї
гузаштан ба яккахудої, на бо кўшишњои ратсионалї (аќлонї), балки тавассути
соддабаёнї, равшании фикр ва суханони боэътимоду боварибахш, яъне бо роњи вањй
дарк карда мешуд, сухан меронад.
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Августин Блаженный њарчанд аз фалсафаи антиќї ва мероси мадании он даст
кашида бошад њам, вале бояд таъкид намуд, ки ў бе фалсафаи антиќї бидуни
донишњое, ки аз мактаби антиќї ба даст оварда буд, њељ гоњ бунёди илоњиёти навяккахудоии насрониро гузошта, онро ба як низоми муайян дароварда наметавонист.
Падарони калисо њама дар рўњияи суханварии антиќї тарбия ёфта буданд. Аз
ин рў, онњо дар ин давра дар коркарди тафаккури нав, дар муносибат бо тањлили
матнњои «Инљил» («Китоб») мањз усулњои суханварии антиќиро ба инобат
мегирифтанд.
Њамин тариќ, охири асри 1У-аввали асри У дар империяи Рим императорї
давраи классикии Патристика- таълимоти падарони калисо гардида буд. Дар ин
давра дар Шарќ (Константинопол) аз падарони калисо Василий Кесарийский,
Григорий Назианзин, Иоан Златоуст ва дар Ѓарб (Равенна) Амвросий
Медиоланский, Августин Блаженный ва Иероним шўњрат пайдо карда буданд.
Иероним дар тарљумаи «Инљил» ба забони лотинї, Амвросий чун асосгузори
назми насронї, ки ба усули нави шеъргўї- миќдори њиљо ва зада (ба љои риояи
кўтоњї ва дарозии њамсадоњо) такя мекард ва эљодкори гимнњои динї (Туро,
Худоро, васф мекунем) машњур гардида буданд.
Њамин тавр, дар охири давраи империя дар Рим дар мубориза алайњи фалсафаи
бисёрхудої ва дар айни замон ба шарофати он маданияти нави насронї ташаккул
меёфт. Вале бояд гуфт, ки масењиёни насронї ягона меросхўри дунёи антиќа
набуданд. Аз ин мерос варварњо низ бањраманд буданд, зеро он навигарињое, ки дар
тамаддуни ин давра ба вуљуд омада буд, миёни варварњо ва римиён дар натиљаи
таъсири байнињамдигарии онњо пайдо шуда буд.
Дар ибтидои њуљуми варварњо ба Рим лањзањое буданд, ки маданияти насронии
римиён низ чун маданияти антиќа ба нестї расонида мешуд. Вале дертар варварњо
манфиати сиёсии дини яккахудоии насрониро дарк мекунанд. Даъват ба Худои
яккаву ягона онњоро ба андешаи бунёди давлати мутамарказ меорад. Мањз ба њамин
маќсад онњо (варварњо) дар њама љо бо зўрї дар байни мардум дини насрониро љорї
менамуданд. Дар ин роњ онњо аз њељ гуна вањшоният: шикастан, ба оташ андохтан, ба
об ѓарќ намудани бутњои ќадимї рўй наметофтанд. Варварњо бо њамин роњ
мехостанд орзуи деринаи римиёнро дар бораи ташкили ягонаи империяи
умумиљањонї амалї гардонанд. Аммо ин кўшиши онњо низ татбиќнашаванда буд.
Давлатњои шоњие, ки дар харобазори Рими ќадим ташкил шуда буданд, аз худ, ба
истиснои нависандаи насронии олмонї Хротсвита Гандерсгеймская (935-975), ки дар
дониши санъати драмавии Рими ќадим ва эњёи он аз њамзамонони худ хеле пеш
гузашата буд, дигар ягон ёдгории назарраси фарњангї боќї нагузаштаанд. Њамаи ин
давлатњо низ дар охирњои мављудияти худ (асри Х) ба бўњрони сиёсї дучор
мешаванд, дар њама љо бар хилофи тартиботи љорї барои рўњониёни насронї никоњ
роњ дода мешавад, вазифафурўшї ва бадахлоќї ављ мегирад.
Барои пешгирии ин бетартибињо дар мамлакат диктатура (понтификат)-и Папа
Григорий VII (1073-1084) љорї мегардад. Ў як ќатор ислоњот мегузаронад. Тибќи
ислоњоти Папа Григорий VII барои ходимони дини насронї никоњ манъ карда шуда
буд, онњое, ки бо савдои мансаб машѓул буданд, ба љазоњои сахт кашида мешуданд.
Папа Григорий VII њуќуќи таъин намудан ва аз кор гирифтани епископњоро ба зимаи
худ нигоњ дошта буд. Аммо ислоњоти Папа Григорий VII, ки бо номи «диктати
папа» пањн шуда буд, аз тарафи њокимияти дунявї- император Генрихи IV эътироф
карда намешавад. Дар натиља муборизаи Папа Григорий VII бо император Генрихи
IV торафт тезу тунд мегардад, гоњ Папа императорро аз калисо меронд (1077), гоњ
император Папаро аз Рим берун мекард.
Тезутундшавии муборизаи байни калисо ва дарбори императорї дар бораи он
шањодат медод, ки њарду тараф, то андозае худро ќавї ва устувор њис мекарданд ва
мехостанд, ки тамоми роњбариро дар мамлакат ба даст дошта бошанд. Вале ин
мубориза њаргиз бо муќобилият ва ё бо иттифоќи байни Рим (папа) ва император
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анљом намеёфт. Ин мубориза моњияти чуќуртаре дошт, ки он дар зиддияти байни
маданияти рўњї (динї) ва дунявї зоњир мегардид. Дар нињояти кор маданияти
дунявї бештар мустаќилият нишон медињад ва роњбарии асосї дар мамлакат
тадриљан ба дасти љорикунандагони маданияти дунявї мегузарад.
Дар Рим таѓйиротњои амиќ ба вуљуд меомаданд. Муњимтарин таѓйирот ин
пешравии форматсионї буд. Рими ѓуломдорї ба сўи системаи нави хољагидорїфеодализм мешитофт. Инкишофи форматсионї, чуноне ки аз таърих маълум аст,
њамеша бо шикасту рехт, харобї вобаста аст. Дар ин љо низ њамин љињат равшан
зоњир мегардад. Дигаршавии форматсия барои меъёрњо ва анъанањои тамаддунї
шикасти сахтро оварда буд. Дар Рим бошад ин ба дигаршавии куллии асосњои њаёти
маънавї – пайдошавии дини насронї, ки ба љои бисёрхудої идеали яккахудоиро
љорї карда буд, вобаста буд.
Тамаддуни Рим ду зарбаи мањкамро паси сар карда буд: яке дар соњаи иљтимоїиќтисодї ва дигарї дар соњаи њаёти маънавї. Зарбаи сеюмро варварњо расонда
буданд. Рим дар чоррањаи љодаи нав, халќњои љавон, дар маркази кўчиши бузурги
онњо монда буд. Инкишофи тамаддунї, ки ба усулњои эволютсионї, (гузаштан аз
насл ба насл) такя дошт, дар натиљаи њуљуми варварњо якбора ба шикасти љиддї
дучор шуд. Тамаддуни Рим мављудияти худро ќатъ намуд. Вале «марг»-и он нисбї
буд, зеро Аврупои Ѓарбї тавассути варварњо бисёр анъанањои фарњангии онро ќабул
карда буданд.
Њамин тариќ, аз гуфтањои боло ба хулосањои зерин омадан мумкин аст:
1. Варварњо, ки дар аснои њуљуми худ ба муќобили империяи Рим зинаи љомеаи
ибтидоиро паси сар мекарданд, бар асари фарњанги нисбатан пешќадами Рим рў ба
тамаддун менињанд ва як давраи дуру дарози љомеаи ѓуломдориро паси сар накарда,
ба љамъияти нави синфї- феодализм ќадам менињанд.
2. Дар зери таъсири љомеаи синфии ѓуломдории империяи Рим дар муњити
варварњо раванди ташаккули синф, њокимияти давлатї ва институтњои он суръат
мегирифт.
3. Аз тарафи варварњо забт карда шудани империяи Рим дар навбати худ
раванди фурўпошии сохти ѓуломдориро дар кишвар тезонда, то андозае ба
инкишофи муносибатњои феодалї дар империя мусоидат мекунад.
4. «Муњољирати бузурги халќњо» ин муњољирати оддии ќабилањои варварї
набуда, муборизаи сершумори варварї бар зидди тамаддуни дунёи ќадим барои ба
даст овардани сарзаминњои империя буд.
Дар натиљаи ин њуљумњо нафаќат империяи бузурги Рими Ѓарбї аз байн
рафта, ба љои он давлатњои хурди шоњии варварї ба вуљуд омаданд, балки
тамаддуни бисёрасраи дунёи антиќа ба нестї расонда шуда буд.
Суоле ба миён меояд: Оё варварњо дар ташаккули тамаддуни нав наќше
доштанд?
Зоњиран, бидуни шак метавон гуфт, ки варварњо дар баробари хароб намудани
тамаддуни Рими ќадим он сатњи фарњангиеро, ки дар тўли ќарнњо ташаккул ёфта буд,
низ аз байн бурданд. Бе сабаб нест, ки муаррихон асрњои аввали баъди суќути
империяи Рими ќадимро “сиёњ” ё “торик” номидаанд.
Воќеан, чуноне ки маълум аст, варварњо дар сарзаминњои империяи Рим бо
вањшоният, харобкорї, куштор ва љањолат фарќ мекарданд, асарњои бебањои
санъатро ба нестї мерасонданд. Дар ин давра шањрњо бе одам монда буд, заминњои
зиёд истифода намешуданд, империя аз дашту сањро ва љангалњои беодам иборат буд,
гуруснагї, беморињои сирояткунанда пањн мешуд. Одамон гўшти њамдигарро
мехўрданд. Дар њама љо оќибатњои вањшигарї- марг, сўхтор, харобазор ва ѓаму
андўњ намоён буданд.
Бо вуљуди ин, имрўз бояд таъкид кард, ки мафњуми “асрњои сиёњ” њамаи он
чиро, ки бо бунёдгузории тамаддуни нав вобастагї дорад, пурра шарњ намедињад.
Зеро чуноне, ки аз тадќиќотњои солњои охир бармеояд, “дараљаи варварисозї якранг
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набуд; бисёр масъалањо бо он вобаста буданд, ки мањз кадоме аз ќабилањои олмонї
ба сарзамини империяи Рим њуљум овардааст. Масалан, вестготњо, остготњо, франкњо
муддатњои дароз дар наздикии сарњадњои империя сукунат доштанд ва табиист, ки бо
ањолии мањаллї дар робита буданд, баъзе аносири фарњангиро аз онњо меомўхтанд”.
Инро аз љумла дар мисоли дар шоњии Остготї амал кардани низоми омўзиши римї;
дар дарбори корол Теодорих рушду нумў ёфтани илму санъат, љалб карда шудани
олимон, файласуфон, нависандагон, муаррихон; барќарор шудани иншоотњои ќадим,
ба роњ мондани намоишномањои театрї, сиркї ва амсоли инњо мушоњида кардан
мумкин аст.30
Бар хилофи ин, дар байни варварњои ба империяи Рим њуљумоварда, ба
монанди лангобардњо, ќабилањое низ буданд, ки ба дарки моњияти дастоврадњои
фарњангии римиён мутаваљљењ намешуданд ва аз ин рў, натиљаи њуљуми онњо ба Рим
бештар харобиовар буд.
Вале чи тавре ки таърих шањодат медињад, барои бунёдгузории тамаддуни
ояндаи Аврупои Ѓарбї на танњо мероси фарњангии империяи Рим, ки то андозае аз
тарафи варварњо ќабул карда шуда буд, балки ба њамин муносибат дар сарзаминњои
собиќ империяи Рим љорї гардидани муносибатњои нави љамъияти феодалї низ
махсусан муњим буд. Њарчанд баъзе унсурњои муносибати феодалї, аз ќабили
яккасардории монархї, заминдории калон ва дини насронї дар империяи Рим њанўз
то омадани варварњо вуљуд дошта бошанд њам, вале ин муносибати нави феодалї
асосан дар давраи доминат (давраи ба сари њокимият омадани Диоклектиан (284305))
љорї гардида буданд. Аз ин рў, омехтагии фарњанги римї бо фарњанги
варварї мањз дар њамин давра ба вуљуд меояд.
Ин мушорикати фарњангї бо роњњои гуногун инкишоф меёфт. Чуноне ки
маълум аст, њанўз дар давраи њукмронии Диоклектиан (284-305) дар империяи Рим як
ќатор ислоњотњо гузаронида шуда буданд, ки тибќи он тамоми империя ба 12 диотсез
ва диотсезњо ба 104 музофот људо карда шуда, системаи ягонаи заминдорї,
андозѓундорї аз замин љорї гардида буд. Бо маќсади њавасмандгардонии ањолї ва
мустањакам намудани ягонагии маъанвї Диокелтиан соли 303 бо фармони худ
динњои монавї ва насрониро як муддат манъ намуда, маъбадњои насрониро баста,
молу мулки онњоро мусодира карда, њазорњо пайравони дини насрониро ба љойњои
дурдасти кишвар бадарѓа ва баъзеи онњоро вањшиёна ба ќатл расонида буд.
Чунин сиёсати Диоклетиан њарчанд то андозае мавќеи сиёсии империяи Римро
устувор гардонида бошад њам, вале зиддиятњои дохилии империяро, ки бо бўњрони
иљтимої-сиёсї ва ќувват гирифтани эътироз бар зидди њукумат, махсусан дар
ноњияњои шарќї, вобаста буд, бартараф карда наметавонист. Ин буд, ки Диоклетиан
соли 305 аз њукмронї даст мекашад.
Дар давраи њукмронии Диоклетиан дар собиќ территорияи империяи Рим
системаи ба иљора додани замин љорї гардида буд. Дар пањлўи соњибони заминколонњо ва ѓуломон, ки дар асл иљоракорон њисоб мешуданд, обшинањои олмонињо
љойгир буданд. Бо мурури замон обшинаи олмонињо ба хонаводањои алоњида људо
шуда, аъзоёни он соњиби ќитъањои муайяни замин мегарданд. Мувофиќи тартиботи
давр онњо њуќуќ доштанд, ки ќитъањои заминро њамчун мулки хусусї истифода
баранд, яъне ба савдо гузоранд, харанд, тўњфа кунанд ва ё ба мерос монанд. Дар
ихтиёри обшинањо, танњо љангалњо, дашту биёбонњо ва чарогоњњо монда буданд. Ба
шарофати таќсимшавии обшинањо ва ба мулки хусусї табдил ёфтани замин дар
байни олмонињо низ заминдории калон меафзояд.
Њамин тариќ, дар охири асри V - аввалњои асри VI дар собиќ њудуди имеприяи
Рим ду синфи ба њам зид- феодалон- заминдорони калон- соњибони замин ва
дењќонон, ки замини феодалонро дар асоси шартњои муайян ба истифода
мегирфтанд, яъне кишоварзоне, ки аз њар љињат аз феодал вобаста буданд, ташаккул
ёфта буд.
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Вазъият чунин буд, ки њам феодалон ва њам кишоварзон аз њамдигар вобаста
буданд, бе њамдигар вуљуд дошта наметавонистанд, гўё миёни онњо шартномае вуљуд
дошт. Тибќи он феодалон замини худро бе ќувваи кории кишоварзон истифода карда
наметавонист, дењќонон бошанд, замини хусусии худро надоштанд ва илова бар он
ба њимояи њарбии феодалон эњтиёљ доштанд.
Аммо феодалисозии љомеа дар њама љои собиќ империяи Рими Ѓарбї, ки
омехтагии маданияти римию варварї љой дошт, якнавохт намегузашт. Ин љараён дар
он љойњое, ки ибтидои римию варварии маданиятнокї дар як сатњ буд (Галлияи
Шимолу Шарќї), нисбатан тезтар давом мекард. Дар он љойњое, ки дар омехтагии
(синтези) тамаддунњои римию варварї сатњи баробар дида намешуд, ё умуман вуљуд
надошт (Италия, Британия, Олмони байни Рейн ва Элба, Скандинавия) љараёни
феодалсозии сохти љамъият суст давом мекард. Ин буд, ки феодализм да шимолу
шарќии Галлия дар асрњои VIII-IХ, Италия- дар асри Х, Британия- асри ХI ва
Олмон- танњо дар асри ХII барќарор гардида буд.
Њамин тариќ, дар ибтидо дар Аврупои Ѓарбї як ќатор давлатњои хурди
королии варварњо, ки аз њам људо буда, чандон устувор набуданд, ба вуљуд меоянд.
Дар сарзаминњои ин давлатњои варварї ба ѓайр аз худи варварњо ањолии мањаллии
римї низ сукунат дошт, ки аз љињати фарњангї аз варварњо ба куллї фарќ мекард.
Ќабилањои олмонї бо њам муттањид набуданд: онњо аз њамдигар аз љињати забон ва
урфу одатњо фарќ мекарданд, њатто онњое, ки ба дини насронї гаравида буданд,
њамоно ба Худоњои ќаблии худ эътиќод доштанд.
Бо вуљуди ин њанўз дар охирњои асри У111- ибтидои асри 1Х ѓояи ягонагии
сиёсии Аврупо пайдо мешавад. Ин ѓоя бори аввал дар шоњии Франкњо, ки дар он
давраи басо нотинљ давлати пуриќтидор њисоб мешуд, ба вуљуд меояд.
Давлати Франкњо дар замони њукмронии корол Карли Кабир (768-814) ба
дараљаи баланди шукуфоии худ расида буд. Корол Карли Кабир сиёсати забткориро
пеш гирифта буд. Дар ин давра давлати Франкњо ба империяи бузург табдил ёфта
буд. Сарњади ин империя аз Италияи Миёна дар љануб то Ютландия дар шимол, аз
Барселона дар љанубу ѓарб то кўњњои Богем ва љангалњои Вена дар шарќ пањн
мегардад.
Карли Кабир ва муќаррабони он дар давлати нав ташкилкардаи худ эњёи
империяи Римро медиданд. Дар соли 800 Папа Лев 111 Карли Кабирро императори
Рим эълон мекунад. Вале ин империя устувор набуд ва дере нагузашта, баъди вафоти
Карли Кабир зуд пароканда мешавад. Мувофиќи мушоњидаи Верден (соли 843)
империя миёни авлодони Карли Кабир ба се ќисми калон: королии Франки Ѓарбї,
Франки Шарќї ва империя, ки Италия ва заминњои соњили Рейнро (империяи Лотар,
яке аз наберањои Карл) дарбар мегирифт, таќсим мешавад. Мањз њамин таќсимот ба
оѓози таърихи се давлати имрўзаи Аврупо- Фаронса, Олмон ва Италия ибтидо
мегузорад.
Дар замони њукмронии короли олмонї Оттони 1 (936-973) барои барќарор
намудани равобити маънавии Аврупои Ѓарбї бо давлати Рим боз як кўшиши дигар
карда мешавад. Оттони I дар ин давра ба муќобили Италия якчанд юришњои њарбї
карда, нињоят соли 962 дар Рим тољ бар сар мегузорад . Њамин тариќ, империяи Рим
таъсис дода мешавад, ки он Олмон, Италияи шимолї ва Италияи миёнаро дар бар
мегирифт. Дертар
онро империяи муќаддаси Рим меномиданд. Ин ном ба
императори олмонї имконият дода буд, ки ба корњои дохилии мамлакатњои Аврупо
дахолат намояд, ба папа фишор оварад, худро соњиби Италия њисоб кунад.
Империяи Рими муќаддас дар асл чандон устувор набуд. Вай ба тамоилњои
асосии инкишофи сиёсии Аврупо- људошавии давлатњои мустаќили миллї таъсир
расонида наметавонист. Дар ин давра, дар Империяи Рими муќаддас љангњои тўлонї
барои таќсимоти нави сарњадњо то охирњои асри миёна идома меёфт.
Бо вуљуди ин, чуноне ки муаррихон таъкид мекунанд, империяи Карли Кабир ва
Оттони I дар муттањидсозии Аврупо наќши бузург бозидаанд. Ин амали онњо чи дар
28
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

муносибатњои байналхалќии дохили Аврупо ва чи дар эътирофи ѓояи ягонагии
решањои тамаддуни Аврупои ѓарбї бо тамаддуни Рими ќадим зоњир мегардад.
Ѓояи ягонагии тамаддуни Аврупои ѓарбї инчунин дар зери таъсири калисои
римї-католикї, ки дар њаёти сиёсии Аврупо даъвои њаками олиро дошт, ташаккул
меёфт. Калисо илова бар ин дар шуури мўътаќидони худ ѓояи мављудияти дунёи
насрониро, ки аз дигар давлатњо бо махсусияти эътиќоди худ фарќ мекард, љой
менамуд.
Вале бо вуљуди ин, муаррихон таъкид кардаанд, ки сарчашмаи асосии ягонагии
тамаддуни Аврупои гуногунќабиларо асосњои умумии тамаддунї: мероси антиќї ва
дунёи олмонињои варварї ташкил медод. Робитањои байни давлатњо (сиёсї,
иќтисодї, фарњангї) низ ањмияти калон доштанд. Ин равобит давлатњои Аврупои
ѓарбиро дар инзоми тамаддуни ягона бо њам пайваст менамуданд.
Њарчанд дар инкишофи иќтисодї ва фарњангї миёни давлатњои Аврупои ѓарбї
ягонагї мушоњида нашавад њам, вале ин нобаробариро контексти Аврупоїиртиботи иќтисодї, сиёсї, фарњангї ва љавории кишварњо ислоњ менамуд. Давлатњои
Аврупои ѓарбї њар як навигарие, ки дар кишвари њамсоя ба вуљуд меомад, зуд ќабул
мекарданд ва бо њамин восита худро дар сатњи умумии тамаддуни умумиаврупої љой
мекарданд. Њамин тавр, њар як давлати аврупої дар рушду нумўи тамаддуни умумї
сањми худро мегузошт. Ба аќидаи баъзе муаррихон яке аз сабабњои инкишофи
муттасил ва мавзун ва дарозумрии тамаддуни ягонаи умумиаврупої низ мањз дар
њамин аст.
МАСЕЊИЯТ – БУНЁДИ МАЪНАВИИ ЉОМЕАИ ФЕОДАЛИИ АВРУПО
Дини масењї (христианї) 31 яке аз се (дар радифи динњои буддої ва ислом)
динњои умумиљањонї мебошад. Имрўз мўътаќидони ин дин дар љањон беш аз як
миллиарданд. Дар њайати дини масењї-протестантњо (методистон 42 миллион ва
баптистон 37 миллион), православянњо ва нехалкидонњои Шарќ (монофиситњо,
несторианњо ва ѓ.) 120 миллионро ташкил медињанд.32
Дар бораи замони пайдоиши дини масењї аќидањо гуногунанд: яке онро асрњои
11 – 1 то милод њисоб карда, ин давраро болоравии муносибатњои ѓуломдорї
медонад,33 дигарї онро давраи љангњои шањрвандї, шикастхўрии Республика ва
ташкили империя, давраи зуњуроти бўњрони обшинаи шањрвандии антиќї њисоб
мекунад.34
Аќидањое низ вуљуд доранд, ки тибќи он пайдоиш ва пањнгардии дини масењї
бо њаводиси хољагии империяи Рим иртиботе надорад. Мувофиќи ин аќида
пайдоиши дини масењї ќаблан бо таѓйиротњои ѓоявї ва рўњии иљтимої, яъне бо
љустуљўи Худои яккаву ягона ва њамагонї вобаста аст.35
Дар бораи макони пайдоиши дини масењї то солњои 40-уми асри ХХ дар илми
таърихнигории шўравї ба иттилооти яке аз ќадимтарин иншоњои Ањди Љадид –
Апокалипсиси Иоанн такя мекарданд. Тибќи иттилооти ин манбаъ дини масењї бори
аввал дар Осиёи Саѓир ба вуљуд омада буд. Вале баъди нашри дастнависњои Ќумрон
(охири солњои 40-уми асри ХХ)36 муќаррар гардид, ки дини масењї нахустин бор дар
байни яњудиёни Фаластин37 ва пайравони онњо дар сарзаминњои Бањри Миёназамин
(Месопатамия) пайдо шуда буд, баъд дар муњити халќњои дигар- бутпарастон мавќеъ
пайдо кардааст.
Далели мазкур баъзе аз љонибдорони аќидаи дар Осиёи Саѓир ба вуљуд
омадани дини масењиро водор сохта буд, ки аз нуќтаи назари пешинаи худ дар ин
хусус даст кашанд ва Фаластинро њамчун ватани таълимоти дини яккахудоии масењї
(насронї) эътироф намоянд. Онњо он ваќт ба ин дин «масењи яњудї» номгузорї карда
буданд.38
Њамин тариќ, аз асри IV (соли 311) ба баъд дини масењї (насронї) дар хоки
тамоми империяи Рим расман эътироф карда мешавад ва дар давраи њукмронии
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император Константини I Кабир (306-337) њамчун дини расмии давлатї эълон
мегардад.
Дини масењї (насронї) то асри V, асосан дар њудуди империяи Рим ва
давлатњои тобеи он (Арманистон, Сурияи шимолї, Њабашистон) љорї гардида буд.
Аз нимаи дуюми њазораи якум ба баъд он дар муњити олмонињо, славянњо, дертар
(дар асрњои ХIII-ХIV) дар байни халќњои Балтика ва Фин пањн мегардад.
Пайдоиш ва пањнгардии дини масењї (насронї) бо њаракатњои тасаввуфїнузулї, ба љустуљўи Худои яккаву ягона, Худои одил, њимоятгари бечорагон ,
халлоќи њамаи махлуќоту мављудот, осмону замин, њайвоноту наботот, коинот,
офаранадаи одам, мењрубону мушфиќ, бахшандаю карим вобаста буд. Дар ибтидо
масењиёни Фаластин чунин Худоро дар образи Худо Исида (Изида)-и Мисрї
медиданд. Апулей дар «Метаморфоза»-и худ дар ин хусус овардааст: «эй Исидаи
(Изидаи) муќаддас, ту њомии доимии авлоди одамї, ту њимоятгари доимии рўњи
гузаштагонї… Ту дунёро ба гардиш меоварї, офтобро шўъла мебахшї, коинотро
идора мекунї…»39 Љустуљўи нерўи ягонае, ки тамоми њаётро дар рўи замин идора
мекунад, аз бўњрони њаёти маънавии давраи ѓуломдорї, ки ба Худоњои љангљўй ва
тамошобини Юнони ќадим эътиќод дошт ва дуршавии мардум аз бутпарастї
шањодат медод.
Вале, дере нагузашта дар байни масењиён (насрониён) ихтилофњои ѓоявї
мушоњида мегардад. Дар натиљаи ин зиддиятњоии мазњабї дини насронї ба ду шохаортодоксњо40 ва гностикњо41 људо мешаванд, миёни онњо муборизањои тезу тунди
ѓоявї- мазњабї давом мекард. Ортодоксњо , ки табаќаи њукмрони обшинањои
насрониро ташкил медоданд, бар зидди гностикњо муборизаи беамон мебурданд.
Дар ин давра тамаддуни антиќї ба бўњрони амиќ гирифтор шуда буд. Дар њама
љо арзишњои шањрвандии антиќї ба эътибор гирифта намешуд; дар байни мардуми
тањљої нисбат ба бегонагон њисси бадбинї ва нафрат меафзуд; дархостњои маънавии
инсон инкор карда мешуданд, фалсафаи аќлонї (ратсионалї) аз инкишоф боз монда
буд, ба љои илми астрономия- астрология инкишоф меёфт, аќидањои
навпифагориён42 ва оккултизм43 пањн мегардид, љањонбинии антиќї, ки «…дар асл
муљаррад, умумї, субстансиалї…»44 буд, ба талаботи нави худшиносии одам љавоб
намедод.
Дини масењї-насронї дар заминаи ѓояи Худои яккаву ягонаи яњудиён, ки дорои
хислатњои муљарради хайрхоњї, доної, тавоної, халлоќи њамаи мављудоту махлуќот
буда, аз њељ ба вуљуд омадааст, такя дошт ва онро тарѓибу ташвиќ менамуд. Ин дин,
дар айни замон, аз динњои яњудиёну ислом бо ду догмањои марказї- се ягонагї
(падар, писар ва рўњи муќаддас) ва таљассуми Худої дар шахсияти Иисус Христос
(Исои Масењ), фарќ мекард.
Тибќи таълимоти дини масењї-насронї одам њамчун «тимсол ва монанди» Худо
офарида шудааст. Нофармонии Одам дар бињишити осмонї шабоњати ўро ба Худо
аз байн мебарад ва аз ин рў, дини масењї –насронї ѓояи махсуси «эътирофи гуноњи
худ»-ро кор карда мебарояд. Тибќи ин таълимот бузургтарин шахсиятњои муќаддаси
насронї худро дар назди Худо
гунањкорони азим мењисобиданд (Августин
«Омурзиш»). Дар шахсияти инсон таљассум ёфтани Худо дар айни замон талаботи
ба назди Худо баромадани ў мебошад. Дини насронї таъкид менамояд, ки одам
нафаќат ба Худо итоат кунад ва гуфтањои ўро иљро намояд (чуноне ки дар динњои
яњудї ва ислом љой дорад), балки вай бояд таѓйир дода шуда, ба Худо мубаддал
кунонида шавад.
Таълимоти дини насронї дар бораи се ягонагї ва таљассуми Худої дар
шахсияти инсон дар байни масењиёни дунё бањсу мунозирањои зиёдеро ба вуљуд
оварда буд. Дар натиљаи ин бањсњои христологї њанўз дар асрњои V-VII масењиёни
Шарќ, ки берун аз муњити забонњои юнонї-лотинї дар Эрон, Осиёи Миёна, то Чин
сукунат доштанд, инчунин масењиёни «фомаи муќаддас»-и Њиндустон: монофиситњо,
ки дар калисоњои арманї, њабашї, ќибтї (мисрї) ва ба ном калисои яковитї
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(суриёнї); монофелитњо, ки бори дуюм бо калисои католикии маронитии Лубнон
њамроњ шуда буданд, аз калисои империя људо мешаванд. Дар соли 1054 дар асоси
ихтилофоти мазњабї калисоњои православї ва католикї низ мустаќил мегарданд.
Ихтилофоти мазњабї минбаъд дар калисои православянии Россия низ инкишоф
меёфтанд.
Дини насронї инсонро дар рўњияи дунёбезорї тарбия мекард. Акидањои
дунёбезорї њамчун ѓояи расмии давр њам аз минбарњои калисої ва њам тавассути
адабиёти махсус («Њаёти авлиёњо») талќин карда мешуданд. Дар даврае, ки илм њанўз
чандон тараќќї накарда буд, асрори дањшатангези табиат кашф нашуда буд, дин зуд
дар мафкураи одамон љой мегирифт ва дар њама соња мавќеъњои њукмронро ба даст
меовард. Таъсири дин дар асрњои V-VII махсусан ба мафкураи одамон пурзўр буд.
Дар ин давра «таълимоти калисо» ибтидо ва асоси њамагуна тафаккур њисоб мешуд.
Њуќуќшиносї, табиатшиносї, фалсафа- мазмуни њамаи ин фанњо бо таълимоти
калисо мувофиќат кунонида мешуд45, маданият ва маълумот низ характери динї
гирифта буд. Дини насронї фаќат ба инкишофи њамон илмњое роњ медод, ки он ба
таълимоти динї мухолиф набошад. Маълумоти асрњои миёна (мактабњои тривий:
грамматика, риторика, диалектика ва квадривий: геометрия, арифметика,
астрономия, мусиќї ) њарчанд асоси антиќї дошта бошанд њам, вале калисои
насронї ба он моњияти диниро љой карда буд. Масалан, таълими риторика њамчун
санъати ваъзгўї (тарѓиби дин), диалектика њамчун мањорати суњбаторої, бањс ва
исботи ин ё он нуќта (таълимот), арифметика њамчун воситаи маънидод карда
тавонистани моњияти тамсилии ададњо, геометрия њамчун воситаи чен кардани
масоњат, тартиб додани наќшаи иморатњои динї, астрономия (нуљум) барои тањияи
таќвимњои динї ва муќаррар кардани идњои динї ва мусиќї барои ба оњанг
даровардани сурудњои динї зарур дониста шуда буд.
Дар ин давра тибќи таълимоти калисои насронї њама мављудот ва махлуќоти
олам, њамчунин одам офаридаи Худо эълон карда мешавад, акидаи фалсафии антиќї
оид ба љовид ва доимї будани дунёи моддї рад карда шуда буд. Ба љои аќидаи
гелиосентрии антиќї (Аристрахи Самосї) аќидаи геосентрї њукмрон мегардад.
Олимони асрњои миёна дар асарњои худ на предметњои реалии мушаххас, њодисањои
реалии табиї, балки фаќат тамсил- мазмуни пўшидаи њодисањоро тадќиќ мекарданд
ва онро њамчун зуњуроти хиради Худо маънидод менамуданд.
Тарбияи динии омма протсесси басо мураккаб ва дуру дароз буд. Калисо ба ин
маќсад ба тамоми гўшаю канори империя миссионерон-тарѓиботчиёни худро
мефиристод. Дини нав тадриљан дар байни варварњо низ пањн мегардид. Мардум дар
њама љо тадриљан ба дини насронї рўй меовард.
Вале ба дини нави насронї рўй овардани дирўза бутпарастон њанўз маънии
онро надошт, ки онњо тасаввуроти навро дар бораи Худо ќабул мекунанд, меъёрњои
нави ахлоќиро аз бар менамоянд ва на зоњиран, балки дар амал насронї мешаванд.
Ин хулоса аз он бармеояд, ки дини насронї дар байни бутпарастон аксар ваќт на
ихтиёрї, балки бо зўрї љорї мегардид: усулњое, ки дар ин роњ истифода мешуданд,
мутлаќо ба гуманизми насронї љавобгў набуданд.
Чуноне ки таърих гувоњ аст, дар замони њукмронии короли Норвегия Олави
Муќаддас (1015-1028), «онњое, ки аз бутпарастии худ даст намекашиданд, ба љазои
сахт гирифтор мешуданд: якеро агар аз мамлакат меронда бошанд, дигаронро дасту
по мебуриданд ва чашмонашонро кофта мегирифтанд, сеюмиро ба дор мекашиданд
ва ё сар аз танаш људо мекарданд».46
Дар дигар кардани шуури мардум ва ба дини насронї баргардонидани
бутпарастон махсусан рўњониёни калисоњои мањаллї наќши калон мебозиданд. Дар
калисои мањаллї, ки зинаи поёни ташкилоти калисої њисоб мешуд, рўњонї (поп) ба
ќавми худ моњияти таълимоти Исоњи Масењ (Иисус Христос)-ро фањмонда медод,
мафњумњои гуноњ ва накўкориро дар маѓзи онњо љой мекард. Махсусан, тарѓиби
фарзу омўрзиш ањамияти калони тарбиявї дошт. Ин амал одамонро водор месохт,
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ки рафтор ва гуфтори худро бањо дињанд, худидоракунї ва худмањдудкуниро ёд
гиранд.
Аз баски проблемањои мураккаби илоњиёт (теология), ки «малика»-и њамаи
илмњо њисоб мешуд, барои њама дастрас набуд, њаминро ба назар гирифта, калисо бо
маќсади њар чи бештар ба дини насронї љалб намудани одамон аксар ваќт, њамчун
ќоида, бо омма муросо мекард. Ба ин маќсад калисо барои гурўњњои бесавод
адабиёти махсусро тањия карда буд, ки дар он догматњои насронї дар шакли содда
ва ба шуури одами бесавод мувофиќ ва њатто ба эътиќоди халќї мутобиќ пешнињод
карда мешуданд. Њамаи ин ба он оварда расонда буд, ки халќ муќаддасонро чун
ќуввањои мўъљизакор эътироф мекард ва ба онњо бо арзу шикояти худ мурољиат
менамуд, аз онњо некрўзиро талаб мекард. Рўњониён (попњо)-и калисоњои мањаллї
баъди иљрои ибодат ба сањро баромада, дар он љо ба мисли коњинони бутпараст
табиатро азоимхонї мекарданд ва зорию тавалло ва илтиљо менамуданд, ки њосилро
фарвон гардонад. Дар рафти ин амалњо низ идеалњои насронї, бигузор дар шакли
оддитарин, ба шуури кишоварзон љой карда мешуд.
Одами асри миёна дунёро мисли мо тасаввур намекард. Барои ў дунёи
дидашавнда- дунёи моддї, ки њаёти њаррўза ўро фаро гирифта буд ва дунёи
диданашаванда- дунёи рўњї, ки Худо ва шайтон он љо мебошанд, як хел реалї
буданд. Чунин аќида пањн гардида буд, ки ин дунёи диданашаванда- дунёи рўњї
баъзан дар њаёти одам- дар хоби ў ва ё дар тасаввуроти ў кашф шуданаш мумкин аст.
Ќисмати инсон баъд аз вафоташ аз масъалањои муњимтарин ва эњтимол, нињоят
азобовар њисоб мешуд. Тарс дар назди марг бо тарс аз суди илоњї, ки дар одам
барои гуноњњои рўизаминиаш то ба азобњои дўзах гирифтор шуданаш шахсан љавоб
медод, бо њам омехта мегардид.
Калисо таълим медод, ки дунё охир дорад ва он бояд бо зуњури дуюми Исоњи
Масењ ва Рўзи ќиёмат, ки дар он њама мувофиќи «аъмолаш» бањои сазовор хоњад
гирифт, ба охир расад. Дар китоби муќаддаси насрониён Рўзи ќиёмат аниќ муайян
нашудааст, аз ин рў дар бораи кай рух додани Рўзи ќиёмат метавон фаќат аз рўи
фарзу тахминњо сухан кард. Њанўз дар асрњои миёна одамон Рўзи ќиёматро чандин
маротиба бо тарсу њарос интизор буданд. Дар ин рўзњои ба ном ќиёмат тўдањои
зиёди одамонро оњу нола ва фиѓон фаро гирифта буд, дар кўчањо гурўњњои зиёди
одамон худро азоб медоданд, валиён ва ѓайбгўёне пайдо шуда буданд, ки наздик
омадани фалокати умумиљањониро пешгўї мекарданд. Мардуми асри миёнаро њисси
нотавонї ба имрўзу фардои худ фаро гирифта буд. Дар ин хусус Ж.Ле Гофф навишта
буд: «Эњсоси нобоварї- мана он љизе, ки ба аќлу рўњи одамони асри миёна таъсир
мекард ва рафтори онњоро муайян менамуд… Ин нобоварї, ки асоси тамоми
зиндагиро ташкил медод, дар асл нобоварї ба њаёти оянда буд… Хавфи Рўзи ќиёмат,
ки шайтон ба миён меовард, ба назар чунон бисёр ва имкониятњои халосї чунон
ночиз буданд, ки дар натиља хавфи Рўзи ќиёмат нисбат ба умеди халосї аз он
афзалият пайдо мекард».
Вале зиндагии маънавии Аврупои Ѓарбї, ки бар системаи муайяни тасаввурот
ва догматњои калисої такя дошт, маълум, ки бо он мањдуд намегардид. Маданияти
маънавие, ки дар асрњои миёна офарида шуда буд, басо бисёрќабат ва гуногунранг
мебошад.
Дар асрњои миёна дар Аврупои Ѓарбї ќуввањое низ буданд, ки мисли гностикњо
ба догматњои калисої эътироз баён менамуданд. Аз љумла, догматњои47 калисої аз
тарафи ањли бидъат- катарњо48, албигойњо, валденсањо инкор карда мешуданд. Ба
аќидаи ањли бидъат дунёи заминї на офаридаи Худо, балки шайтон (дьявол) аст ва
замин, аз ин рў, маскани ќуввањои нопок мебошад. Ањли бидъат арзишњои дунёи
моддиро инкор, муќаррароти љамъият, давлат ва калисоро рад мекард. Онњо халќро
ба такомули рўњї, даст кашидан аз њамагуна њавасњои шањвонї даъват менамуданд.
Дар асри ХII-ХIII бидъат тамоми табаќањои љамъиятро аз боло то ба поён фаро
гирифта буд. Дар чунин шароит калисо барои пешгирї намудани инкишофи
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минбаъдаи он суди инквизитсионї- трибунали муќаддасро, ки бевосита ба папаи Рим
тобеъ буд, таъсис медињад. Њазорњо намояндагони бидъат ба ќатл расонида
мешуданд.
Дар асрњои миёна маданияти халќї ва адабиёти њатмии дунявї низ инкишоф
меёфт, ки моњиятан аз тарѓиботи калисої ва ањли бидъат ба кулли фарќ дошт.
Ин маданият тахминан дар асри Х дар зери таъсири санъати мим ё гистроними
римї бо номи жонглёрњо (дар Фаронса), хуглар (дар Испания) ва шпильман (дар
Олмон) ривољ меёфт. Ин санъаткорон, ки дар асл њофизони касбии халќї буданд, дар
баромадњои масхараомези худ тавассути намоиши бозињои хирс, маймун, њазл, шўхї,
латифа ва њар гуна найрангњо сањначањои шўхии њаётиро намоиш дода, нуќсонњои
даврро зери танќид мегирифтанд.
Калисои насронї дар ибтидои пайдоиши худ њарчанд хурсандињои оммавиро
барои мўътаќидони дин нозеб ва гуноњ эълон карда бошад њам, вале минбаъд
бинобар пеш гирифтани роњи муросо бо анъанањои халќї вай ин намоишњоро
«њамчун таркиши нерўи идорашавандаи халќ» эълон карда, онњоро нисбат ба
таълимоти бидъат тобовар њисоб менамуд.
Эљодиёти дањонакии халќ тадриљан ба адабиёт ва маданияти хаттї таъсир
мерасонад. Дар ин давра як ќатор достонњои ќањрамонї, аз ќабили «Достони
Беовулф» (Англия). «Суруди Роланд» (Фаронса), «Суруди Сид» (Испания), «Суруди
Хильдебрант» (Олмон) эљод мешаванд, ки дар онњо идеалњои мардонагї,
мењнатпарастї, ќарзи виљдон, садоќат ба ќасам ва ѓайра васф карда мешуданд.
Аз асри ХII ба баъд дар адабиёти хаттии Аврупои Ѓарбї мазмунњои дунявї
мавќеъ пайдо мекунанд. Шоирон, нависандагон дар асарњои худ ишќи зани зебо,
хушнудии њаёти шањватпарастї, зебоињои њаёти заминї, диловарї, адолатнокї,
њаќгўї, саховатмандї барин хислатњои неки инсониро васф менамуданд. Сифатњои
номбурда махсусан, дар романњои ритсарї равшан нишон дода мешуданд. Ва ин
бесабаб набуд. Зеро дар асрњои ХI-ХII дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї ритсарї ба
хусусиятњои хоси синфи њукмрон табдил ёфта буд. Мувофиќи муќаррароте, ки барои
ритсарон муайян карда шуда буданд, ритсар мебоист калисоро њимоя карда, ба
муќобили «ѓайридинњо» мубориза мебурд, ба короли худ содиќ буда, ба афтодагону
бечорагон ва ятимон дасти ёрї дароз мекард.
Дар кори ба вуљуд овардани чунин ритсари идеалї назми ритсарии асрњои ХIIХIII наќши калон бозидааст.
Адабиёти ритсарї дар шакли такомулёфтаи худ аввалин бор дар Фаронса ба
вуљуд меояд. Он пеш аз њама дар лирикаи трубадурони Прованса (Љануби Фаронса,
ки баъди империяи Карли Кабир мустаќил гардида буд) инкишоф меёфт. Шоирони
Прованса дар ашъори худ идеали ритсарї, зиндагии бошукўњ, шавќу њавас ба
маълумотгирї, њаётдўстї барин сифатњои неки инсониро васф мекарданд. Дар
асарњои онњо тасвири шодию љавонї ва низом, афзалияти аќл дар њама кор мавќеи
асосиро ишѓол мекард.
Дар романњои ритсарии ин давра низ элементњои асосии лирикаи ритсарї
такрор мешуданд. Чунончи, дар романњои ритсарии «Тристан ва Изолда», «Романи
Искандар», «Романи Брут» (муаллифаш Вас), «Романи Троя» (муаллифаш Бенуа де
Сент Мор), «Романи Фива», «Романи Эней» ва ѓайра зимни воќеањои замонњои
гузашта идеалњои њаёти давр васф карда мешуданд.
Дар асри ХII дар Фаронса дар баробари инкишофи илмњои схоластика49,
донишњои динї нишонањои маълумотнокии дунявї низ ривољ мегиранд, эљодиёти
шоирон ва мутафаккирони антиќї-Арасту (Аристотел) (Юнон), Вергилий, Овидий,
Горатсий, Ситсерон, Лукан (Рим) васеъ омўхта мешаванд. Дар айни замон назми
нави лотинї, назми вагантњо ё голиардњо, ки дар он тарѓиби озодфикрї, айшу ишрат
мавќеи асосиро ишѓол мекард, васеъ пањн мегардад. Дар мамлакат мактабњое пайдо
мешаванд, ки дар онњо акидањои зиддидинї таълим дода мешуданд. Мањз дар њамин
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давра ва дар чунин замина илоњиётчиёни Аврупои Ѓарбї низ маљбур мешаванд, ки ба
ѓояњои файласуфи Юнони ќадим Арасту (Аристотел) мурољиат намоянд.
Тибќи таълимоти Арасту одам бо ёрии аќл метавонад муњити атрофи худро
дуруст дарк намояд. Дар зери таъсири мањз њамин аќидаи Арасту дар илоњиёти
Аврупои Ѓарбї хеле барваќт ѓояњои «Худошиносї аз маърифати одам ва табиат
иборат аст»50, пайдо шуда буданд. Дар ин хусус илоњиётчии Ирландия (асри IХ)
Иоган Скот Эриугена гуфта буд: «Роњи муњимтарин ва шояд роњи ягонаи маърифати
њаќиќат- дар навбати аввал дарк кардан ва дўст доштани табиати инсонї мебошад…
зеро табиати инсон намедонад, ки бо ў чи њодисањо руй медињанд, чи тавр вай
донистан мехоњад, кадом дарёфт аз њама болотар аст?»51.
Ин гуна аќидањо махсусан дар асри ХII васеъ пањн гардида буданд. Дар
инкишофи аќидањои аќлонї (ратсионализм) файласуфони тољик-Абўалї ибни Сино
(980-1037), араб-Ибни Рушд (1126-1198), Моисей Маймонид (1135-1204) наќши калон
бозидаанд.Ва ин бесабаб набуд. Зеро он ваќт дар Шарќи мусулмонї махсусан, дар
шањрњои марказии халифат (Баѓдод, Бухоро, Кордова) илм, адабиёт, санъат,
тарљумаи асарњои классикони антиќї: Афлотун (Платон), Арасту (Аристотел),
Евклид, Птоломей ва ѓ. ба забонњои арабї ва лотинї васеъ ба роњ монад шуда буд.
Дар ин давра тавассути тарљима дар Аврупои насронї на фаќат асарњои
олимони антиќа, балки иншоњои оригиналии файласуфони равияи аќлонии
Машриќзамин низ пањн мегардид. Мањз дар њамин давра (асри ХII) «Ал-Ќонун»-и
Ибни Сино ба забони лотинї тарљума шуда он то асри ХVII њамчун китоби дарсии
донишгоњњои тиббии Аврупо хизмат карда буд.
Кўшишњои аќлонї-ратсионалистї, яъне тавассути аќл шарњ додани дунёи
моддї табиист, ки эътирози гурўњњои мистики52-илоњиётчиёнро ба амал оварда буд.
Онњо бар хилофи назарияи аќлонї-расионалистї талаб мекарданд, ки инсон ба Худо
бидуни аќл њатто дар сурати ѓайритабиї ва боварибахш набудани баъзе догматњои
дин низ бояд бовар дошта бошад. Яке аз илоњиётчї-мистики асри ХII Бернар
Клервоский дар ин хусус гуфта буд: «дини (мазњаби) мўътаќидон эътиќод аст»53
Бо вуљуди ин пешгирї намудани инкишофи ратсионализм ба мистикњо муяссар
намегардад.Ин буд, ки илоњиётчиёни Аврупо, роњи муросоро пеш мегиранд. Дар
асри ХIII дар радифи муросо назарияи илоњиётчии Фаронса Сигер Брабантский
(1240-1281/84), ки дар Донишгоњи Париж кор мекард, дар ин хусус гуфта буд:
њаќиќати таќводорї ва њаќиќати аќлонї метавонад бо њам рост наоянд ва ё њатто
якдигарро зид бошанд. Инсон набояд аз ин ё он њаќиќат рўй гардонад: њарду њаќиќат
њам њуќуќи мављудиятро доранд.
Назарияи Сигер Брабантский дар бораи ду њаќиќат дере нагузашта аз тарафи
калисо мањкум карда мешавад. Вале бо вуљуди ин масъалаи таносуби ду мафњум-аќл
ва эътиќод њал нагардида буд. Он имрўз њам њалли худро наёфтааст.
Дар асри ХIII илоњиётчии маъруфи Аврупо Фома Аквинский (1226-1274) њимояи
дин ва оштї додани эътиќод ва аќлро маќсади худ ќарор медињад. Ў арзиши аќл ва
имкониятњои калони онро эътироф мекард ва дар айни замон чунин њисоб мекард, ки
дар дунё њодисањои фавќулаќлие низ њастанд, ки одам онњоро мантиќан шарњ дода
наметавонад. Дар ин хусус ў офаридашудани дунё ва таљассуми писари Худоро дар
симои одамї мисол меоварад. Ў талаб мекард, ки бартарї бояд ба эътиќодњаќиќатњое, ки на тавассути аќл, балки бо роњи вањй кашф мешаванд, дода шаванд.
Дар чунин фикрронињои худ Фома Аквинский онро ба назар намегирифт, ки вањй
насиби баргузидагони Худо, яъне пайѓамбарон мебошад, маърифати дунё бошад
танњо насиби шахсиятњои људогона мегардид, дар сурате, ки аќлро Худо ба тамоми
бандагонаш дода буд,то ки онњо зиндагии худро аз рўи аќл ба роњ монанд, баду неки
дунёро фарќ кунанд, ба бадї роњ надињанд. Аз ин нуќтаи назар метавон гуфт, ки
таълимоти Фома Аквинский дар бораи бартарињои эътиќод хилофи муќаррароти
Худо мебошад. Ў бо ин таълимоташ бар хилофи фармудаи Худо, ки одамро ба
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мењнат водор карда буд, мардумро аз фаъолият боздошта, ба пассивї ва мутеї
мањкум менамуд.
Дар асри Х1У равияи аќлонї- ратсионализм дар маърифати дунё боз њам
ривољу равнаќ мегирад. Илоњиётчии Англия Уилям Оккам эълон карда буд, ки
теология- илоњиёт умуман набояд ба фалсафа, ки њукмрони аќл аст, дахолат кунад.
Њаминро низ бояд таъкид намуд, ки тарафдорони људо кардани эътиќод ва аќл
на њамеша ба њаќиќат будани догматњои дини насронї шубња доштанд, онњо њама аз
љумлаи одамони эътиќодманди дин буданд. Бо вуљуди ин назарияњои онњо дар
нињояти кор ба харобшавии манзараи динии дунё оварда расонда буд.
Ратсионализм, ки дар дохили илоњиёт ба вуљуд омада буд, илмњои
табиатшиносиро аз таъсири дин озод карда буд. Аз тарафи дигар инкишофи тиб,
алхимия (пешгузаштаи химияи имрўза), љуѓрофия ва дигар фанњо имконият дода
буданд, ки нуќтаи назари ратсионалистї нисбат ба дунё муќаррар гардад.
Дар асри ХVIII дар мубориза алайњи љараёни аќлония (ратсионализм) дар дини
насронї мактаби асотирї (мифологическая школа) пайдо мешавад, ки он то нимаи
аввали асри ХХ инкишоф меёфт. Мувофиќи таълимоти ин мактаб аќидае пањн
гардида буд, ки гўё дар Фаластин парастиши Худои то насронї (Иисус-Исо) вуљуд
доштааст. Ба аќидаи пайравони мактаби асотирї54 асоси ривоятњои евангелиро
мистерияњои халќї ва њикояњои гуногуни тамсилї, ки аз тарафи насрониёни ќаторї
чун њаќиќат эътироф мешуд55, ташкил медињад. Мањз дар чунин ќиссањо њанўз аз
апокалипсиси Иоанн сар карда образи Исо (Иисус) њамчун одамхудо инкишоф дода
мешуд.
Дар ќатори мактаби асотирї мактаби таърихї низ амал мекард. Тарафдорони
мактаби таърихї дар тадќиќотњои худ кўшиш мекарданд, ки асосњои реалии-њаётии
њикояњои евангелиро ошкор намоянд. Онњо тавассути методњои «интиќоди матн»
(охири асри ХIХ) ва интиќоди шакл (асри ХХ) ба хулосае омада буданд, ки Ањди
Љадид назар ба замоне, ки пайравони мактаби асотирї мегуфтанд, хеле пештар
тартиб дода шудааст. Ба ин, пеш аз њама нашри арабии дастнависи юнонии Иосиф
Флавий «Иудейские древности», ки дар он Иисус Христос номбар шудааст, шањодат
медињад. Дар дастнависи асримиёнагии епископи асри миёна Агапий «Таърихи
олам» (Всемирная история), ки соли 1971 аз тарафи олими яњуд Ш. Пинес ба забони
арабї аз чоп бароварда шуда буд, дар асоси иќтибос аз Иосиф Флавий Иисус њамчун
марди хирадманд пешнињод шуда, ќиссаи аз нав зиндашавии ў чун мањсули эљодиёти
шогирдонаш маънидод карда мешавад.
Дар асоси кашфиётњои солњои охири асри ХХ нињоят дар байни муаррихони
шўравї, ба истиснои шахсиятњои људогона56 акидаи асоси реалї доштани Ањди
Љадид ва шахсияти инсонии Исо (Иисус) ѓалаба мекунад.
МАЌОМ ВА НАЌШИ КАТОЛИТСИЗМ ДАР ТАМАДДУНИ
АСРИМИЁНАГИИ АВРУПО
Католитсизм- аз калимаи юнонии katholikos- умумї, дертар- умумиљањонї- яке
аз се- (дар ќатори православие ва протестантизм) љараёни асосї дар дини насронї
мебошад. Ин љараён соли 1054 баъди људошавии калисоњо њамчун таълимоти динї ва
ташкилоти калисої комилан ташаккул меёбад.
Католитсизм дар Италия, Испания, Португалия, Фаронса, Белгия, Австрия,
мамлакатњои Амрикои лотини конфессияи њукмрон мебошад. Католикњо дар байни
диндорони Полша, Венгрия, Чехия, Словакия, Куба, Љумњурињои Прибалтика
(асосан дар Литва), дар вилоятњои ѓарбии Белоруссия ва Украина афзалиятро
ташкил медињанд.
Калисои католикї ташкилоти мутамарказ буда, дорои маркази ягона (Ватикан)
ва сарвари ягона- папаи Рим мебошад. Мувофиќи таълимоти конфессияи католикї
папа волии Исои Масењ дар рўи замин мебошад. Ў дар корњои эътиќоду ахлоќ
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шахсияти беайб њисоб мешавад. Ќарори ў аз ќарорњои Маљлисњои мансабдорони
умумиљањонї болотар меистад.
Асоси таълимоти конфессияи католикиро китоби муќаддаси насронї- «Инљил»
ташкил медињад. Католитсизм дар фаъолияти худ ичунин ривоятњои муќаддас,
ќарорњои маљлиси мансабдорони умумиљањонї, калисоњои католикї ва мулоњизањои
папаро ба роњбарї мегирад.
Рўњониёни католик ќасами безанї мехуранд.
Хусусиятњои хоси конфессияи католикиро парастиши Худо- модар (Марям),
эътирофи бокира ба дунё овардани Исои Масењ, љисман ба меърољ- ба назди Худопадар баромадани ў, догмати аъроф ва ѓ. ташкил медињанд. Ба католитсизм инчунин
намоишњои тантанаи театрикунонидашудаи парастиш хос мебошад.
Асоси расмии фалсафии таълимоти католитсизмро таълимоти Фома
Аквинский, ки ба шароити имрўза мутобиќ кунонида шудааст, ташкил медињад.
Пайравони ин таълимот неотомист (Маритен, Жилсон, Ван Стеенберген, Лоти ва
дигарон) маќсади асосии худро дар коркарди асоси фалсафии таълимоти насронї
мебинанд. Дар зери таъсири аќидањои неотомистї дар барномаи Ватикан, махсусан
дар барномаи иљтимої- сиёсии он, сиёсати муросокорї мавќеъ пайдо мекунад; дар
асри ХХ дар муњити католикњо кўшишњои асоснок намудани наќши католитсизм
њамчун «ќувваи сеюм» (дар ќатори капитализм ва сотсиализм) меафзуд. Католитсизм
дар фаъолияти худ аз њамагуна имкониятњо (њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба,
ташкилотњои љавонон, занон, радио, телевизион, матбуоти даврї ва ѓ) васеъ
истифода мебарад, ба њар як таѓйиротњои иљтимої- сиёсии давр зуд худро мутобиќ
месозад.
Католитсизм њамон љараёни динист, ки дар тамоми соњањои рўњии љамъияти
Аврупо љой гирифта, таълимоти худро бо ташвишњои заминї зич вобаста намудааст.
Наќши он дар тамаддуни Аврупо низ калон мебошад.
Њанўз дар ибтидои асри II Игантии муќаддас характери универсалии дини
католикиро эњсос карда, гуфта буд: католикї пас умумї, умумикоинотї,
умумиљањонист. Характери универсалї доштани љараёни дини католитсизмро ў ба
тарзи зайл баён кардааст: «Њар љое, ки Христос (Исои Масењ) бошад- њамон љо
калисои католикист».57
Католитсизм аз ибтидои пайдоиши худ дар роњи дар атрофи худ муттањид
сохтани тамоми насрониёни дунё кўшишњо ба харљ медод. Мањз бо њамин маќсад
католикњо «Ягонагї бо Рим»- ро, яъне бо Рими епископї, ки асосгузори он «Князи
апостолон (њавориён)» Петр мебошад, шиори худ карда буданд. Ѓояи ягонагии њамаи
насрониёни дунё, дар ибораи «берун аз калисо наљот нест» низ ифодаи худро ёфта
буд.
Тасаввури калисои католикї дар бораи моњияти универсалии худ дар ќисмати
анъанањои мадании аврупої наќши бузург бозадааст.
Хусусияти хоси дини насронї дар Ѓарб, љињатњои умдаи он дар охирњои давраи
империяи Рим ва давраи «муњољирати бузурги халќњо», яъне њуљуми варварњо ба
Рими императорї, дар даврае, ки тартиботи умумиљањонии антиќї шикаст хўрда,
нишонањои тамаддуни нав- феодалї зоњир мегардиданд, ташаккул ёфта буданд.
Њанўз аз њамин ваќт сар карда, католитсизм ба њамаи соњањои њаёти љамъиятї ва
сиёсї таъсири худро мегузаронд.
Католитсизм бо хусусиятњои хоси худ тавонист, ки бо протсесси давраи гузариш
ба љамъияти нисбатан пешќадам- феодализм зуд мувофиќа пайдо намояд ва њамчун
ѓояи маънавї ва рўњии он осори худро гузорад.
Ташаккули католитсизм њамчун љараёни махсус дар дини насронї асрњои зиёд
давом кардааст. Мањаки асосии фоъолияти калисоњои Ѓарб чуноне ки дар боло ќайд
шуда буд, кўшиши муттањидсозии тамоми насрониёни дунё дар атрофи папаи Рим ва
таъмин намудани садоќати онњо ба папа ва дар шахсияти он ба христос (Исои Масењ)
мебошад. Мањз аз њамин сабаб католикњо дар соли 1054 ба ду калисо- калисои
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Шарќї (православињо) ва калисои Ѓарбї (римї - католикї) људо шудани калисои
насрониро њамчун аз калисои њаќиќї људо шудани масењиёни Шарќ маънидод
мекунанд.
Дар коркарди доктринањои калисої ва дигар арзишњои маънавї, ки минбаъд
ќисми таркибии маданияти асри миёнаро ташкил медињанд, хизмати Аврелий
Августин (354-430) басо бузург аст. Бузургии Августин пеш аз њама дар он зоњир
мегардад, ки ў тавонист дар сурати нигоњ доштани арзишњои мадании антиќї
Инљилро асоси маданияти нав намояд ва теология (илоњиёт) ва этика (ахлоќ)- ро ба
ќуллаи баланди он табдил дињад. Ѓояи халосї (рањої, наљот), ки аз тарафи Августин
равшан баён ёфта буд, нафаќат маркази таблиѓоти калисої, балки дастури асосии
ахлоќии одами асри миёна гардида буд.
Дар ин давра дар Аврупои ѓарбї бузургоне низ буданд, ки дар кори ба њам
мутобиќ сохтани анъанањои насронї ва донишњои дунявї хизмати босазое кардаанд.
Ба ин гурўњ, пеш аз њама Кассиодор (487-578) ва Боэтсия (480-524) дохил мешаванд.
Дар даврае, ки калисои насронии нав ба сари њукумат омада, њамаи он чиро, ки ба
маќсадњои ѓоявии ў мувофиќ набуданд берањмона несту нобуд мекард ва
боќимондањои ин маданияти антиќї бар асари сукут ва харобии умумї мањв мегашт,
ин бузургон кўшиш намуда буданд, ки маданияти ќадимии халќро барои наслњои
оянда нигоњ доранд. Онњо бо ин маќсад дар шакли ба ном «њафт санъати (ё илми)
озод»58 компендиуми донишњои антиќиро таъсис дода буданд. Аз њамон ваќт сар
карда, «санъати озод» дар асрњои миёна ба ќисми таркибии тайёр кардани клирикњои
бомаълумият табдил меёбад ва дар мактабу донишгоњњои асри миёна маќоми
мустањаками худро пайдо мекунад. Агар мероси адабии Кассидор аз давраи љањолати
асримиёнагї ба асрњои ХI-ХIII- давраи барќароргардї ва таљдиди анъанањои маданї
дар мамлакатњои Аврупои ѓарбї њамчун кўпрук хизмат карда бошад, пас наќшањои
мантиќї- илоњиётї ва принсипњои илмї-схоластикї: «њар љо ки илољаш бошад
эътиќодро бо аќл вобаста намо», ки аз тарафи Боэтсий љорї карда шуда буд, кўпруке
буд, ки давраи патристикаро59 ба давраи схоластика60 мепайваст.
Проблемањои асосии ахлоќии тамоми асри миёна, ки дар дини насронї дида
мешавад: озодї ва ќисмати азалї; табиати инсон ва неъмат, баракат, хайру саховат;
неъматњои њаќиќї ва таќлидї; гунањкории инсон; мубориза бо васваса; фурўтанї ва
ѓурур; роњи наљот; гардиши фалак- мањз аз тарафи њамин ду мутафаккирони бузурги
асри миёна- Августин ва Боэтсий ба шакл дароварда шуда буданд.
Дар ташаккули конфессияи католитсизм хизмати папањои Леви 1 (440-461),
Григории I (590-604) низ калон мебошад. Ин ду папањо дар давраи њукмронии худ
нафаќат обрўю эътибори папањоро баланд бардоштанд, балки ташаббускори
тантананокии ибодат буданд ва ба њама нишон дода буданд, ки калисо на њокимияти
заминї, балки њокимияти осмонї мебошад. Дар замони њукмронии папа Григорийи I
ибодат бо њамовозии мусиќї ба љо оварда мешуд.
Тибќи таълимоти калисои католикї тамаддуни Аврупо тавассути ягонагии
эътиќод ба вуљуд омадааст. Мањз дини насронї тамоми халќњои собиќ бо њам
душманро ба њам муттањид месозад. Ин тамаддун, ки ба эътирофи афзалиятњои Худо
нисбат ба таърих, афзалияти руњ нисбат ба модда асос ёфтааст, ба аќидаи падарони
калисои католикї бањри инкишофи рўњии одам хизмат мекунад.
Калисои католикї дар ибтидои асри миёна ба инкишофи адабиёти давр таъсири
бузург расонда буд. Мањз бо њидояти калисои католикї дар адабиёт жанрњои
махсуси динї – гимнњо, ашъори динї, зиндагиномаи муќаддасон, тафсирњои Библия
(Инљил), ќисса ва ривоятњои динї ва ѓ. пайдо мешавад. дар дохили калисо драмаи
динї тавлид меёбад. Афкори динї дар як ќатор жанрњои адабї, аз ќабили њамосаи
ќањрамонї, лирикаи ритсарї ва ѓ. низ мавќеъ пайдо менамоянд. Таълимоти калисои
католикї дар бораи ду њаќиќат (њаќиќати моддї (индунёї) ва њаќиќати рўњї
(ондунёї) сабаби дар адабиёт инкишоф ёфтани назми тамсилї гардида буд.
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Љорї гардидани забони ягонаи расмї, давлатї, омї, забони матнњои динї,
алифбои калисої ва ибодат- забони лотинї аз бисёр љињат ба он мусоидат карда буд,
ки калиоси католикї ба ќувваи бузурги байналхалќї табдил гардид. Мањз тавассути
ин забон рўњониёни католикї имконият пайдо карда буданд, ки дар вазифањои
масъултарини давлатї- мушовирони корол ва князњо љой гирифта, сиёсати
давлатдории асри миёнаро аз љихати ѓоявї (идеологї) асоснок намоянд, яъне ба
ќавли Ф. Энгелс ба тамоми сохти феодалї «шўњрати илоњї»61 бахшанд. Бо њамин
роњ, њамчунин тавассути ѓалабањои худ дар љангњои солибдорон калисои католикї
дар давраи њукмронии папа Иннокентий 3 (асри ХIII) ба маќсади деринаи худташкили давлати дунявии папагї ноил мегардад. Папа дар ин давра тамоми
фаъолияти њокимияти дунявиро назорат мекард.
Асри ХIII дар таърихи асри миёнаи Аврупо асри тиллої- асри инкишофи
илоњиёти схоластикї номида шудааст. Дар њаќиќат, чуноне ки таърих шањодат
медињад, дар ин давра дар Аврупои Ѓарбї илми илоњиёти схоластикї ба ављи
тараќќии худ расида буд. Таърих таљассуми олии онро барњаќ дар шахсияти Фома
Аквинский (1225-1274) мебинад. Дар асарњои ин мутафаккири асри миёна тамаддуни
насронї фалсафаи худро пайдо карда буд. Дар ибтидо њарчанд асарњои ў аз тарафи
калисо мањкум шуда бошанд њам, вале минбаъл худи калисо онњоро дар муборизаи
зидди бидъат њамчун аслиња истифода мебурд ва фалсафаи Фома Аквинскийро
доктринаи расмии худ эълон менамояд.62
Бо вуљуди њамаи ин калисои католикї дар маљмўъ њамчун ифодакунандаи
манфиатњои синфи њукмрон- феодалон баромад мекард. Тамоми амалиёти калисои
католикї ба он равона карда шуда буд, ки халќро дар торикї ва љањолати
асримиёнагї нигоњ дорад. Ба ин маќсад њанўз ќадимтарин «Падарони калисо»
Иероним (асри 1У) ва Августин (асри IV-V) доктринаи дунёбезорї ва сархамкунї
дар назди њокимони даврро кор карда баромада буданд. Мувофиќи ин таълимот њаёт
дар рўи замин муваќќатї ва бебаќо мебошад ва одам танњо дар он дунё њаёти
доимиро ба сар мебарад. Вале, барои он ки одам ба ин њаёти доимї дар дорулбаќо
мушарраф гардад, вай дар ин дунё- дар рўи замин, дар дорулфано бояд њарчи бештар
азоб кашад, фурўтану итоаткор бошад, бо тоату ибодат машѓул шавад.
Дар мактабњои асри миёна-монастирї ва епископї танњо ходимони динро тайёр
мекарданд. Доираи фанњои таълимї њанўз дар асрњои V-VI муќаррар карда шуда буд
ва моњиятан нињоят мањдуд буд.
Дар таълими силсилаи фанњои тривий ва квадривий тарѓиби њаќиќати илоњї,
эътибори китоби муќаддас- «Инљил» ва падарони калисо дар мадди аввал меистод.
Тадќиќи озод, аќлу хирад, таљриба њамчун њавасњои хатарнок ва гумроњкунанда
инкор карда мешуд. Сиёсат ва њуќуќ низ ба монанди илм ва маълумот ба дасти
калисои католикї гузашта буд, догматњои калисо ба аксиомањои сиёсї табдил ёфта
буданд, матнњои «Инљил» бошад дар њамагуна мурофиањои судї ба њукми ќонун
даромада буданд.
Њамаи ин ва боз бисёр дигар омилњои манфї дар фаъолияти калисои католикї
нињоят ба тезу тундшавии зиддиятњои байни мафњумњои дунявї ва рўњї- муваќќатї
ва доимї; муќаддасї ва гунањкорї; рўњ ва љисм; заминї ва осмонї, ки дар њаёти
иљтимоии давр дар зиддиятњои байни боигарї ва камбаѓалї; њукмронї ва тобеият;
озодї ва мутеъї; ашроф ва ом ва м.и зоњир мегардид, оварда мерасонад.
Дере нагузашта дар мубориза ба муќобили папа дар баробари оммаи васеи халќ
ашрофони шањр ва сарварони дунявии давлат низ иштирок мекунанд. Љавобан ба ин
муќобилиятнишондињии дунёпарастон папа инквизитсияро63 ташкил медињад. Бо
вуљуди ин орзуњои деринаи папаи Рим дар бораи ташкили давлати мустаќили
дунявии папагї љомаи амал намепўшад. Болоравии озодфикрї, рўњияи дунёпарастї,
инкишофи донишњои дунявии мардум, мустањкам гардидани сохти монархияи
феодалї, кўшишњои давлатњои Аврупо ба истиќлолияти миллї, ќувват гирифтани
нерўњои зидди калисої дар шакли бидъат ва нињоят «асорати Авиньон»64 ба он
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оварда расонда буданд, ки папањои Рим эътибори пешинаи маънавї ва сиёсии худро
аз даст дода, таъсири худро ба давлатњои насронии Аврупо гум мекунанд ва ба як
муассисаи сиёсии давр табдил меёбанду бас. Акнун ба љои папа ѓояи «собор аз папа
болост ва мањз собор бояд ислоњоти калисо ва интихоби аъзоёни онро гузаронад» ба
миён омад. Вале ин анљумани папањо (собор), ки солњои 1409 дар Пиз, 1414-1418 дар
Констанц ва 1431-1443 дар Базелье љамъ омада буд, низ аз ўњдаи ислоњоти калисо
баромада наметавонад. Ин буд, ки вазифаи ислоњоти калисои католикї ба зимаи
Реформатсия меафтад, ки фаъолияти он ба давраи нави таърихї рост меояд.
ПРАВОСЛАВЇ- ШОХАИ ШАРЌИИ ДИНИ МАСЕЊЇ (НАСРОНЇ)
Прославие яке аз се (дар катори протестантизм ва католитсизм) љараёнњои
асосии дини насронї (христианї) мебошад.
Дар бораи љараёни динии православие ва замони пайдоиши он аќидањои
гуногун вуљуд доранд. Масалан, илоњиётчиёни насронї даъво доранд, ки љараёни
православие ибтидои худро дар фаъолияти Исои Масењ (Иисус Христос) ва њавориён
(мубаллиѓони) дини насронї пайдо кардааст. Аммо сарчашмањои давраи шўравї65
таъкид менамоянд, ки православие як намуди дини насронї буда, дар асрњои IV-VIII
ташаккул ёфта,дар асри XI (1054) дар натиљаи људоии калисої, ки бар асари ба ду
империя – империяи Рими Ѓарбї ва империяи Рими Шарќї (Византия) таќсим
шудани империяи Рим рух дода буд, мустаќилият ба даст овардааст.
Православие дар њудуди империяи Византия ташаккул ёфта буд ва дини расмии
он њисоб мешуд. Дини православї такягоњи ѓоявии њокимияти императорї њисоб
мешуд ва манфиати табаќањои њукмрони љамъият – њокимияти императорї ва базаи
иљтимоии он - феодалонро ифода мекард.
Православие дар Византия маркази ягонаи калисоиро надошт, зеро аз рўзњои
аввали таъсисёбиаш њокимияти калисої дар Византия дар дасти 4 патриархњо
(константинополї, александрї, антиохийагї ва урусалимї) гузашта буд. Дар байни
ин 4 патриархњо патриархи Константинопол њарчанд патриархи умумиљањонї
номида шавад њам, вале наќши худро бозида наметавонист. Патриархи
Константинопол низ яке аз патриархњо њисоб мешуд. Баъди шикасти Византия дар
асоси ин 4 патриархњо 4 калисои мустаќил ба вуљуд меоянд, ки бар сари њар кадоми
он патриархњо меистоданд. Дертар дар Шарќи Наздик ва Аврупои Шарќї низ чунин
калисоњои мустаќил ба вуљуд меоянд. Имрўз дар љањон 19 калисоњои мустаќил амал
мекунанд, ки 15-тои он калисоњои автокефалї (константинополї, александриягї,
антиохийагї, урушалимї, русї, гурљистонї, сербї, румонї, булѓорї, кипрї, элладї,
албонї, полшагї, чехословакї, амрикої) ва 4-тои он (синайи, финляндиягї, критї ва
љопунї) калисоњои худмухтор мебошанд. Њамаи калисоњои православиро як
таълимоти умумии динї, меъёрњои асосии њаёти калисої ва муњимтарин расму
оинњои динї муттањид мекунад. Асоси эътиќоди динии конфессияи Православиро
китоби муќаддаси насронї – «Инљил» ва ривоятњои муќаддас (ќарорњои 7 маљлиси
мансабдорони умумиљањонї ва асарњои падарони калисоњои асрњои 2-8) ташкил
медињанд.
Усулњои асосии Православие дар 12 тамсилњои эътиќод, ки дар ду маљлиси
мансабдорони умумиљањонї дар Нике соли 325 ва Константинопол (соли 361) ќабул
кардаанд, баён гардидаанд. Муњимтарин таълимоти православї догмати се ягонагии
Худо (Худо – падар, Худо – писар, Худо – рўњи муќаддас), таљассуми Худо дар
шахсияти инсон (Исои Масењ), омурзиш, зиндашавї ва меърољи Исои Масењ
мебошанд. Дар таълимоти конфессияи Православї Худо -–падар халлоќи дунёи
дидашаванда (табиат ва одам) ва дунёи диданашаванда (фариштањо) мебошад. Худо
– писар дар шахсияти Исои Масењ таљассум ёфтааст; Худо – рўњи муќаддас – аз Худо
– падар бармеояд; католикњо ба ин инчунин Худо – писарро илова кардаанд.
Догматњои православї мазмунан ва шаклан таѓйирнопазиранд.
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Дар таълимоти конфессияи православї парастиши мураккаб муќаррар
гардидааст. Намози калисої нисбат ба дигар конфессияњои дини насронї дарозтар
давом мекунад. Намози калисої аз ќироати Библия (Инљил), хондани дуо, суруд,
таъзим, нўгчагиронї, љароѓгиронї, кашидани хушбўйњо ва ѓ. иборат аст. Чунин
парастиш, ки литургия номида мешавад, баъди тулўи офтоб то нимирўзї гузаронида
мешавад. Мўътаќидон танњо дар литургия аз гуноњ пок мешаванд.
Дар конфессияи православї ба ташкил ва гузаронидани идњои динї – пасха
эътибори зиёд дода мешавад. Рўњониёни православї ба ду гурўњ сафедњо (зандорон)
ва сиёњон (монахњо, ки безаниро ихтиёр кардаанд) људо шудаанд. Танњо монах
метавонад епископ бошад; патриарх вазифаи олии динї ба њисоб меравад.
Дар конфессияи православї монастирњои мардона ва занона вуљуд доранд.
Аксарияти калисоњои православї аз рўи таќвими нав кор мекунанд. Танњо иди пасха
аз рўи таќвими юлианї гузаронида мешавад. Бо вуљуди он ки таълимот ва анъанањои
динї барои њамаи калисоњои православї умумианд, вале ба ин нигоњ накарда њар
кадоми онњо боз хусусиятњои мањаллии на фаќат конфессионалї, балки этникиро низ
доранд.
Чуноне ки аз тадќиќотњои илмї бармеояд, таълимоти нарсонї дар бораи се
ягонагї – сегонаи муќаддас (Худо – падар, Худо – писар, Худо – рўњи муќаддас), дар
худ осори политеизмро (бисёрхудоиро), ки аз динњои тонасронї гузаштааст, дорад.
Дини насронї њарчанд худ дини яккахудої бошад њам, вале он то имрўз аз ин мероси
бисёрхудої рањо шуда наметавонад.
Дар конфессияи православї парастиши догматикї махсусан нисбати Исои
Масењ зиёд дида мешавад. Исои Масењ дар тасаввури пайравони дини православї
Худо – писар буда, бар худ Худоро таљассум намудааст ва дар айни замон аз Марями
бокира ба дунё омадааст. Тавассути ин догмат мазњаби православї кўшиш мекунад,
ки «воќеияти илоњї»-ро баланд бардошта, православиро њамчун дини аз тарафи
Худо муќаррар кардашуда маънидод намояд.
Дар конфессияи православї ба догмати омурзиш (искупление) ањамияти зиёд
дода мешавад. Мувофиќи ин таълимот Исои Масењ тавассути азобњо ва марг дар
салиб худро дар рањи Худо – падар барои гуноњњои одамон ќурбон сохта, онњоро
кафолат додааст. Асоси ин таълимотро гуноњи азими Одам ва Њавво дар бињишти
осмонї ташкил медињад. Онњо, ки дар бињишти осмонї њаёти бекамиро аз сар
мегузарониданд, боре аз васвасаи шайтон дар ѓафлат монда, нофармонї мекунанд,
яъне аз меваи дарахти мамнўъ истеъмол мекунанд. Худо барои он нофармониашон
онњоро лаънат хонда, аз љаннати осмонї ба замин – ба њаёти пур аз машаќќат
меронад. Бо фармуди Худо масъулияти ин гуноњ ба гардани тамоми авлоди Одам
гузошта мешавад. Пайравони дини православї чунин мењисобанд, ки Исои Масењ бо
марги худ дар салиб инсониятро аз ин масъулият озод кардааст ва ба одамон имкон
додааст, ки танњо ба гуноњњои шахсии худ љавобгў бошанд. Исои Масењ дар айни
замон ба пайравони худ роњи аз гуноњњои шахсї рањої шуданро нишон додааст ва ин
роњ пайравї кардан ба Одамхудо – Исои Масењ дар тоќати ў ба њамаи азобу
шиканљањо мебошад. Мањз дар заминаи њамин ривоят дар байни мўътаќидони дини
православї ибораи «Исо тоќат кард ва моро низ тоќат карданро фармуд» пањн
гардидааст.
Дар мазњаби конфессияи православї догмати зиндашавии Исои Масењ яке аз
љойњои марказиро ишѓол мекунад. Мањз њамин ќиссаи зиндашавии Исои Масењ дар
таблиѓоти рўњониёни масењї дар рўзи ќиёмат зиндашавии њамаи мурдагон
гардидааст. Масењиёни православї ин ќиссаро чун њаќиќат маънидод мекунанд.
Муњаќќиќон исбот кардаанд, ки таълимот дар бораи зиндашавии Одамхудо –
Исои Масењ асоси тонасрониро дорад. Мувофиќи маълумотњои мављуда ин ќисса
њанўз дар эътиќодњои динии Мисри ќадим, Месопотамия, Њиндустон дида мешуд.
Ќиссаи зиндашавии Исои Масењ дар айни замон аз таъсири мањз динњои ќадимии
машриќзамин шањодат медињад.
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Догмати меърочи Одамхудо – Исои Масењ ба назди Худо – падар низ дар дини
насронї ва таблиѓоти православї нав намебошад. Њанўз дар дунёи ќадими Шарќ
рўњониён мардумро таълим медоданд, ки дунёи заминї бебаќо аст. Дунёи воќеї ва
доимї охират аст ва одам бояд ба он кўшад, ки дар охират ба роњат мушарраф
гардад. Инсон мањз дар охират бо ќуввањои фавќуттабиї дучор шуда, ба онњо
сўњбатњо меорояд.
Таълимоти православї дар бораи њамеша зинда мондани рўњи инсон, дар бораи
љаннат, дўзах, мукофоти амал ва ѓ. низ асосњои тонасронї доранд.
Мувофиќи нишондодњои православї хар як мўътаќиди он ба «муќаддаси ягона,
калисои апостолї» низ бояд эътиќод дошта бошад, зарурати таъмид (насронї
кардан)-ро эътироф намояд ва ба зиндашавии одам дар рўзи ќиёмат ва марњамати
Худо бовар дошта бошад.
Мубаллиѓони дини насронї њамчунин православї даъво доранд, ки таълимоти
дини насронї њанўз дар давраи њафт маљлисњои маъмурони умумиљањонї пурра
ташаккул ёфта буд, аз ин рў имрўз барои таѓйир додани догматњои он чї мазмунан
ва чї миќдоран ва дигар кардани ифодањои он асосе вуљуд надорад. Хусусияти шах
шуда мондагии (консеравтивї) таълимоти насронї, њамчунин православї низ мањз
дар њамин аќида зоњир мегардад.
Дар мазњаби конфессияи православї ба масъалањои расму ойинњо низ диќќати
зиёд дода мешавад. Муњимтарин унсурњои расму русуми насронї, ки асоси њамаи
парастишњои диниро ташкил медињад, асрор мебошад. Конфессияи мазњаби
православї низ ба мисли католитсизм њамаи њафт асрори нињонї: насроникунї
(крещение), њанутмолї (миропомазание), евњаристия (хўрдани нону шароби
табарруки калисо), тавба, никоњ, муќаддасот ва таќорўбро эътироф кунад њам, вале
ќариб њар кадоми онро ба таври ба худ хос амалї мегардонад. Њамин хусусият ба
католитсизм низ хос мебошад. Масалан, православњо њангоми насроникунї кўдакро
ба об меандозанд, католикњо бошанд, ба рўи кўдак об мепошанд; православњо
њанутмолиро дарњол баъди насроникунї, католикњо бошанд баъди як чанд сол
мегузаронанд ва ѓ.
Православњо инчунин ба муќаддасот, маќбарањои муќаддасон эътиќоди ќавї
доранд.
ИНКВИЗИТСИЯ
Инквизитсия – ташкилоти махсуси судї-трибуналии калисои католикї, ки дар
асри XIII бо маќсади мубориза бар зидди бидъат, таъќиб ва решакан намудани он, аз
тарафи папаи Рим таъсис дода шуда буд, ки он то асри XIX амал мекард. Усули
мубориза бар зидди бидъат на бо роњи фањмондадињї, балки зўрї муќаррар карда
шуда буд.
Инквизитсия дар дасти папаи Рим њамон «воситаи мўъљизакоре» буд, ки калисо
мехост бо ёрии он мавќеи худро дар миёни мардум устувор нигоњ дорад.
Инквизатори Фаронсаи асри XIV Бернар Ги вазифаи инквизитсияро ба тариќи
зайл муайян карда буд: «барњам задани бидъат; то ваќте ки ањли бидъат нест карда
нашаванд, бидъатро нест кардан мумкин нест; ањли бидъатро нест намудан мумкин
нест, то ваќте ки дар якљоягї бо онњо паноњдињандагон, хайрхоњон ва
њимоятгаронашон низ нест карда нашаванд».66
Дар асрњои миёнаи Аврупо, дар даврае, ки инквизитсия таъсис дода шуда буд,
истилоњи бидъат њанўз маънии расмии худро надошт. Аз ин истифода намуда
инквизиторон бо маќсади решакан намудани бидъат на фаќат бидъаткорони
«бошуур», балки њамаи онњоеро, ки бо бидъаткорон аз ин ё он љињат ќаробат
доштанд, низ таъќиб менамуданд. Инквизитсия фаъолияти худро дар асоси
тафтишњои нињонї, истифодаи маълумотњои љосусон, хабаркашон, суханчинон ва
шоњидии бардурўѓ, истифодаи азобу
шиканља, мусодираи молу мулки
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мањкумшудагон, ба љавобгарї кашидани хешу аќрабои онњо то се авлод, муносибати
худсаронаи беинтињо нисбат ба мањкумшудагон ва ѓ. ба роњ монда буд. Њамаи ин
усулњо нисбат ба занон ва фарзандони мањкумшудагон низ истифода мегардид.
Мувофиќи тактикаи муќарраргардида мањкумшудагон дар либоси шармандагї
(санбенито) аз тафтиши басо азиятбахше мегузаштанд. Нисбат ба мањкумшудагон
љазоњои зерин муайян карда шуда буданд: дар назди омма даст кашидан аз аќидањои
худ, љарима, дарразанї, њабс, дар оташ андохтан. Онњое, ки ба марг мањкум шуда
буданд, одатан барои дар оташ (аутодаф) сўзонидан ба њокимияти дунявї супурда
мешуданд.
Дар давоми фаќат як асри Х111 дар Аврупо бо тарзу усулњои номбаршуда садњо
њазор одамони бегуноњ ба ќатл расонида мешаванд. Шумораи онњое, ки дар зери
назари инквизиторон буданд, миллионњо нафарро ташкил медод.
Тартиби мазкур њанўз дар соли 1184 аз тарафи папа Лутсии 111 ва император
Фридрих 1 Барбаросса муќаррар карда шуда буд. Мувофиќи он иљрои ќарори папа
барои њокимияти дунявї њатмї гардида буд.
Дар бораи инквизитсия њамчун муассисаи махсуси судї бори аввал дар
анљумани 4 Лотеран, ки соли 1215 аз тарафи папа Иннокентии III даъват шуда буд,
сухан рафта буд. Мувофиќи ќарори ин анљуман њар як ахбори бадномкунанда барои
ба бидъат гунањкор кардани ин ё он шахс асос њисоб мешуд.
Дар солњои 1231-1235 папа Григорий IX бо якчанд ќарорњои худ кори таъќиби
бидъаткоронро, ки пеш епископњо мебурданд, ба зимаи намояндагони махсус –
инквизиторон мегузорад. Инквизиторон дар ибтидо аз љумлаи доминиканњо ва баъд
аз байни франсисканњо таъин мешуданд. Дар ин давра дар як ќатор мамлакатњои
Аврупо (Олмон, Фаронса, Испания ва ѓ.) трибуналњои инквизитсионї таъсис дода
шуда буданд. Трибуналњо тамоми корњои тафтиши бидъаткорон, њукмбарорї ва
иљрои онро мустаќилона ба љо меоварданд. Аъзоёни трибуналњои инквизитсионї
масунияти шахсї доштанд, њокимиятњои мањаллии дунявї ва калисои њуќуќи ба
љавобгарї кашидани онњоро надоштанд, онњо бевосита ба папа итоат мекарданд.
Аз баски тамоми корњои тафтишї ва протсесси суди мањкумшудагон дар паси
дарњои пўшида мегузашт, гунањкорон аз њамагуна кафолатњо мањрум мемонданд.
Истифодаи азобу шиканља нисбат ба мањкумшудагон, бо мукофотњои зиёд
сарфароз гардонидани суханчинон, хабаркашон, њавасмандии моддии худи
инквизиторон ва папањо, ки аз њисоби мусодираи молу мулки мањкумшудагон
дороии худро афзун менамуданд, њама дар якљоягї инквизитсияро ба офате мубаддал
сохта буд, ки бар сари мардуми мамлакатњои католикии Аврупо тозиёнакашї
мекард.
Муборизаи инквизитсия бар зидди бидъат дар шаклњои гуногун зоњир
мегардид. Масалан, дар Испания муборизаи инквизитсия бар зидди ќуввањои
зиддикалисої-сектантњо равона карда шуда буд. Фаъолияти инквизитсия дар
Испания махсусан дар соли 1480 ваќте ки бо сардории Томас Торквемадо ба ном
инквизитсияи нав таъсис дода мешавад, фаъол мегардад.
Дар давоми 18 соли фаъолияти худ Торквемадо 10000 одамонро зинда ба оташ
андохта буд. Ин инквизитсия фаъолияти худро пеш аз њама бар зидди яњудиёни
насронї (марронњо) равона карда буд. Инквизитсия марронњоро ба ќаллобии динї –
парастиши дини яњудї, њамчунин мусулмонони насронї- морискњоро ба парастиши
пинњонии дини ислом гунањкор намуда, њазорон одамонро ба ќатл расонда буд.
Таъќиби яњудиёни масењї (марронњо) ва мусулмонони насронї(морискњо) дар
асл на фаќат асосњои динї, балки пеш аз њама сабабњои сиёсї ва иќтисодї дошт.
Дар асри XVI инквизитсия ба яке аз аслињањои асосии мубориза ба муќоболи
реформатсия табдил ёфта буд. Бо маќсади рўњи тоза бахшидан ба њаракатњои
инквизитсионї соли 1542 дар Рим трибунали олии инквизитсионї таъсис дода
мешавад. Бо ќарори мањз њамин трибунали олии инквизитсионї бисёр олимони
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маъруф, мутафаккирон (Љорданно Бруно, Љ. Ванини ва ѓ.) ба ќатл расонда
мешаванд.
Дар асри XVIII инквизитсия дар аксари мамлакатњои Аврупои ѓарбї, дар асри
XIX (1820) дар Португалия, соли 1834 дар Испания, соли 1859 дар вилояти Папа
барњам зада мешавад.
Вале папаи Рим бо ин ќаноат намекунад. Ў як ќисм вазифањои инквизитсияро ба
зимаи конгрегатсияи канселярияи муќаддас (яке аз маќомоти пуртаъсири папа)
мегузорад. Дар миёнаи асри ХХ ба зимаи ин ташкилот мубориза бар зидди
коммунизм гузошта шуда буд. Соли 1965 Конгрегатсияи канселярии муќаддас ба
конгрегатсияи таълимоти динї табдил дода мешавад.
Таъсис дода шудани инквизитсия ба таълимоти илохиётчиёни дини насронї дар
бораи он, ки дини насронї дини муњаббати умум, рањму шафќат, бахшоянда
мебошад, зарбаи сахт мерасонад.
Њарчанд ходимони калисоњои католикї њамаи ин вањшонияти худро бо
суханони љорї намудани шафќати насронї ва халос намудани рўњи поки инсонї аз
бидъат ва барои он таъмин намудани њаловати охират рўпўш карданї шаванд њам,
вале онњо касеро конеъ намегардонанд. Зеро натиљањои амалиёти инквизиторон, ки
њазорњо бегуноњонро ба оташ меандохтанд, дар бораи он шањодат медињад, ки
инквизитсия дар давоми тамоми фаъолияти чандинасраи худ бар хилофи таълимоти
Исои Масењ дар бораи бо бадон бадї накардан ва њамдигарро дўст доштан,
амалиётњое содир намуданд, ки дар натиљаи он ба пешрафти њаёти иќтисодї, сиёсї,
маданї, маънавї, ба рушду нумўми илму маърифат, ки дар давраи феодализм акнун
рў ба инкишоф нињода буд, зарбаи њалокатовар расонда шуда буд.
ЉАНГЊОИ САЛИБЇ
Љангњои салибї ин экспедитсияњои дуру дарози њарбї – мустамликахоњии
феодалони Аврупои Ѓарбї, ки дар давоми солњои 1096-1270 ба муќобили Шарќи
Наздик – Суриё, (Шом) Фаластин, Миср, нимљазираи Балкан, љазираи Кипр ва
славянњо ва ѓайра гузаронида шуда буд. Зоњиран ин экспедитсияњо характери динї
доштанд, зеро калисои католикї онро њамчун муборизаи «салиб бар зидди њилол»,
њамчун љанги масењиён бо ислом маънидод мекард. Калисои католикии Аврупои
ѓарбї ин љангро бо бањонаи аз «бединон» - мусулмонон озод кардани Фаластин ва ба
масењиён баргардонидани муќаддасоти «тобути Худо», ки мувофиќи эътиќоди
масењиён дар Иерусалим буд, сар карда буданд. Дар асл ин љанг маќсади забт
намудани заминњои Шарќи Наздикро дошт. Иштирокчиёни юришњои салибї дар
хилъати худ рамзи салибро медўхтанд. Номи салибдорон низ аз њамин љо бармеояд.
САБАБЊОИ ЉАНГЊОИ САЛИБЇ ВА
ИШТИРОКЧИЁНИ ОН
Чуноне ки таърих шањодат медињад, сабабњои саршавии юришњои салибии
феодалони Аврупои Ѓарбї ба Шарќи Наздик аз як тараф агар дар таѓйиротњои
иљтимої-сиёсї, ки дар нимаи дуюми асри XI дар Шарќи Наздик ба вуљуд омада
буданд, дида шавад, аз тарафи дигар бо инкишофи иќтисодї ва тезу тундшавии
зиддиятњои иљтимоии худи мамлакатњои Аврупои ѓарбї вобаста аст.
Инак, ин таѓйиротњо дар Шарќи Наздик кадомњоянд?
Дар охири асри XI, аниќтараш дар соли 1055 Хилофоти Араб (Баѓдод) шикаст
мехурад. Давлати Византия низ дар замони њукмронии комнинњо сусту фалаљ
гардида буд. Аз ин истифода намуда, аз тарафи шимол ба Византия пегенегњо, ки ба
љазираи Болќон зада даромада буданд, њуљум меоранд. Аз тарафи ѓарб ба Византия
норманњои ситсилиягї тањдид мекарданд. Барои Византия махсусан туркњои салчуќї,
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ки ќисми зиёди Осиёи Саѓирро ишѓол намуда, боре њатто шањри Никеяро дар
њамсоягї бо Константинопол пойтахти худ эълон карда буданд, хатарнок буданд.
Нињоят, соли 1071 туркњои салчуќї ба Византия њуљум оварда, Мантсикертро аз
тахт меронанд. Императори нав Алексей Комнин (аз соли 1081 ба тахт омада буд)
њарчанд, то андозае фишори туркњои салчуќиро боз дошта бошад њам, бо вуљуди ин ў
мавќеи империяи худро чандон устувор намедонист. Мањз аз њамин сабаб ў дар
солњои 80-90 асри XI ба папа ва императори Олмон як чанд маротиба мурољиат
намуда, аз онњо дар мубориза бар зидди туркњои салчуќї ёрї пурсида буд. Дар ин
давра (соли 1054) собиќ калисои ягонаи масењї ба ду ќисми бо њам зид шарќї
(православї) ва ѓарбї (католикї) људо шуда буд. Императори Византия Алексей
Комнин бо маќсадњои сиёсї мехост, ки њарду калисоњоро (шарќї ва ѓарбиро) зери
роњбарии папа аз нав муттањид созад. Вале ин ба ў муяссар намегардад. Салибдорони
Аврупои Ѓарбї дар ин давра наќшањои худро доштанд. Онњо медиданд, ки ду
давлати бузурги Шарќ – Хилофати араб ва империяи Византия имрўз барои онњо
чандон хавфи калон надоранд. Илова бар ин яке аз онњо – Византия худаш талаб
дорад, ки Аврупоиён ба кори Шарќ дахолат кунанд. Иттифоќи њарбї–ќабилавии
туркњои салчуќї бошад, чандон устувор набуд ва дар солњои 80-90 асри XI аллакай
пароканда шуда истода буд. Князњои људогонаи туркї, ки ба феодализм рў оварда
буданд, њуљуми феодалони Аврупои Ѓарбиро ба Шарќ боздошта наметавонистанд.
Сабаби дигар ва њамон навъе, ки дар таърих сабт гардидааст, сабаби асосии
юришњои салибии феодалони Аврупои Ѓарбї ба Шарќ ин њамоно тезу тундгардии
зиддияти иљтимоии дохилии худи мамлакатњои Аврупои Ѓарбї мебошад. Дар ин
давра (асри XI) дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї ритсарї хусусияти хоси љамъияти
феодалї гардида буд. Њар кадоми онњо мехостанд, ки соњиби заминњои зиёд ва
њосилхез бошанд. Аммо мувофиќи тартиботи феодалї мероси падар танњо ба писари
калонї мегузашт, писарњои хурдї аксар ваќт бе замин меомонданд. Замин барои
таъмин намудани њамаи ритсарњо намерасид. Мањз барои њамин гурўњи ритсарњои
бе замин њуљумро ба Шарќ ягона роњи ба даст овардани замин ва соњиби молу мулк
шудан њисоб мекард. Барои феодалони калони давр бошад, њуљум ба Шарќ имконият
медод, ки диќќати ритсарњоро аз љанљолњои дохили оилавї ва байни оилавї, ки ба
ихтилофи синфї оварданаш мумкин буд, дур кашанд.
Дар њаракати салибдории охири асри XI – аввали асри XII масъалаи дењќон низ
ањамияти бузург дошт. Тарѓиботи католикї бисёр дењќононро, ки дар зери зулми
феодалони давр азобу шиканљаи зиёдро аз сар мегузарониданд, ба умеди он ки
иштирок ба юришњои салибдорї онњоро аз вобастагии крепостної, ќарзњо озод
намуда, дар Шарќ соњиби замин ва хонаву љой мешаванд, ба юришњои салибдорї
љалб карда буд. Феодалони дунявї ва ходимони калисои католикї дар иштироки
дењќонон ба юришњои салибдорї яке аз роњњои аз вазъияти душвори дохилї рањо
шуданро медиданд. Зеро мањз дар њамин давра ба муносибати дар мамлакатњои
Аврупои Ѓарбї инкишоф ёфтани муносибатњои молию пулї ва ба ин муносибат
ќувват гирифтани зулму истисмори дењќонон, сохти феодалї- крепостної дар
мамлакат хавфи исёнњои дењќонї ба назар мерасид.
Вале ин гумроњии дењќонон тўл накашид. Баъди он, ки дењќонон ба моњияти
аслии юришњои салибдорї дуруст сарфањм мераванд, онњо баъди юриши дуюм
(солњои 1147-1149) дигар ба он иштирок намекунанд. Дар юришњои минбаъда танњо
феодалон иштирок мекарданд.
Королњои Аврупо, феодалони калон–графњо, баронњо, њамчунин ритсарњои
давр ошкоро масъалаи дар Шарќи Наздик ташкил намудани давлатњои нави
феодалиро мегузоштанд. Онњо ба ин наќшаи худ на танњо Шарќи араб, балки
Византияро низ дохил карда буданд. Дертар Иерусалим ва Фаластин дар наќшањои
онњо љои дуюмро ишѓол мекард.
Дар юришњои салибдорї махсусан шањрњои Италия – Генуя ва Венетсия
фаъолона иштирок мекарданд.
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Калисои католикї юришњои салибиро ба Шарќ «љанги муќаддас» эълон карда
буд. Ва ин бесабаб набуд. Зеро папа Урбани II аз оќибатњои ин љанг умеди калон
дошт. Ў мехост, ки тавассути «љанги муќаддас» роњбарии сиёсиро дар тамоми
Аврупо ба даст орад, «схизматикњои» шарќї, яъне масењиёни калисои православии
шарќиро ба Рим тобеъ созад, дар байни мардуми Шарќи мусалмон фаъолияти
миссионерии худро ташкил намуда, онњоро ба дини католикї баргардонад. Ва
нињоят ситонидани ќурбонињои њарсоларо бар нафъи Рим ба роњ монад.
Папа Урбани II тирамоњи соли 1095 дар баромади худ дар анљумани калисоии
шањри Клерман (љануби Фаронса) юришњои салибиро, ки феодалони Аврупо њанўз
хеле пеш ба он тайёрї медиданд, аз љињати ташкилї ва ѓоявї асоснок карда буд.
ОЃОЗИ ЉАНГЊОИ САЛИБЇ
Нахустин юриши салибї бањори соли 1096 бо сардории роњиб (монах) Петри
Амьенї (Петр Пустинник) ва як нафар ритсари камбизоат Валтер Голяк ба муќобили
туркони салчуќї сар шуда буд. Иштирокчиёни ин юриш асосан аз дењќонони
камбаѓал иборат буданд. Ин юриш характери ѓоратгарї ва торољгариро дошт.
Иштирокчиёни юриш дар роњи худ шањрњои Рейн – (Кёлн, Майнс ва ѓ.), Венгрия ва
Булѓория њамаро талаву торољ мекарданд. Нињоят онњо дар соњили Осиёи Саѓир бо
армияи туркњо дучор шуда, шикаст мехўрданд. Юриши бањори соли 1096 ба Шарќ
натиљаи дилхоњро (аз туркњо озод намудани заминњои Византия) надода буд.
Тирамоњи њамон сол (1096) ритсарњои Фаронса, Италия ва ќисман Олмони
Ѓарбї бо сардории герсоги Лотарингияи Поён (Нижная Лотарингия) Готфрид
Бульонский бо ду нафар бародаронаш – Балдуин ва Евстафий ба Шарќ њуљум
меоранд. Дар ин юриш ќариб 30-40 њазор ритсарњо иштирок карда буданд.
Тобистони соли 1097 ритсарњо ба Осиёи Саѓир мегузаранд ва дар љанги назди
Дорила онњо туркњоро маѓлуб намуда, баъд њуљуми худро ба самти љанубу шарќї –
Фаластин давом медињанд. Онњо дар сарњади Сурияи шимолї бо арманњо вохўрда,
онњоро иттифоќчии худ мекунанд. Мањз бо ёрии арманњо ритсарњо тобистони соли
1098 «пойтахти Шарќ» – Антиохия ва тобистони соли 1099 Урушалимро ба даст
меоранд. Дар натиљаи ин њуљум салибдорон тамоми соњили шарќии Бањри
Миёназамин, яъне собиќ Финикия, Сурия ва Фаластинро соњиб мегарданд. Шањрњои
Урушалим, Антиохия, Триполи, Эдесса, Тир, Сидон, Акра дар итоати онњо буданд.
Территорияе, ки салибдорон забт карда буданд, аз тарафи шимол ба љануб 1200 кмро ташкил медод.
Юриши дуюми салибї соли 1147 бо бањонаи аз туркњо озод намудани
Арманистони Саѓир (Киликия) ва Эдесса оѓоз гардида буд. Дар ин юриш короли
Фаронса Людовики VII ва императори Олмон Конради Ш иштирок доштанд. Вале
соли 1149 ин юриш шикаст мехурад.
Юриши сеюми салибї соли 1189 сар шуда, то соли 1192 давом мекунад. Ин
юриш низ бо бањонаи аз туркњо озод намудани Урушалим (туркњо бо сардории
Салоњиддин онро соли 1147 забт карда буданд) ташкил шуда буд. Азбаски
Салоњиддин (1171-1193) тамоми Миср, кисми Сурия, кисми Месопотамияро забт
намуда, мехост, ки королии Урушалимро тамоман аз байн барад, бинобар ин юриши
сеюми салибї (1189-1192) ба муќобили ў равона карда мешавад. Дар ин юриш се
давлатњои Аврупо– Фаронса,Англия ва Олмон иштирок мекарданд. Дар мубориза ба
муќобили Салоњиддин императори Олмон Фридрихи 1 Барбаросса соли 1190 то
Урушалим нарасида, хангоми убур кардани дарёчаи кўњї ѓарќ мешавад; ду королњои
дигар – Филипи II Август (Фаронса) ва Ричарди 1 Львиное Сердце (Англия) аз баски
миёни худ дер боз муносибати душманї доштанд, фаъолияти онњо дар Фаластин бо
њам мувофиќ намеомад. Яке ба дигарї боварї надошт. Дар ин њуљуми ритсарњо ба
Шарќ танњо Ричарди 1 (Англия) фаъолият нишон дода, дар љанги назди Яффа
(августи 1192) њарчанд ба Салоњиддин зарбаи љиддї расонда бошад њам, вале
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Урушалимро ишѓол карда наметавонад Юриши сеюми салибї ба Шарќ бо
шартномаи байни ритсарњои Аврупо ва Салоњиддин ба охир мерасад. Мувофиќи ин
шартнома ба зиёраткунандагони Аврупо њуќуќ дода шуда буд, ки ба шањрњои барои
масењиён муќаддаси Урушалим, Вифлеем, Назарет ва ѓ. озодона рафту омад кунанд.
Яке аз ѓалабаи ба назар намоёни ритсарњои Аврупо дар юриши сеюми салибї
ин аз тарафи онњо -Ричарди 1 забт карда шудани љазираи Кипр ва дар он љо барпо
намудани давлати королї буд, ки он то нимаи дуюми асри XVI, яъне 250 сол
мављудияти худро нигоњ дошта буд.
Юриши чањоруми салибї (1202 – 1204) бо даъвати папа Иннокенти Ш ташкил
шуда буд. Иштирокчиёни он – ритсарњои Фаронса, Олмон, Италия бо пешнињоди
Венетсия, ки мехост дар корњои савдо раќибаш Византияро аз байн барад, аз наќшаи
аввалаи худ-ишѓоли Миср даст кашида, њуљуми худро ба муќобили Константинопол
равона мекунанд. Салибдорон аз муноќишањои дохилии сулолавии Византия
истифода намуда, соли 1204 Константинополро ишѓол мекунанд ва дар ќисми
љанубии нимљазираи Балќон бо номи Империяи лотинї давлати навро барпо
менамоянд. Империяи
ташкилкардаи салибдорон аз королии Фессалоникї,
Герцогии Афина, князии Ахей ва ѓ. иборат буд. Дар натиљаи ин юриш Венетсия низ
соњиби заминњои зиёд – ќисми Константинопол, шањри Галлипол, баъзе љазирањо дар
бањри Эгей, љазирањои Иони, љазираи Крит, ќисми љанубу ѓарбии Пелопоннес –
гардида буд. Доњии Венетсия Энрико Дандоло, ки дар забт намудани Византия
наќши бузург бозида буд, расман њокими империяи Византия номида мешуд.
Воќеаи солњои 1202 – 1204 нишон доданд, ки юришњои салибї моњият ва
маќсади забткориро доранд. Тарѓиби юришњои салибї дар байни мардум
фанатизмро инкишоф медод. Њамин фанатизм буд, ки соли 1212 юришњои салибии
бачагон низ ташкил карда мешавад, ки он сабаби ќурбонии дањњо њазор ноболиѓон
гардида буд. Ќисме аз ин кўдакон дар тўфонњои Бањри Миёназамин ѓарќ шуда, ќисми
дигарашон њамчун ѓулом ба Миср фиристода шуда буданд.
Юриши панљуми салибї (1217-1221) ба муќобили Миср, ки дар он герцоги
Австрия Леополди VI ва короли Венгрия Андраши II иштирок карда буданд,
натиљаи дилхоњро намедињад.
Дар натиљаи юриши шашуми салибї (1228-1229), ки бо сардории императори
Олмон Фридрихи II ташкил шуда буд, ба масењиён муяссар мешавад, ки дар асоси
шартномаи соли 1229 бо Султони Миср Урушалимро соњиб гарданд. Вале соли 1244
шањри Урушалим аз нав ба дасти мусулмонон мегузарад.
Юришњои њафтуми салибї (1248-1254) ба муќобили Миср ва юриши њаштуми
салибї (1270) ба муќобили Тунис, ки аз тарафи короли Фаронса, Людовики IX
муќаддас ташкил шуда буд, бо шикастхўрии салибдорон меанљомад.
Баъд аз ин юришњои салибдорон ба Шарќ тамоман ќатъ мегардад. Заминњое, ки
салибдорон ба дастоварда буданд, њама аз нав аз тарафи туркњо забт карад
мешаванд. Соли 1268 туркњо Антиохия, соли 1289 – Триполи, соли 1291 Акраро
ишѓол мекунанд. Љазираи Кипр дар нимаи дуюми асри XV ба Венетсия мегузарад.
Юришњои салибии феодалони Аврупои ѓарбї на фаќат ба муќобили Шарќ,
балки бар зидди славянњо низ равона карда шуда буд. Соли 1147 феодалони Аврупои
ѓарбї, асосан феодалони Олмон ба муќобили славянњои Палаби – Лабибалтикї
лашкар мекашанд. Ин юриш ба муќобили славянњо бо бањонаи ба масењият
баргардонидани славянњои бутпараст дар як ваќт бо юриши дуюми салибї ба
Фаластин ташкил карда шуда буд.
Ташаббускори ин юриши салибї ба муќобили славянњо феодалони Саксония ва
рўњониёни католикии он буданд, ки мехостанд, дар он тарафи дарёи Элба (Лабо)
заминњои славянњоро ба даст оваранд.
Аскарони герсогии Саксония Генрих Лев кўшиш мекарданд, ки заминњои
бодричњоро ба даст оваранд. Аммо бодричњо бо сарварии княз Никлота ба
салибдорон муќобилияти сахт нишон дода, онњоро ба сулњ водор месозанд.
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Аскарони дигар феодалон бо роњбарии Алберт Медвед, ки ба муќобили лутичњо ва
поморянњо мељангиданд, низ ба маќсад муваффаќ намешаванд. Бо вуљуди ин
феодалони Олмон ором намешуданд. Онњо дар солњои 50-60 асри XII аз нав ба
муќобили лутиљњо ва бодричњо ба њуљум гузашта, нињоят ин заминњоро ба даст
меоранд.
АЊАМИЯТИ ЉАНГЊОИ САЛИБЇ
Юришњои салибии феодалони Аврупои Ѓарбї ба Шарќ, ки моњиятан маќсади
забткорї доштанд, дар нињояти кор натиљаи дилхоњро надоданд. Феодалони
Аврупои Ѓарбї дар Шарќ давлати пуриќтидори худро ташкил карда натавонистанд.
Ритсарњои Аврупо Шарќро тарк намуданд. Ќариб њамаи заминњои ишѓолкардаи
онњо аз нав ба соњибонаш баргардонида шуданд.
Дар охири асри XIII вазъи сиёсии Аврупо љиддан таѓйир меёбад. Дар миёни
давлатњои миллї, ки дар Аврупо ба вуљуд омада буданд, љангњои тўлонї оѓоз
мегарданд ва барои ритсарњои Аврупо имконияти дар њамин љо истифода намудани
касби љангии худ пайдо мешавад. Аз тарафи дигар ба сабаби болоравии ќуввањои
истењсолкунанда ва инкишофи минбаъдаи муносибатњои молї-пулї ритсарњо аз
њисоби дењќонони худ метавонистанд даромадњои зиёд ба даст оранд. Як ќисми
ритсарњо (аз љумла ритсарњои анлис) худашон бевосита бо корњои дењќонї машѓул
мешуданд. Шарќи Наздик баръакс, дар ин давра ба сабаби торољгарињои ритсарњои
Аврупо ба харобазор табдил ёфта, мардумаш ќашшоќ ва бенаво гардида буд. Илова
бар ин њуљуми муѓулњо ба Осиёи Марказї вазъияти бе ин њам душвори мамлакатњои
Шарќи Наздикро боз њам душвортар гардонида буд. Бар асари ин њуљум алоќањои
савдої бо Њиндустон ва Чин душвор гардида буд. Ин буд, ки Шарќ дигар диќќати
феодалони Аврупои ѓарбиро ба худ љалб намекард. Мањз аз њамин сабаб феодалони
Аврупо аз њаваси ташкил намудани юришњои нави салибї ба Шарќ даст мекашанд.
Юришњои салибии феодалони Аврупои Ѓарбї ба Шарќ њарчанд шикаст хўрда
бошанд њам, вале онњо барои рушду нумўи Аврупои ѓарбї ањамияти бузург доштанд.
Ин ањамият, пеш аз њама, дар инкишофи савдои Аврупо дар Бањри Миёназамин,
аз байн бурдани монополияи савдогарон ва тољирони арабу Византия дар савдои
Шарќи Наздик ва барќарор гардидани нуфузи шањрњои католикии Италия,
Фаронсаи Љанубї ва шарќи Испания зоњир мегардид. Ин шањрњо акнун миёни Шарќ
ва Ѓарб наќши миёнаравро мебозиданд. Дар давраи юришњои салибї равобити
савдоии Аврупои ѓарбї бо Шарќ хусусиёти њамешагї пайдо мекунад. Савдои
Леванти ќисми таркибии иќтисодиёти Аврупои Ѓарбиро ташкил медод. Миќдори
молњое, ки аз Шарќ ба Ѓарб оварда мешуд, дар охири давраи юришњои салибї дањњо
маротиба афзуда буд. савдои Венетсия ва Генуя то ба соњилњои шимолии Бањри Сиёњ
расида буд.
Юришњои салибї аврупоиёнро инчунин бо саноат ва техникаи кишоварзии
Шарќ шинос карда буд. Дар ин муддат Аврупоиён бисёр усулњои истењсолоти
бофандагї ва металлургї, кори рангуборчигї, тайёр кардани атриёт (парфюмерия)
ва њаргуна доруњоро аз худ карда буданд. Онњо инчунин аз Шарќ ба Аврупо њунари
парвариши зироатњои хољагии ќишлоќ – кишти биринљ, ярмаи марљумак (гречка),
заъфарон (шафран) ва м.и. оварда буданд.
Шарќ ба аврупоиён таъсири калони маишї низ расонда буд. Ритсарњои Аврупо
тавассути юришњои салибї ба Шарќ урфу одатњои шарќї, одоби дарбор
(«куртуазность»)-ро ёд гирифта буданд. Мањз дар зери таъсири мардуми Шарќ
аврупоиён ба шустушўи доимии сару рў, нигоњу бини мўи сар ва истифодаи
мунтазами њаммом эътибор медодагї мешаванд. Шарќ инчунин ба Аврупо бозии
шатранљро ёд дода буд.
Дар натиљаи сўњбатњо бо мардуми Шарќ доираи назари Аврупоиён хеле васеъ
гардида буд. Онњо пеш њатто тасаввур намекарданд, ки дар Шарќ мардуми
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мутамаддин зиндагї мекунад. Њамаи ин ба он оварда расонда буд, ки бисёр
феодалони Аврупои Ѓарбї минбаъд дини халќњои дигарро низ эътироф мекардагї
мешаванд.
Њаминро низ бояд таъкид намуд, ки таъсири маданияти волои Шарќ ба Аврупо
на фаќат тавассути юришњои салибї мегузарад. Ин таъсир хеле барваќт ба воситаи
Испания, ки њанўз дар асри VIII аз тарафи арабњо забт карда шуда буд, ба тамоми
Аврупо пањн мегардид. Арабњои Испания Аврупои Ѓарбиро бо муњимтарин
љињатњои маданияти араб шинос мекунониданд. Дар давоми тамоми асрњои миёна
Византия низ ба воситаи Италия, махсусан тавассути Венетсия ба тамоми Аврупои
Ѓарбї таъсири худро мегузаронд.
Тадриљан, бо мурури болоравии шуури давлатдорї ва хољагидорї бар асари
болоравии ќуввањои истењсолкунанда дар асрњои XI-XIII дар муњити худи Аврупоиён
низ шаклњои нави љамъиятї, сиёсї ва маданї, ба монанди аз крепостной озод
намудани дењќонон, шукўњи шањрњо, ташкили давлати мутамарказонидашуда ва ѓ. ба
вуљуд меоянд. Юришњои салибї њарчанд ба ин таѓйиротњои дохилї таъсири бевосита
нарасонида бошанд њам, вале онњо барои тезонидани ин раванд дар њаёти мардуми
охири асрњои миёнаи Аврупо ба дараљаи муайян мусоидат намуда буданд.
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БОБИ 2
МАДАНИЯТИ АВРУПОИ ЃАРБЇ
ДАР АСРЊОИ МИЁНА
Маданият аз ибтидои пайдоиши худ бо фаъолияти одам, ки бањри бењбудии
њаёти худ, дигарсозии њаќиќати иљтимоии давр мубориза мебарад, алоќаи
људонашаванда дорад. Маданият моњиятан хилофи њамагуна ќафогардї ва сукут
мебошад, вай дар пешрафти инсоният ба сўи орзуњои ормонї (идеалї) заминаи
зарурї мебошад.
Маданият чист? Моњияти назариявї ва мазмуни мафњуми маданият аз чї
иборат аст?
Моњият, хусусият ва аломатњои маданиятро сохти иќтисодии љамъият, меъёрњо
ва муносибатњои дар он амалкунанда муайян мекунанд. Чуноне ки маълум аст, асоси
инкишофи љамъият, њамчунин маданияти он ва умуман тамоми протсесњои иљтимої,
сиёсї ва маънавии њаёт аз чигунагии ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои
истењсолии давраи муайяни таърихї вобаста аст. Ба ин асос метавон гуфт, ки «На
шуури одамон њастии онњоро муайян мекунад, балки баракс мањз њастии љамъиятии
одамон шуури онњоро муайян месозад».67
Маданият – нафаќат маљмўи арзишњои моддї ва маънавї, балки худи протсесси
бавуљудории он, ѓанї гардонидани боигарињои моддї ва маънавї мебошад, ки он бе
фаъолияти мадании инсон маънї надорад.
Маданият инчунин бо системаи муайяни муносибатњои байнињамдигарии
одамон дар љамъият, бо аз тарафи синфњои гуногун, гурўњњои иљтимої ва њатто
одамони људогона истифодабарии арзишњои маданї вобаста мебошад.
Њамин тариќ, маданият арзишњои моддї ва маънавие мебошад, ки вобаста ба
талаботи сохти иљтимої-иќтисодї ва љамъиятї-сиёсии муайян дар протсесси
фаъолияти мадании инсон ба вуљуд оварда шудааст ва тавассути онхо чигунагии
дараљаи шуурнокї, муассирї-эњсосї ва инкишофи љисмонии шахсияти алоњида ва
умуман љамъият кушода мешавад.
Пас маданият ќисми таркибии тамаддун аст. Тамаддун бошад, «њамон зинаи
тараќќии љамъият аст, ки дар он таќсими мењнат, мубодилаи байни одамон, ки аз он
сар мезанад ва истењсоли мол, ки ин ду протсессро бо њам муттањид месозад, то ба
дараљаи камолот расида, дар тамоми љамъияти пешин табаддулот ба вуљуд
меорад».68
Дар асоси фикрњои боло метавон гуфт, ки дар њар як сохти љамъиятї вобаста ба
тарзи истењсолот маънавиёти хоси аъзоёни љамъият ташаккул меёбад ва бар асари
дигаршавии тарзи истењсолот мазмуни маданияти маънавии љамъият низ таѓйир
меёбад.
Чуноне ки аз тањлили илмии тарзњои истењсолот, мавќеи инсон дар онњо
бармеояд, инкишофи маънавии инсоният дар тўли њазорсолањо бо роњи аз
бутпарастии бисёрхудої (давраи ибтидої, ќавмї-ќабилавї ва ѓуломдорї) ба
яккахудоии тасаввуфї (асрњои миёна), аз тасаввуфи асримиёна ба танќиди дин
(љамъияти буржуазї), аз танќиди дин ба љањонбинии илмї-атеистї (сотсиализм)
давом кардааст. Дар њар кадоми ин даврањои иљтимої-иќтисодї маънавиёти инсон
вобаста ба талаботи давр манфиатњои муайяни синфњои њукмронро ифода мекард.
Инро, аз љумла дар мисоли маданияти асримиёнагии Аврупои Ѓарбї равшан
дида мумкин аст.
МАДАНИЯТ ВА КАЛИСО
Дар бораи маданияти асримиёнаи Аврупо то солњои охир ду консепсияи
барѓалат амал мекард: яке агар дар асрњои миёна танњо дараљаи олии инкишофи
маданиятро бинад, дигарї онро давраи пастравии маданият, бесаводии мардум,
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љањолатпарастї ва ё умуман доѓи сафед дар пешрафти прогрессивии љамъият
мењисобид.
Масалан, яке аз тарафдорони консепсияи аввал олими католикии америкої
профессор Гаррингтон санъатро хидматгори калисо њисоб мекард; профессори
Университети Оксфорд (Англия) инквизитсияи Испанияро таблиѓотчии маданияти
пешќадами гуманистї, њимоятгари илм ва санъат њисоб менамуд. Девнес бошад асри
миёнаи Испанияро «асри заррин» меномид. Неотомистони Фаронса (Э. Жильсон) ва
Белгия (Ж. Маритен) мегуфтанд, ки таназзули тамаддуни љањонї аз њалокати
тартиботи асримиёнагї сар мешавад; эстетики Югославия О. Бихали-Мерин навишта
буд, ки «санъати имрўзаи Югославия ба гузаштаи худ – маданияти тараќќикардаи
асрњои миёна, такя дорад».69
Тарафдорони консепсияи дуюм (материалистони асри XVIII, баъдтар
маорифпарварони асри XVIII) асри миёнаро дар таърихи маданияти љањонї чун
«доѓи сафед» маънидод карда буданд. Масалан, ба ќавли Бэкон Веруламский асри
миёна як навъ беморї, эпидемияи хоси аќлї аст. Идеалисти Англия ва агностик
Давид Юм низ дар асри миёна «танаффусе»-ро дар таърихи инсоният медид. Дар
Олмон Гердер ва Гегель низ аќидаи болоро эътироф мекарданд. Ба ќавли Ф. Гегель
њаёти давраи асри миёна аз «дурўѓњои беохир» иборат буд. Ў санъати асри миёнаи
Аврупоро «тантанаи шаби торик»70 номида буд.
Њамин тариќ, чи тавре ки дида мешавад, дар бањои тарафдорони њарду
консепсия ба санъат ва маданияти асри миёнаи Аврупо муносибати яктарафа њис
карда мешавад. Агар пайравони консепсияи аввал дар бањои худ ба маданият ва
санъати асри миёна наќши харобиовари дини масењї ва љањолатпарастии онро ба
назар нагирифта бошанд, пас тарафдорони консепсияи дуюм – гуманистон ва
маорифпарварон, њамчунин Ф. Гегель дар бањои худ ба маданияти асри миёнаи
Аврупо нисбат ба љамъияти ѓуломдорї пешќадамтар будани љамъияти феодалї ба
њисоб гирифта намешавад. Мањз аз њамин сабаб ин ѓалатфањмињои пайравони харду
консепсия нисбат ба маданияти асрњои миёна дар асарњои классикони марксизмленинизм берањмона зери танќид гирифта мешуданд.
Чуноне ки аз таърих маълум аст, маданияти асри миёнаи Аврупо ба ѓояњои
калисої-динї алоќаи зич дошт, таъсири калисо ба њамаи соњањои њаёти мадании
давр: илм, мактаб, адабиёт, санъат, ахлоќ, одоб ва ѓ. калон буд.
Дар тўли њазорсолањо инкишофи ќуввањои моддї, иљтимої ва маънавии
љамъият дар шаклњои гуногуни дилхунукї ба амал бароварда мешуд. Дар чунин
шароит инсон аз худаш дилхунук буд, ба ќувваи худ бовар надошт. Нисбат ба худ
бегона буд ва худ ба худ душман буд; ќуввањои бегонашудаи эљодии одам аз болои ў
њукмронї мекарданд, ўро ба худ мутеъ месохтанд. Чунин њолати инсон ва тамаддуни
он тасодуф набуд, зеро онро дар вазъияте, ки њанўз дар љамъият шароитњои моддии
њаёти иљтимої пухта нарасида буданд, аз сар нагузаронидан мумкин набуд. Ин
њолати табиї ва ногузири љамъияти инсонї буд ва табиист, ки њамчун замина барои
инкишофи дин хизмат мекард.
Ибтидои чунин бегонашавии маданияти маънавї аз оммаи халќ дар љамъияти
антиќї мебошад. Аз баски ин љамъият ба синфњои ба њам зид људо шуда буд, дар он
миёни мењнати фикрї ва мењнати љисмонї низ људої ба амал меояд. Аз њамон ваќт
сар карда маданияти маънавї сол аз сол њар чи бештар ба моликияти синфњои
њукмрон табдил меёфт. Идомаи мањз њамин протсесс дар љамъияти асри миёна дида
мешавад.
Дар њамаи марњилањои инкишофи љамъият илоњиётчиён динро моњияти
маданият, љавњар ва мазмуни асосии он меномиданд. Масалан, илоњиётчии олмон С.
Пуфендорф мегуфт, ки маданият ин зинаи мутавасситест миёни Худо ва одам.
Маданият ба аќидаи С. Пуфендорф бинобар аз Худо вобаста буданаш ба одам
таъсир мерасонад. Ба назар чунин менамояд, ки маданият гўё аз рўи иродаи Худо
инкишоф меёфта бошад.
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Илоњиётчиёни асрњои миёна динро њамеша чун нигањбони арзишњои абадї
њисоб мекарданд ва ба њамин восита гуманизми диниро гўё ба антигуманизми
бидъат, материализм ва атеизм муќобил мегузоштанд.
Тафсири динии моњияти маданияти маънавї дар асл бар зидди фаъолнокии
эљодии инсон равона карда шуда буд. Илоњиётчиён табиати эљодии инсонро ќасдан
вайрон карда мегуфтанд, ки истеъдоди инсон аз «илњоми динии ў» вобаста аст. Дар
асл, чуноне ки илм исбот кардааст, истеъдоди табии инсон, њамон ваќт ба мањорат
табдил меёбад, ки агар фаъолияти эљодии ў мувофиќи тамоилњои объективии
инкишофи љамъият равона карда шавад.
Таърихи маданияти маънавї ин таърихи инкишофи њукмронии инсон аз болои
ќуввањои табиї ва ќонунњои љамъият мебошад, ин таърихи бунёдкорї, љамъоварї ва
истифодаи арзишњо дар соњањои илм, санъат, ахлоќ, маориф ва дигар љабњањои
фаъолияти маънавии инсон мебошад.
Дар асрњои миёна калисои Аврупои Ѓарбї на фаќат дар њаёти маънавии инсон,
балки дар њаёти иќтисодї-сиёсии љамъият низ мавќеи њукмронии худро нигоњ
медошт. Дар ин давра калисо аз заминдорони калони давр њисоб мешуд. Дар
мамлакатњои шоњии Аврупои Ѓарбї ќариб аз се як њиссаи заминњо моли
корпоратсияњои калисої њисоб мешуд.
Калисо дар сиёсат низ маќоми мустањкам дошт. Вай ба ќувваи бузурги сиёсї
табдил ёфта буд. Дар њамаи дарборњои шоњї мушовирон, канслерњо, котибони
давлатї, соњибмансабони муассисањои марказї аз љумлаи рўњониён таъин карда
мешуданд. Онњо дар маљлисњои табаќавии асри миёна – штатњои генералї,
парламентї, кортесњо ва ѓ. низ мавќеи калонро ишѓол мекарданд. Наќши калисо
махсусан дар соњаи ѓоя бузург буд. Калисо бо обрўю эътибори худ симои сохти
љамъияти феодалиро муайян мекард ва роњбари маънавии инсон дар љамъияти
феодалї њисоб мешуд.
Калисои насронї ин роњбарии худро дар асоси таълимотњои зерин ба њаёт
татбиќ менамуд.
1.Эътиќод ба Худои яккаву ягона, зўру тавоно ва хайрхоњ. Дар ин эътиќод
боварї ба Худои сегона – Худо – Падар, Худо – Писар, Худо – Рўњи Муќаддас ва
тасаввур дар бораи Худое, ки аз камоли шафќат бањри наљоти одамон дар симои
Одамї ба замин њозир шуда, аз рўи ќонунњои дунёи моддї зиндагї карда, њарчанд
бегуноњ бошад њам, вале њамчун одам азият кашида њалок гардидааст, ањамияти
њалкунанда дорад. Мањз аз њамин сабаб дар дини масењият Худоро падар, Худоро –
ишќ ва одамонро фарзанди Худо мегўянд. Дар асоси таълимоти мазкур ѓояњои
муњими (асосии) дини насронї – таљассумёбї дар симои Худо, одамшавии Худо пањн
гардидаанд. Оне ки дар симои Худо таљассум гардидааст, Писари Худо, наљотбахш
(Исои Масењ) мебошад. Бинобар ин дини масењї талќин мекунад, ки барои ба назди
Худо – падар рафтан инсон бояд ба Худо–Писар, яъне ба Исои Масењ эътиќод дошта
бошад. Танњо тавассути њидояти Исои Масењ инсон метавонад барои расидан ба
њузури Худо-Падар мушарраф гардад. Ѓояи дигари дини насронї ин эътиќод ва
боварї ба њаёти охират – дунёи осмонї мебошад. Дар тасвири дини масењї дунёи
осмонї ин дунёи Худост. Ба ин љо одамон барои бо Худо як шудан ва ба њаёти
абадии бофароѓат мушарраф гардидан меоянд. Њар як инсон њанўз дар рўи замин
метавонад бо дили худ ин дунёи осмониро ќабул кунад. Бењуда нагуфтаанд, ки
«њукмронии илоњї дар дили шумост».
Дар асоси ин таълимот хулоса кардан мумкин аст, ки дини масењї њаёти рўи
заминиро муваќќатї ва номукаммал њисобида, танњо дунёи осмониро абадї медонад.
Вале аз ин набояд чунин хулоса кард, ки масењият њаёти заминиро ба пуррагї инкор
мекарда бошад. Баръакс дар мисоли он ки масењият њукмронии олии Худоро дар
дили инсон мебинад, метавон гуфт, ки вай дили инсонро аз арзишњои олитарин њисоб
мекунад. Дили инсон аз њама неъматњои заминї ва њатто аз тамоми дунё болотар
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меистад. Бењуда нест, ки халќ мегўяд: «аз он ки ту тамоми дунёро соњиб шуда рўњатро
гум кардї, чї фоидааст».
2.Хусусияти анъанапарастї, ретроспективї (лот. Retro – гузашта + spectareназар кардан)-ба гузашта рўй овардан.
Мувофиќи таълимоти дини масењї таълимот њар ќадар ќадим бошад, њамон
ќадар њаќќонї мебошад. Навигарї дар таълимоти дин маънои аз њаќиќати асл дур
шуданро дошт. Мањз аз њамин сабаб онњое, ки дар мавзўи дин асар эљод мекарданд
ва дар он ба бидъат роњ медоданд, муаллифии худро нишон намедоданд. Асарњо
одатан дар доираи илоњиёт мањдуд гардида буданд.
3.Хусусияти рамзї доштани «Инљил». Тамоми матни онро як чанд хел тафсир
додан мумкин аст:
а) тањлили семантикии матнњои «Инљил», падарони калисо;
б) тањлили мазмунї (консептуалї);
в) тањлили аќлї (баёни хулосањои шахсии худ).
4.Хусусияти пандомезї (дидактикї).
Ходимони маданияти асри миёна тарѓиботчиён,омўзгорони илоњиёт буданд.
Вазифаи асосии онњо аз тарѓиби бузургии маќсади илоњї иборат аст. Мањз аз њамин
сабаб онњо ба шаклњои фаъоли мафкуравї – бањсу мунозира, далеловарї, алоќаи
устод бо шогирд диќќати махсус медоданд.
5.Барои маданияти маънавии асри миёна инчунин донишњои васеъ (универсалї)
ва энсиклопедї хос буданд. Бинобар ин ба ташаккули сифатњои фазилатнокї дар
инсон ањамияти зиёд дода мешуд.
6.Рефлексї, ба худ фурўравии рўњї. Дар ин њолат инсон тамоми њаёти шахсии
худро пеши назар оварда, пеши Худо тавба мекард ва бо њамин роњ рўњи худро аз
нопокихо тоза менамуд.
Нињоят њаёти рўњии асрњои миёна хусусияти таърихї низ дошт. Масењиён ин
љињати њаёти рўњии худро дар ѓояњои нотакрори воќеањои дар китоби муќаддас
баёншуда, дар беназир будани њодисаи пайдо шудани Исои Масењ дида, онро
ибтидои таърих медонанд. Моњияти солшумории масењї низ дар њамин аст.
Тамоми таърихи маданияти асри миёнаи Аврупо ин аз муборизаи калисо ва
давлат иборат аст, аз кўшишњои ба сари давлат омадани калисо (папа) ва татбиќи
маќсадњои илоњии он иборат мебошад. Калисо барои ноил шудан ба ин маќсад
ритсарњоро њамчун аслиња истифода мебурд. Зуњуроти ин даъвоњои њукуматдории
калисо ташкили юришњои салибї гардида буданд. Калисои католикии Аврупои
Ѓарбї мехост, ки бо зўри яроќ дини насрониро дар дунё пањн намуда, давлати ягонаи
масењиро барпо намояд.
ЊУКМРОНИИ ЉАЊОНБИНИИ ДИНЇ
Яке аз хусусиятњои хоси љањонбинии асри миёна ин дар рўњияи динї –
парњезгорї (зоњидї) тарбия намудани халќ буд. Мувофиќи таълимоти парњезгорї
дунёи заминї ва худи одам таљассуми гуноњ ва бадињост. Бинобар ин зоњидони асри
миёнаи Аврупои Ѓарбї одамонро даъват мекарданд, ки барои гузаштан ба дунёи
бењтарини охират рўњи худро аз занљирњои заминї халос намуда, бо «булњавасињо»
муборизаи доимї баранд. Барои ба ин маќсад ноил шудан калисо рўза, намоз, тавба,
пахш намудани эњсоси шањватпарастї (худмазамматкунї, хирќапушї, завлона ва ѓ.)ро тавсия мекард. Ба дайр (монастир) гузаштани инсон аз корнамоињои олї њисоб
мешуд.
Узлатгузинї, гўшанишинї њарчанд таълимоти расмии давр шуда бошад њам,
њарчанд он аз минбарњои калисої тарѓиб карда шуда, ба љавонон дар мактабњо
таълим дода шуда, элементи зарурии бисёр навъњои адабиёти даврро ташкил дињад
њам, њарчанд одамони зиёде аз табаќаю синфњои гуногун кўшиш мекарданд, ки
дастурњои калисоро љиддан ба љо оранд, њарчанд он таљассуми равшани њукмронии
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дин дар асрњои миёна бошад њам, њарчанд дар ибтидои давра дар шароити дар
њолати љанинї будани илмњои даќиќ ва табиатшиносї ва ба ин муносибат њукмронии
одам аз болои ќуввањои табиат ва ѓ. хеле содда ва суст бошад њам, бо вуљуди ин асри
миёнаро мутлаќо љамъияти калисої номидан ё тасаввур кардан хатои мањз мебуд.
Дар асрњои миёна дар Аврупои Ѓарбї узлатгузинї, гўшанишинї ва њаёти
зоњидона ба сар кардан на барои њама њатмї буд ва он дар њамаљо мунтазам љорї
намегардид. Дар ин давра дар муњити феодалон гурўњњое (аз љумлаи
шањватпарастон) ёфт мешуданд, ки дар бораи њаёти зоњидона фикр њам намекарданд.
Ин њолат дар байни рўњониён низ дида мешуд. Рўњониён, алалхусус аз намояндагони
роњбарикунандаи он дастурњои худро дар бораи афзалиятњои њаёти зоњидона
даѓалона вайрон намуда, тарзи зиндагии дунявиро ба сар мебурданд, яъне дар миёни
гуфтор ва кирдори онњо тафовутњои зиёде љой доштанд.
Таъсири калисо ба љањонбинии арси миёна низ дар њамаи даврањои асри миёна
як хел набуд. Калисо танњо дар давраи аввали асри миёна – тахминан то нимаи
дуюми асри XI роњбарии ѓоявиро дар даст нигоњ медошт. Минбаъд, дар асрњои XIIXIII калисо њарчанд роњбарии ѓоявиро дар даст дошта бошад њам ва њатто дар
шаклњои људогонаи он – инкишофи донишгоњњо, ташаккул ёфтани системаи
мукаммали фалсафї-илоњиётї-схоластика ва ѓ. таъсири худро ќавитар гардонида
бошад њам, вале ба ин нигоњ накарда дар ин давра дар Аврупои Ѓарбї берун аз
калисо маданияти дунявї васеъ ва босуръат инкишоф меёфт, дар як ќатор мавридњо
ин маданият бар зидди таълимоти калисо равона карда шуда буд. Инро аз љумла дар
мисоли ба вуљудої ва рушду нумўи адабиёти бургерї бо рўњияи зиддифеодалї ва
зидди рўњониён дидан мумкин аст. Ин њодисаи маънавї дар бораи он шањодат медод,
ки дар љамъияти асри миёнаи Аврупои Ѓарбї протсесси аз таъсири калисо
озодшавии љамъият оѓоз шудааст.
Дар асрњои XIV-XV дар Аврупо маданияти нав – маданияти Эњё ё чи тавре ки
мегўянд, маданияти инсондўстї-гуманистї васеъ пањн мегардад. Аксарияти
гуманистони давр нисбат ба масъалањои калисої–динї бепарво буданд, ба онњо
ањамият намедоданд. Пайдоиш ва инкишофи њаракати гуманистї дар Аврупои Ѓарбї
дар бораи он гувоњї медод, ки калисо дар муњити нерўњои бештар пешќадами охири
давраи асрњои миёна таъсири худро аз даст додааст.
МАЪЛУМОТ ДАР АВРУПОИ АСРЊОИ МИЁНА
Маълумот дар њамаи даврањои таърихї ифодакунандаи манфиатњои синфи
њукмрон буда, ба идеали замон такя мекард, аз он илњом мегирифт ва барои ба амал
баровардани ѓояњои он мекўшид.
Дар ин маънї маълумоти асрњои миёна низ истисно нест. Афкори педагогии
асрњои миёна чи дар Ѓарб ва чи дар Шарќ моњиятан як буда, бањри ќонеъ
гардонидани талаботњои синфи њукмрон равона карда шуда буд, он мутлаќо рўњияи
динї дошт.
Чуноне ки таърих шањодат медињад, дар мамлакатњое, ки аз љињати иќтисодї
суст инкишоф меёфтанд ва бештар майли аграрї доштанд, дин, одатан, њамчун
ибтидои ѓоявии маданият баромад мекард. Њамин хусусияти дин дар асрњои миёна ба
њамаи давлатњои дунё (Ѓарб ва Шарќ) хос буд. Мањз аз њамин сабаб Ф. Энгельс
љањонбинии асримиёнагии Аврупоро бештар «теологї»71 номида буд. Ин бањои Ф.
Энгельсро нисбат ба љањонбинии асримиёнагии Аврупо ба љањонбинии
асримиёнагии мардуми Шарќ низ пурра татбиќ кардан мумкин аст. Агар маълумоти
аќлї, ба ќавли Ф. Энгельс, дар Аврупо монополияи попњо гардида, худи маълумот
характери теологї пайдо карда бошад»72, пас дар Шарќ низ он монополияи
рўњониёни ислом гардида, характери илоњї пайдо карда буд.
Дар чунин шароит афкори педагогї дар Аврупо дар асосњои идеали дини
насронї инкишоф меёфт ва бар хилофи идеали антиќї, ки ба зебоии зоњир диќќати
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зиёд медод ва он дар кўшишњои такомули љисмонї ва хизмати шањрвандї бањри
бењбудии давлат зоњир мегардид (Юнони ќадим), идеали динии Аврупо (насронї) ва
љараёнњои он (мистисизм) ба њаёти ботинии инсон эътибори зиёд медод. Дар натиља
инсон дар рўњияи тан додан ба таќдир тарбия меёфт. Таќдир инсонро ба фурўтанї
гирифтор менамуд, дар маърифати дунёи моддї ўро нотавон, ољиз мекард,
хусусиятњои инфиродї, мустакилият ва соњибихтиёрии онро пахш менамуд. Аз ин рў
инсон ба хулосае меомад, ки њаќиќат тавассути аќл донистанашаванда аст, онро
танњо бо њиссиёти ботинї дарк кардан мумкин аст. Назарияи таќдир дар асрњои
миёна дорои характери умумї буд. Агар он дар Ѓарб дар эљодиёти педагогњои замон
Гуго Сен Викторский (1096-1141), Винсентаи Бовї (1190-1264) ва дигарон инъикос
ёфта бошад, дар Шарќ он дар эљодиёти як ќатор шоирони мутасаввуф, аз љумла
Абдуллоњи Ансорї (1006-1077), Муњаммад Аттор (1142-1220) ва ѓ.таљассуми худро
меёфт.
Идеали диние, ки дар асрњои миёна дар таълим ва тарбияи инсон ба анъана
мубаддал гардида буд, то охирњои асри XVIII дар Ѓарб ва охири асри XIX дар Шарќ
мавќеи худро нигоњ медорад. Сабаби ин ќадар зиёд дар амал будани ин анъана аз рўи
гуфти Ф. Энгельс њамон сохти иљтимоии љамъият, хољагии дењќонї буд, ки бо
консерватизм – кўњнапарастии худ фарќ мекард. Њамаи он расму таомул ва ќоидањои
диние, ки идеали динї љорї карда буд, ба сабаби мањдудияти фикрї, бесаводї дар
байни дењќонон пањн мегардид, аз насл ба насл мегузашт, реша мегирифт. Њамин
тариќ, тавассути анъанањои динї дар шуури халќ иљрои бегуфтугўи талаботњои
маънавии синфи њукмрон љорї карда мешуд.
Бо вуљуди ин бояд гуфт, ки маърифати ботиние, ки дин пешнињод мекард, дар
коркарди асосњои назариявии маърифати эњсосї (эстетикї) сањми муайяне мебошад,
ки он минбаъд дар фаъолияти эљодии мутафаккирони давр оид ба тарбия ва аз худ
намудани донишњои нав инъикоси худро ёфта буд.
Бо мурури ќувватгирии сохти феодалї ваќте ки њам дар Шарќ (асри Х) ва њам
дар Ѓарб (асри ХШ) дин ба ќувваи роњбарикунанда табдил меёбад, тараќќии шањру
шањрсозї, болоравии иќтисодї, инкишофи муносибатњои пулию молї, болоравии
маданї дар мамлакатњои Ѓарбу Шарќ муносибатњои капиталистї ба худ роњ
мекушоянд. Ин бошад аз оѓози вайроншавии сохти феодалї хабар медод. Вазъияти
мазкур агар дар Аврупо дар асрњои XI-XII сар шуда то асри ХШ – ваќти
мустаќилгардии шањрњо давом карда бошад, пас дар Шарќ ба сабабњои устувории
рўњияи анъанапарастї то охири асри XIX давом мекунад. Мањз дар њамин давра дар
Аврупо навъњои гуногуни маткабњои шањрї, донишгоњњо пањн мегарданд. Аз њамин
ваќт сар карда дар таълимгоњњои Аврупо ба масъалањои таълим ба забони модарї,
донишњои расионалистї (аќлонї) ва ѓ. эътибори зиёд дода мешавад.
Инкишофи босуръати савдою тиљорат бо Шарќ Аврупоиёнро ба маданияти
ќадими ин кишварњо аз наздик шинос мекунад. Аврупоиён дар протсесси омўзиши
маданияти Шарќ бештар ба проблемањои табии-илмї, ањамияти амалидошта
эътибор медоданд. Ба ќувватгирии алоќањои мадании Ѓарб бо Шарќ њуљумњои ањли
салиб низ то андозае мусоидат намуда буданд. Ин буд, ки асрњои ХП дар таърихи
Аврупо њамчун давраи тарљумахои зиёди асарњои муаллифони Шарќ аз забони арабї
ба забони лотинї мебошад. «Ал-Ќонун»-и Абуали ибни Сино мањз дар њамин давра
ба забони лотинї тарљима шуда буд. Аз асри ХШ сар карда баъди њуљуми чањоруми
ањли салиб (1202-1204) кори тарљумонї аз забони юнонї ба лотинї дар Византия низ
ба роњ монда мешавад.
Мањз тавассути тарљумаи арабї Аврупои Ѓарбї бо асарњои Арасту (Аристотел)
оид ба ботаника, зоология, астрономия ва умуман таърихи табиї шинос шуда, дар
инкишофи проблематикањои дидактикии худ аз афкори педагогии Шарќ бањра
мебардошт.
Њамин тариќ, аз асри ХШ сар карда дар њаёти маънавии аврупоиён зери
таъсири маданияти илмии Шарќ таркиш ба амал меояд. Дар њаёти маънавии
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Аврупоиён ду гурўњ – «классикон» – пайравони омўхтани танњо маданияти классикии
насронии худ ва «назариёт», ки тарафдори диалектика (мантиќ) буданд, ки он асоси
фалсафаи схоластиро ташкил медод, ба вуљуд меояд. Бањс миёни ин ду гурўњи илмї
ба ѓалабаи тарафдорони љараёни ратсионалистї (аќлонї) ба охир мерасад. Ин буд,
ки дар мактабњои Аврупо ѓояњои дунявї наќши асосиро мебозанд. Ин ѓоя, ки ба љои
идеали дунёбезории ибтидои асрњои миёна ташаккул ёфта буд, пеш аз њама дар
таълим ва тарбияи ритсарњои «наљиб» амалї мегардад. Љињати хоси таълим ва
тарбияи ритсарњои наљиб дар он буд, ки онњо дар худ дар як ваќт њам идеали
маънавии насронї ва њам идеали дунявии табаќањои феодалии давраро таљассум
месохтанд. Дар тарбияи ритсарњои «наљиб» ба масъалаи тайёрии љисмонї ва
куртуазї (хушодобї) диќќати махсус дода мешуд. Вале, чи тавре ки муњаќќиќони ин
соња ќайд мекунанд, «асоси ахлоќи ритсарњои асри миёнаи Аврупоро (дар сатњи
маишат) гедонизм73 ташкил медод, дар рафтору кирдор бошад, ритсарњо танњо
зоњиран хушодоб менамуданд, дар асл маќсадњои таълиму тарбияи эстетикї ва одоби
насронии онњо ба маќсадњои гузошташуда њељ гоњ мувофиќат намекард.74
Аз асри XIV сар карда, ба сабаби инкишофи муносибатњои молию пулї,
раќобати савдо идеали ритсарї аз тарафи шањриёни корчаллон – ќуввањои нави
иљтимої – бургергї (буржуазияи оянда) мањдуд карда мешавад.
Дар муњити бургерї муносибат ба њаёти рўи заминї нисбат ба ритсарњо ба
куллї фарќ мекард. Онњо ба љои инкори кори њаррўза, ки дар асрњои пешин љой
дошт, ѓояи мењнат–воситаи халосии рўњ (душа)-ро пешкаш мекунанд. Мењнат ќарзи
ахлоќии њар як инсон эълон карда шуда буд. Мењнати љисмонї, омўхтани касбу
њунарњои дастї барои њамаи аъзоёни љамъият, аз он љумла фарзандони давлатмандон
низ вољиб дониста шуда буд. Ин мавзўъ дар эљодиёти бисёр шоирон, олимон ва
педагогњои замон: Гуго Тримбергский (1240-1313), шоири Олмон, дидактик, асараш
«Скакун»; Раймунд Луллий (1235-1315), файласуфи Испания, теолот, асараш
«Детская доктрина» ва «Бланкерне»; Уильям Ленгленд (1330-1400) шоири англис,
асараш «Видение Уильяма о Петре Пахаре») инъикоси худро ёфта буд.
Дар ин давра асоси идеали бургериро (бетакаллуфї, хоксорї, боэътидолї)
њарчанд таълимоти теология (илоњиёт) ташкил дињад њам, вале дар маънидодкунии
он вобаста ба талаботи нави замон – расионализм таѓйиротњо дида мешуданд. Акнун
мафњуми сарфаю сариштакорї, хеле васеъ мегардад, он маънии истифодаи
моњиронаи ваќтро низ пайдо мекунад. Сарфи бењудаи ваќт гуноњ эълон карда
мешавад. Акнун ваќт на фаќат барои гуфтугў бо Худо, балки барои истењсол, корњои
савдою тиљорат низ пурмањсул бояд истифода мешуд.
Ин бошад ба он оварда расонда буд, ки мафњуми анъанавии асримиёнагии
«наљиб, хайрхоњ» – муроќиба – мушоњида тадриљан аз байн рафта, ба љои он
шањрванди серњаракат, ки «мисли соат аниќ» кор мекунад, намунаи ибрати маънавї
мегардад. Дар заминаи ин таѓийрот мафњуми «ваќт –пул аст» пайдо мешавад. Ахлоќи
инсонї бо хасисї олуда мегардад. (Томазин аз Серкларо (асри ХШ) шоири дидактик,
асараш («Мењмон аз Уэлс») «Уэльский гость»). Ба аќидаи Томазин ваќт тўњфаи
ќиматтарини Худо барои одамон аст. Аз ин рў муаллиф пешнињод мекунад, ки
ваќтро дар мактабњо набояд барои хондани њаргуна «таърихњои дурўѓин»–романњо
сарф кард. Ў пешнињод мекунад, ки ваќтро танњо барои омўхтани асарњои љиддии
таърихї, махсусан хроникањо, ки дар он воќеањои реалї тасвир ёфтаанд, бояд сарф
намуд.75
Яке аз навигарињое, ки идеали бургерї дар њаёти асримиёнагии Аврупои Ѓарбї
љорї карда буд, ин тадриљан роњ ёфтани тарбияи шањрвандї, ватандустї,
худшиносии миллї буд. Ин навигарињо, чуноне ки таърих шањодат медињад, аз бисёр
љињатњо ба ташаккулёбии давлатњои мутамаркарзонидашуда ва муборизаи шањрњо
барои истиќлолият вобаста буд.
Њамин тариќ, инкишофи минбаъдаи идеали бургерї, ки ба бунёди шањрњои
савдо ва саноат оварда буд, омили асосии ташаккулёбии одами нав – одаме, ки дар
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амалиётњои худ шуур ва соњибихтиёриро ба мадди аввал мегузошт, мегардад.
Намунаи классикии чунин одами навро дар асари нависандаи Фаронса Жан де Мен
(охирњои асри ХШ) «Роман о Розе» дидан мумкин аст. Мазмуни боло дар ин асар ба
тариќи зайл ифодаи худро ёфтааст: «Аќл, хирад одамонро сарбаланд намуда, ба
фариштањо монанд месозад».76 Чунин муносибат нисбат ба наќши аќл, хирад дар
њаёти инсон дар давоми асри XIV низ нигоњ дошта мешавад. Дар ин давра дар
барномањои донишгоњњои Аврупои Ѓарбї таълимоти Падарони калисо ва њатто
китоби муќаддаси нарсониён – Инљил омўхта намешуд. Дар барномањои таълимии
донишгоњњои Аврупо омўзиши асарњои муаллифони антиќї, файласуфони Шарќ,
шоирони лотинзабон, магистрњои асри миёна мавќеи асосиро ишѓол мекарданд.
Њамаи ин дар бораи он шањодат медод, ки дар Аврупои асри миёна протсесси
дунявигардонии њаёти маданї оѓоз гардидааст.
Аз аввалњои асри XIV сар карда дар тарбияи инсон таѓйиротњое низ дида
мешуданд, ки дар натиљаи он тарбияи мењнатї аз тарбияи якљояи эстетикї људо
мегардад. Мувофиќи таълимоти назариётчиёни он–навафлотуниён зебої њамчун
њодисаи берун аз њиссиёт, њамчун зебоии мутлаќ маънидод карда мешуд. Наќши
тарбиявии зебоињои санъати дунявї инкор карда мешуд.
Минбаъд дар афкори педагогии Аврупои Ѓарбї оид ба тарбияи эстетикии
инсон таъсири асарњои фалсафии Арасту ва дар масъалањои тарбияи мењнатии инсон
таъсири афкори педагогии Шарќ мавкеъ пайдо мекунанд. Инро аз љумла, дар мисоли
тарљумаи пурраи дастнависи арабии «Секрет секретов»,77 ки дар ибтидои асри ХШ
ба забони лотинї дар тамоми Аврупо пањн гардида буд, дидан мумкин аст: Чуноне
ки аз тадќиќотњои илмї бармеояд, дар ин китоб дар бораи сохти бадани инсон,
тавсияњо оид ба рељаи рўз, хўрок, гигиенаи шахсї, инчунин ташкили хизмати тиббї
маълумот дода мешуд. Дар бораи он ки китоби мазкур дар њаќиќат дар тамоми
Аврупо маъруф буд, асарњои муаллифони машњури давр Роджер Бекон (1214-1292),
Альберт Великий (1193-1380) равшан шањодат медињанд. Мавзўи бозињои кўдакон
њамчун элементи њатмии давраи бачагї ва фоидаи онњо барои инкишофи умумии
љисмонии кўдак дар асарњои Эгидий Римлянин, Бертолом Гланвилл ва дигарон низ
мавќеи намоёнро ишѓол мекард. Фомаи Аквинї низ дар солњои охири умраш ба
мављудияти алоќа миёни рўњ ва љисм боварї њосил карда, кўшиш менамуд, ки
мављудияти ќонуниятро миёни хусусиятњои инкишофи љисмонию рўњї, њиссию
аќлонї дарк намояд. Ў дар асараш «Сумма теологии» борњо ќайд кардааст, ки љисм
њар кадар мукаммал бошад, њиссиёти одам њамон ќадар баланд хоњад буд, аќли ў
њамон ќадар бурро мегардад. Педагогикаи ин давра талаб мекард, ки мураббии
кўдакон дар муомила бо кўдак кўдаквор бояд рафтор кунад, дар акси хол сухани ўро
касе гўш нахоњад кард. Дар тарбияи инсон низ эњсоси мусбї, интизоми оќилона,
нармї, эњтироми шахсияти кўдак, талаба, афзал донистани методњои боварикунонї
зарур дониста мешуд. Чунин пешнињодот, аз љумла, дар асарњои Винцент аз Бова,
Љон Бромъярди англис (асри ХШ), Љефри Љосер (1340-1400) дида мешаванд. Ба
аќидаи ин муаллифон услуби мазкур ба аќлу хиради бача равона карда шудааст, вай
имконият медињад, ки бача гуноњи худро хубтар дарк намояд. Дар таълимоти онњо
тарбияи инфиродии кўдак мавќеи намоёнро ишѓол мекунад. Ба аќидаи онњо табиати
хуби инсонро бо зўрї ташаккул додан нашояд, онро танњо тавассути «бо худ бурдан»
ноил шудан мумкин аст. Аз ин чунин хулоса бармеояд, ки мураббї пеш аз њама
худаш бояд дорои табиати зебо бошад. Танњо чунин одам метавонад пайравони
содиќи худро ба воя расонад.
Аќидањои нави бургерї оид ба таълим ва тарбия ба инкишофи афкори
дидактикї низ таъсири худро расонда буданд. Агар дар ибтидои асри миёна дар
Аврупо ахлоќ бар зарари маълумотнокї дар љои аввал гузошта шуда бошад
(Василий Кесарийский (330-379), Григории 1 (540-604) ва дигарон, пас дар асри ХШ
ин ду мафњум (ахлоќ, маълумот) аз њам људонашванда њисобида мешавад (Раймунд
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Луллии «Таълими бачагона» («Детское учение»), Эгидий Римлянин («О правлении
государей»), Фомаи Аквинї («Дар бораи муаллим») ва ѓайра.
Дар ин давра дар таълимгоњњои асримиёнагии Аврупо майли васеъ намудани
доирањои фанњои омўхташванда (забони модарї, забонњои ѓайр (ќадим ва муосир),
силсилаи фанњои табиї-илмї, алалхусус математика дида мешавад. Дар ин давра
инчунин протсесси ба соњањои алоњида људо намудани илм ва махсусгардонии
таълим низ оѓоз мегирад. Аз рўи асарњои муаллифони номбурда маълум мегардад, ки
дар донишгоњњои асримиёнагии Аврупо аз рўи силсилаи фанњои дунявї, аз ќабили
математика, физика, ахлоќ, иќтисодиёт, тиб, санъати театрї ва ѓ. мутахассисон тайёр
карда мешуданд.
Мањз дар њамин давра (асри ХШ) дар донишгоњњои Аврупо шаклњои лекторий,
дистпут љорї мегардад, бори аввал аз тарафи Пьер Дюбуа баъди курсњои назариявї
њатман гузаронида шудани машѓулиятњои амалї пешнињод карда мешавад.
Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки тавсияњои олимони асримиёнаи Аврупо
дар як ќатор мавридњо аз доираи маълумоти давр берун мебаромад ва ин дар бораи
он шањодат медод, ки дар Аврупо ба дараљаи муайян донишњои педагогї гирд
омадаанд ва онњо асоси илми оянда – дидактикаро ташкил медињанд. Инро дар
мисоли ба вуљуд омадани асосњои методолгии протсесси таълим, асосњои принсипњои
дидактикї, мафњумњои педагогї дидан мумкин аст. Афкори педагогии асрњои миёнаи
Аврупо њарчанд дар доираи дини насронї инкишоф меёфт, бо вуљуди ин дар он
кўшишњои зиёди љорї намудани таълим ва тарбияи дунявї дида мешавад. Мањз
њамин ѓояњои дунявии таълиму тарбияи асрњои XIII-XIV минбаъд асоси принсипњои
таълими Е. А. Коменский (1592-1670) ва ба дараљаи муайян назария ва амалияи
педагогии давраи Эњё ва Реформатсияро гузошта буданд.
Вале дар Аврупои Шарќї (Руси Киевї) барои ташкил ва ба роњ мондани
мактабњои навъи Аврупои Ѓарбї ва Византиягї шароити мусоид мављуд набуд.
Баъзе кўшишњои князњои Кабири Киев барои инкишофи мактабњои навъи Аврупои
Ѓарбї ва Византиягї натиљаи дилхоњро надода буд. Зеро анъанањои бутпарастї ва
дини насронї дар ин љо њанўз решањои мустањкам доштанд, ба инкишофи афкори
фалсафї ва лингвистї роњ намедоданд. Аз хамин сабаб дар Руси Киевї дар таълиму
тарбияи љавонон аз доираи тафаккури нимбутпарастї ва нимнасронї берун
намебаромаданд. Ин буд, ки Руси Киевї ба љои маълумоти дунявии эллинї намунаи
маълумоти дайрии монастирии юнониро ќабул мекунад. Дар ин кор ба Руси Киев
«маорифпарварии» давраи шоњ Симеони Булѓория мадад расонда буд.78
Дар соли 1054 ба шохањои католикї ва православянї људо шудани дини
нарсонї ба он сабаб гардида буд, ки пеши роњи тавассути робита бо мамлакатњои
Ѓарб ба Россия гузаштани маълумоти схоластикии Ѓарб умуман гирифта шавад.
Рус бо Византия ва Булѓория дар давоми тамоми асри миёна алоќаи зич дошт.
Мањз дар натиљаи њамин алоќа ба адабиёти рус адабиёти патристии падарони
калисои Шарќї, ки дар он бо љањонбинї ва маданияти антиќї бањс карда мешуду
нисбат ба он муносибати манфї баён мегардид, пањн мешавад. Аз њамин сабаб дар
забони русї мафњуми «эллинї» маънии «бад», «бутпараст», аз дини насронї
рўйтофта ва ѓ. пайдо карда буд. Худоњои эллинї ба шайтон баробар карда
мешуданд.79
Мифологияи антиќї дар Рус бар хилофи Ѓарб ањамияти маданї пайдо
накардааст. Он танњо моњияти динї дошт ва дар амал ба бутпарастии славянї ва ѓ.
баробар буд.80
Гурўњњои бомаърифати рус дар бораи дунёи антиќ асосан аз иншоњои таърихї,
хронографияњо маълумот мегирифтанд. Дар шиносоии рус бо дунёи антиќ алоќањои
бевоситаи онњо бо намояндагони бомаърифати дунёи Ѓарб, махсусан юнонињо низ
сањми худро мегузошт.
Бо вуљуди ин бояд гуфт, ки њамаи ин шиносоињо бо дунёи антиќ ба пешрафти
маданияти рус таъсир набахшид, он, асосан, ба анъанањои православянии насронї
57
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мутобиќ кунонида шуда буд. Системаи маълумоти руси ќадим умуман аз анъанањои
мактабии асримиёнагии дунявии чи Византия ва чи Ѓарб, ки дар онњо педагогикаи
антиќї нигоњ дошта мешуд, људо монда буд.
Аз ин рў, метавон гуфт, ки таъсири антиќ барои дар маданияти рус ба вуљуд
омадани майлњои Эњёї асос шуда наметавонист.
Протсесси модернизатсия – рўй овардан ба намунањои мадании мамлакатњои
Аврупои Ѓарбї дар Россия аз асри XVII сар мешавад. Аз њамин ваќт сар карда дар
Россия кори тарљумонї (махсусан аз Ѓарб – Полша) васеъ интишор меёбад.
Тавассути тарљима дар Россия ѓояњои антиќї, махсусан Аристотель, Эзоп ва ѓайра
пањн мегарданд.
Ин буд, ки муносибат ба маълумот ва мазмуни он таѓйир меёбад, донишњои
зоњирї (схолистикї), ки пеш њамчун лотинї ба маърифати насронї муќобил гузошта
мешуд, инкишоф меёбанд. Дар бањси миёни наву кўњна мавзўи антиќ характери нав
пайдо мекунад. Акнун дар донишњои антиќї пеш аз њама ба мўътабарии он
(«авторитетности») диќќат дода мешуд. Агар пеш дар байни одамони бомаърифати
рус мифология бештар пањн шуда бошад, пас аз асри XVII сар карда, омўхтани
асарњои мутафаккирони антиќї ба мадди аввал мебарояд.
Њамин тариќ, дар асри XVIII дар Россия њамаи онњое, ки маълумоти Аврупої
гирифтан мехостанд, албатта бо адабиёти антиќї дучор мешуданд, аз он бањра
мебардоштанд.81 Тадриљан, маданияти антиќї дар Россия асоси маълумоти
классикиро ташкил медињад, ки он ба инкишофи инсонгароёнаи шахс, ба ќисми
таркибии маданияти Россия (чуноне ки дар Аврупои Ѓарбї буд) табдил гашта буд.
ТАШКИЛИ МАЪЛУМОТ ДАР
АВРУПОИ АСРИ МИЁНА
Маълумот дар асрњои миёна дар Аврупои Ѓарбї дар се навъи таълимгоњњо –
мактабњои ибтидої, миёна ва олї ба амал бароварда мешуд.
Мактабњои ибтидої дар назди калисоњо ва дайрњо (монастирњо) ташкил карда
мешуданд. Дар онњо рўњониёни босавод–килиркњоро тайёр мекарданд. Дар ин ќабил
мактабњо диќќати асосї ба таълими забони лотинї (ибодати католикї ба њамин
забон гузаронида мешуд), намоз ва тартиби ибодат равона карда шуда буд.
Мактаби миёна аксар ваќт дар назди кафедрањои епископї ташкил карда
мешуд. Дар он таълими њафт «санъати озод» (сарфу нањв (грамматика)), њусни баён
(риторика), диалектика, ё мантиќ, арифметика, њандаса-геометрия (дар якљоягї бо
география), нуљум (астрономия) ва мусиќї) ба роњ монда шуда буд. Се фанни аввалро
(сарфу нањв, услуби баён ва диалектика (ё мантиќ) тривий (сегона) ва чор фанњои
охирро (арифметика, њандаса, нуљум ва мусиќї) квадривий (чоргона) меномиданд.
Агар дар таълими фанњои сегона (тривий) омўзиши сарфу нањв (грамматика)
барои донистани ќоидањои забонии матнњои динї, услуби баён (риторика) барои аз
худ намудани услубњои баёни таълимоти калисои масењї ва диалектика ё мантиќ
барои дарки ягонагии формалї зарур дониста шуда бошанд, пас дар силсилаи
фанњои чоргона (квадривий) њандаса (геометрия) барои донистани шаклњо ва
наќшањои биноњои калисої, арифметика (риёзиёт) ва нуљум (астрономия) барои
муайян намудани таќвим ва идњои калисої ва нињоят мусиќї барои сурудани
гимнњои калисої ва тањияи оњангњои он зарур дониста шуда буд.
Мактаби олї дар ибтидо Studia generalia (айнан илмњои умумї) номида мешуд.
Баъдтар ба љои он истилоњи университет82 (донишгоњ) ќабул карда мешавад.
Аввалин донишгоњњо дар Аврупои ѓарбї дар асри ХП ќисман дар заминаи
мактабњои епископї, ки дар он љо мутахассисони варзидаи соњаи илоњиёт ва фалсафа
кор мекарданд ва ќисман дар заминаи иттињодияи муаллимон – мутахассисони соњаи
фалсафа, њуќуќ (њуќуќи римї) ва тиб пайдо шуда буданд.
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Ќадимтарин донишгоњи Аврупои Ѓарбї Университети Париж мебошад. Ин
таълимгоњ њанўз дар нимаи аввали асри ХП њамчун «мактаби озод» («вольная
школа») вуљуд дошт. Университети Париж дар нимаи дуюми асри ХП ва ибтидои
асри ХШ комилан ташаккул меёбад ва он бо грамотаи Филипи П Август соли 1200
дар бораи њуќуќњои Сорбона расмї кунонида мешавад.
Вале, њанўз андаке пеш аз ин дар асри XI мактабњои олии Италия – мактаби
њуќуќшиносии Болон, ки дар њуќуќи римї касб карда буд ва мактаби тиббии Салерна
наќши марказњои университетиро мебозиданд.
Университети Париж ба мактаби олї бештар наздик буд. Аз ин рў устави он
асоси университетњои Аврупоро ташкил медод, Университети Париж аз 4 факултет–
артистї, тиббї, юридикї ва илоњиёт (таълими фалсафаро аз мавќеи калисо низ
дарбар мегирифт) иборат буд.
Университетњои Оксфорд ва Кембриљ (Англия, Саламин (Испания), Неапол
(Италия) низ аз донишгоњњои ќадимтарини Аврупо ба њисоб мераванд. Ин
университетњо дар асри ХШ таъсис ёфтаанд. Дар асри XIV дар Аврупои марказї –
Прага, Краков, Гейдельберг, Эрфурт ва Кёлн университетњо ба вуљуд меоянд.
Шумораи университетњо махсусан дар асри XV зуд меафзояд. Соли 1500 дар Аврупо
аллакай 65 донишгоњњо амал мекарданд.
Таълим дар донишгоњњои асри миёнаи Аврупо бо забони лотинї ба рох монда
шуда буд. Лексияи профессорон методи асосии таълими университетї њисоб мешуд.
Дар университетњои Аврупо бањс (диспорї) мубоњисањои оммавї (кушод) дар
мавзўъњои илоњиёт шакли асосии инкишофи илм дониста шуда буд. Дар бањсњои
илмї асосан профессорон иштирок мекарданд. Бањсњо миёни схоларњо83 ва
донишљўёни онњо низ гузаронида мешуданд.
Дар университетњои асри миёнаи Аврупои Ѓарбї илмро схоластика84
мегуфтанд. Яке аз аввалин асосгузорони илми схоластикї Ансельми Кентерберї
(1033-1108) буд. Ў эътиќодро аз дониш боло гирифта, фалсафаро ба илоњиёт табдил
дода буд.
Илми схоластикї асосан дар илоњиётшиносї таљассуми худро ёфта буд. Асоси
таълимоти схоластикаро на кашфи навигарї, на нављўї, балки тафсир ва ба
тартибории њамаи он чи ки дар китоби муќаддас буду мазмуни дини масењиро баён
мекард, ташкил медод.
Дар амалияи схоластон оид ба тарѓиби китоби муќаддас ва ривоятњои дини
масењї ва њалли бисёр масъалањои принсипиалии илоњиёт рўњияи патристика85
мавќеи асосиро ишѓол мекард. Онњо кўшиш мекарданд, ки системаи фалсафии худро
кор карда бароянд.
Схоластика дар давоми мављудияти худ се давраро аз сар гузаронида аст:
1.аввал (асрњои VIII-XII);
2.камолот (асри ХШ) ;
3.сукут (асрњои XIV-XV).
Дар давоми њамаи ин даврањо схоластика ќисми илоњиётшиносиро ташкил
медод ва њамчун як «хидматгори» илоњиёт амал мекард. Фаъолияти схоластика
асосан ба њалли масъалањои таносуби дониш ва эътиќод равона карда шуда буд.
Схоластони асри миёнаи Аврупо мегуфтанд, ки эътиќод нисбат ба дониш дар љои
аввал меистад. Онњо кўшиш мекарданд, ки баъзе проблемањои фалсафї, аз он љумла
масъалаи таносуби умумї ва воњидро њал намоянд.
Дар асрњои миёна миёни схоластони Аврупо дар шарњу тафсири таълимоти
сегонаи дини масењї (Худо – Падар, Худо – Писар, Худо – Рўњи муќаддас), оид ба
мафњумњои умумї (универсалї) бањсу мунозирањои зиёд ба вуљуд омада буд. Дар
натиљаи ин бањсњои динї, ки дар давоми асрњои XI-XII давом карда буд, схоластони
Аврупо ба гурўњњои реалистон86 ва номиналистон87 људо мешаванд.
Реалистон (аз љумла Эриуген) дар таълимоти худ њаќиќати реалиро ба њаќиќати
ормонї (идеалї), ки дар тафаккури инсон ба вуљуд меомад, муќобил мегузаштанд. Ба
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аќидаи онњо дар зиндагї танњо мафњумњои умумї новобаста аз љисмњои алоњида
воќеї-реалї (inre) мебошанд. Чунин таълимот аз идеализми онњо шањодат медод.
Бар хилофи релаистон номиналистон баръакс талќин мекарданд, ки мафњумњои
умумї ба тариќи реалї-воќеї вуљуд надоранд, онњо танњо аз номњо иборатанд. Дар
њамин асос онњо танњо мављудияти реалии-њаќиќии љисмњо ва њодисањои алоњидаро
(res), ки ба њиссиёти инсон дастрасанд, эътироф мекарданд. Мафњумњои умумї
(универсалї) танњо њамчун ном (nomen) баромад карда, маљмўи њодисањои
људогонаро ифода мекунанд, Ин љараён дар атрофи одамон мављуд будани дунёи
моддии эњсосшавандаро имконпазир медонист.
Аз байни номиналистон илоњиётшиноси Англия Уильям Оккам (асри XIV)
ошкоро талаб мекард, ки илоњиёт набояд ба фалсафа дахл кунад. Ў фалсафаро
«подшоњии хирад» номида буд. К. Маркс номинализмро аввалин ифодагари
материализми асрњои миёна номида буд.
Бо вуљуди ин бояд эътироф кард, ки номиналистон, ки дар таълимоти худ ба
аќлу дониш ва хирад бартарї дода, онро дар маърифати дунё ба љои аввал
мегузоштанд, на њамеша ба њаќќонияти дастурњои дини масењї шубња доштанд. Зеро
худи онњо низ аз љумлаи мўътаќидони дини масењї буданд. Вале назарияи илмии
онњо новобаста ба эътиќоди диниашон дар нињояти кор ба фањмиши динии дунёи
моддї зарбаи сахт расонда буд. Яке аз зуњуроти расионализми асри миёна, ки дар
дохили илоњиёт тавлид ёфта буд, ин аз таъсири дин озод намудани илмњои
табиатшиносї буд. Аз тарафи дигар, инкишофи тиб, алхимия, љуѓрофия ва дигар
илмњо ба муќаррар гардидани муносибати расионалистї-аќлонї нисбат ба дунёи
моддї кўмаки калон расонида буд.
Табиист, ки калисо дар чунин шароит, ваќте ки аќидањои ратсионалистїаќлонии схоластони Аврупо бо суръат дар байни мардум пањн мегардид, аз як тараф
агар дар мубориза ба муќобили бидъат аз тамоми имкониятњои худ фаъолона
истифода бурда бошад, аз тарафи дигар худаш низ таълимоташро ба шароити давр
мутобиќ месохт. Аз љумла калисо дар ин давра фаъолияти худро дар асоси ба ном
реализми мўътадил, ки аз тарафи бузургтарин схоласти замон Фомаи Аквинї кор
карда шуда буд, ба роњ мемонад. Мувофиќи таълимоти реализми мўътадил фалсафаи
Арасту дар шакли илоњиёт пешнињод карда мешуд.
Илоњиётшиносии асрњои миёнаи Аврупо аз њаёт дур буд, характери формалї
дошт. Калисо аз таълимоти Арасту танњо шаклњои гуногуни хулосабардорињои
мантиќиро ќабул карда бошад њам, вале нисбат ба таљриба беътиної зоњир мекард.
Дар масъалањои тиббї бошад, љарроњии одами зинда (бо маќсади омўхтани сабабњои
беморї) манъ шуда буд. Аз ин рў оид ба анатомияи љасадњо кори мунтазами
тадќиќотї ба роњ монда нашуда буд. Баъзе донишњои анатомї асосан аз
сарчашмањои тиббии Шарќи мусулмон дастрас мегардид. Дар байни китобњои
тиббии шарќї, ки ба тибби Аврупо таъсири калон расондааст, пеш аз њама «алЌонун»-и Абўалї ибни Сино мавќеи асосиро ишѓол мекунад. Асарњои тиббию
фалсафии Ибни Рушд низ пайравони худро пайдо мекарданд. Бо вуљуди ин бояд
эътироф намуд, ки схоластика дар давраи аввали инкишофи худ (асрњои VIII-XII)
њамчун харакати илмї, ки бисёр мамлакатњои Аврупоро фаро гирифта буд, ба
дараљаи муайян ањамияти мусбї њам дошт. Љињати мусбии схоластика пеш аз њама
дар он зоњир мегардид, ки баъди танаффуси тўлонї онњо аз нав рў ба маданияти
антиќї (Арасту) оварда буданд. Дар асрњои XII-XIII онњо як ќатор проблемањои
маърифатро кор карда баромада буданд, ки онро дар мисоли бањсњои тўлонии
схоластї миёни реалистон ва номиналистон дар мавзўи мафњумњои умумї
(универсалї) дидан мумкин аст. Бањсњои схоластии асрњои миёна аз бисёр љињат
бањсњои файласуфони дунёи антиќ (Афлотун ва мактаби ў)-ро бо материалистони
давр (Демокрит, Эпикур, Лукретсий ва дигарон) ба хотир меовард. Ин бањсњо барои
муборизаи материалистон ва идеалистон дар давраи нав замина гардида буданд. Ин
њам муњим аст, ки бисёре аз схоластон олимони универсал буданд, онњо тамоми
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илмњои дастраси замон, аз он љумла табиатшиносиро (њарчанд дар шакли љаниниаш
бошад њам) меомўхтанд.
Дар байни схоластони номии асрњои миёна пеш аз њама Пйер Абеляр (10791142) – профессори Париж, ки дар ташкили Университет наќши бузург бозида буд ва
бинобар озодандешиаш аз тарафи сарварони калисо мањкум карда шуда буд;
Альберт Великий (1193-1280) – мухлиси Арасту ва услуби мантиќи формалии ў,
муаллифони чандин иншоњо, ќисман оид ба илоњиётшиносї ва ќисман оид ба
табиатшиносї, математик, химик, физик ва табиатшинос; роњиби Англия Родљер
Бэкон (1214-1292), ки яке аз аввалинњо шуда зарурати дар таљриба омўхтани
табиатро ба миён гузошта буд ва Дуис Скоттро (1260-1302), ки дар университетњои
Оксфорд ва Париж дарс мегуфт ва нисбат ба дигарон дар бораи фарќияти миёни
эътиќод ва дониш, яъне миёни дин ва илм љиддитар масъала мегузошт, бояд ба забон
гирифт.
Аз асри XIV сар карда, махсусан дар асрњои XV-XVI схоластика рў ба таназзул
менињад. Омўхтани табиатшиносї ва адабиёти антиќї аз назари схоластон дур
мегардад. Онњо танњо бо масъалањои илоњиёт машѓул мешаванд. Ин бошад ба
пешрафти илмї монеаи калон гардида буд. Дар ин давра схоластон бо гуманистон
муборизаи беамон мебурданд.
Дар ташаккули схоластикаи ортодоксалии асри миёнаи Аврупои Ѓарбї хидмати
асосгузори љараёни томизм, файласуф ва илоњиётшинос Фомаи Аквинї махсусан
бузург мебошад.
ФОМАИ АКВИНЇ
(1225-1274)
Фома Аквинї дар таърихи асрњои миёнаи Аврупо њамчун файласуф ва
илоњиётшинос, ташаккулдињандаи схоластикаи ортодоксалї, њамчун асосгузори
љараёни динї-фалсафии томизм88 маъруф гардидааст.
Фомаи Аквинї дар Италия (Акунно) дар оилаи граф Лондольфо Аквинї ба
дунё омадааст. Дар дайри (монастири) Монтеклассинои Бенедиктї тањсил мекунад.
Баъд барои давом додани тањсил ба Неаполь меояд. Ў тањсилашро дар Париж дар
назди Альберти Кабир (1245-1248) ва Университети Кёлн (1248-1257) ба охир
расонидааст. Баъди хатми донишгоњњои номбурда Фомаи Аквинї дар шањрњои
Париж, Рим, Неапал бо кори муаллимї машѓул мешавад.
Фомаи Аквинї аз соли 1244 ба Ордени Доминикани дохил шуда буд; соли 1257
ба вай унвони доктори илми илоњиёт (теология) дода мешавад. Дар солњои 1269-1272
ў дар Донишгоњи Париж ба муборизаи зидди Сигер Брабантский ва аверроистон89
сарварї мекунад.
Фомаи Аквинї файласуфи маъруфи асри миёна буд. Ў дар давоми умри кўтоњи
худ (њамагї 49 сол) доир ба илоњиёт ва табиатшиносї як ќатор асарњо эљод кардааст.
Дар байни онњо асари «Маљмўи илоњиёт» як навъ энсиклопедияи илоњиёти
католикї–љањонбинии асри миёна мебошад. Дар он њамаи масъалањои маърифати
табиат ва љамъият аз мавќеи ортодоксалї-католикї арзёбї гардидаанд. Фомаи
Аквинї дар ин асар ба ѓайр аз ба тартиб овардани таълимоти калисои насронї,
коркарди умумии илоњиёти католикї, ки то имрўз бе таѓйир мондаанд, боз доир ба
муњимтарин масъалањои иќтисодии давраш изњори аќида намудааст. Аз љумла, ў
кўшиш намудааст, ки манфиати доирањои феодалиро бо манфиати сокинони шањрњо,
ки дар нимаи дуюми асри Х111 мавќеи онњо дар љамъият мустањкам мегардид, ба
сулњ орад. Ў аќидањои худро доир ба ин масъала дар мавзўъњои гуноњ будани
фоизгирї, зарурати нархномаи боадолат ва м. и. баён мекунад.
Фомаи Аквинї дар ин асар ѓояи мутобиќати эътиќоду дониш, яъне дину илмро
пеш ронда бошад њам, вале ба ин нигоњ накарда ў илмро ба илоњиёт тобеъ кунонида
61
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

буд. Ў илмро хидматгори илоњиёт меномид. Ў асосгузори љараёни фалсафии томизм
мебошад.
Ба аќидаи Фомаи Аквинї њамаи он чи, ки аз тарафи Худо офарида шудааст,
комил аст, дар он нуќсон дида намешавад. Назарияи мазкур ба он далолат мекард, ки
бартарии њукмронии калисо нисбат ба њукумати дунявї, мулки хусусї, ба табаќањо
људошавии љамъият, сохти феодалї, зулму истисмори халќ ва ѓ. њама бо хости Худо
шудаанд, нуќсон надоранд ва доимианд. Аз ин рў, кўшишњо барои дигар намудани
сохти љамъиятї бењудаанд.
Фомаи Аквинї дар асари дигараш «Маљмўи фалсафа» кўшиш кардааст, ки
зимни шарњи динии таълимоти Арасту дини масењї ва муборизањои онро бар зидди
бутпарастон њаќ барорад. Ў дар ин асараш ѓояњои материалистии Арастуро сарфи
назар карда, унсурњои идеалистии онро, яъне собит будани муњаррики аввал ва ѓ.
пурзўр намуда, дар заминаи он таълимоти сирф идеалистии модда ва сурати худро ба
миён меорад. Мувофиќи ин таълимот модда бе сурат вуљуд надорад, вале сурат
метавонад бе модда вуљуд дошта бошад.
Хусусияти хоси фалсафаи Фомаи Аквинї ба дин тобеъ кунонидани фалсафа
мебошад. Принсипи асосии фалсафаи ўро таносуби дину хирад ташкил медињад. Ба
аќидаи ў хирад ба исботи оќилонаи Худо ва радди аќидањои мухолифи њаќиќати дин
ќодир аст.
Дар назарияи ахлоќи Фомаи Аквинї таълимоти «ќонунњои табиие, ки бо амри
Худо ба вуљуд омада, дар рўњияи ахлоќи Арасту таъбир шудааст, маќоми хос дорад.
Фомаи Аквинї аввалин схоласте буд, ки дар асри миёна назарияи њамбастагии
(гармонияи) байни шуур (дониш) ва эътиќодро ба миён гузошт ва асоснок намуд, ки
он имрўз њам алињаи асосии илоњиёт мебошад. Мувофиќи назарияи Фомаи Аквинї
эътиќод ба дониш зиддият надорад, зеро њар ду њам њаќиќатанд. Ба ќавли ў агар
хулосањои аќлонї ба вањйи илоњї зид бошанд, пас маълум мешавад, ки онњо
(хулосањои аќлонї) нодуруст будаанд.
Фомаи Аквинї догматњои диниро ба ду гурўњ таќсим намудааст: 1)догматњое,
ки тавассути аќл дарк карда мешаванд, онњоро њам ба воситаи фалсафа ва њам
илоњиёт шарњ додан мумкин аст. Ба ин гурўњ Фомаи Аквинї догматњои њастии
Аллоњ, љовид будани рўњ ва ѓ. дохил кардааст; 2) догматњои тавассути аќл
даркнашаванда. Ба ин гурўњ файласуф мафњумњои офарида шудани дунё, сегонагии
Худо (Худо – Падар, Худо – Писар, Худо – Рўњи муќаддас) ва гуноњи азалиро дохил
кардааст. Мафњумњои мазкур, ба ќавли Фомаи Аквинї танњо мавзўи дин ва илоњиёт
мебошанд, зеро онњо аз аќл берунанд ва мантиќан даркнашавандаанд.
Ба аќидаи Фомаи Аквинї догматњои динї ва принсипхои аќлонї аз њамдигар
вобаста нестанд. Илоњиёт фалсафаро танњо барои ба аќли инсон дастрас намудани
њаќиќати вањй истифода мебарад (ба ин маънї «фалсафа хидматгори илоњиёт»
мегардад).
Фомаи Аквинї бар хилофи аќидањои Августин, Ориген, Сигери Брабантї ва
дигар илоњиётчиён, ки ањамияти љисмро инкор мекарданд, таъкид менамояд, ки љисм
нафаќат дар фаъолияти рўњии одам иштирок мекунад, балки ба дараљаи муайян онро
муайян месозад, яъне ба ќавли ў «одам на фаќат аз рўњ, балки аз таркиби рўњ ва љисм
иборат аст». Ў инчунин бартарии интеллект (хирад)-ро аз болои ирода эътироф
менамуд. Ў мегуфт: иродаи одам озод аст. Ба аќидаи Фомаи Аквинї маърифати
комил ба мисли фароѓати комил дар назари Худост ва он танњо дар љаннат ва ё дар
њолати ваљди динї имконпазир аст.
Фомаи Аквинї борњо таъкид кардааст, ки асоси хайрхоњии одамро «ќонуни
табиї» ташкил медињад, ки он дар дили инсон љой гирифтааст ва талаб мекунад, ки
одам бояд аз корњои бад худдорї намуда, танњо некї љўяд ва некї офарад. Маќсади
одам, ба аќидаи файласуф, - аз ноил шудан ба њаёти пурфароѓати баъдазмавт иборат
мебошад ва вай барои расидан ба ин маќсад дар ин дунё кўшиш мекунад, ки
накўкорона умр ба сар барад. Файласуф Фомаи Аквинї дар њама њолатњо розигии
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Худоро дар мадди аввал мегузорад. Ба ќавли ў дар замин њама навъњои њукуматдорї
бо хости Худо рух медињанд. Аз ин рў вазифаи асосии њукуматро файласуф дар
кўшиши накўкории умумї, дар ѓамхорї нисбати нигоњ доштани сулњу адолат дар
љамъият мебинад.
Фомаи Аквинї аз шаклњои маълуми давлатдорї ба мисли Арасту монархияро
афзалтар мешуморад.
Бузургии Фомаи Аквинї дар он зоњир мегардад, ки ў сарнагун сохтани
подшоњи золим ва беадолатро имконпазир мешуморид.
Дар таълимоти Фомаи Аквинї њокимияти калисої аз њокимияти дунявї боло
меистад. Ба аќидаи ў њамаи њукуматдорони дунявї ба папаи Рим бояд тобеъ бошанд,
зеро њокимияти папа аз Христос омадааст.
Системаи фалсафї-илоњиётии Фомаи Аквинї дар инкишофи схоластикаи
ортодоксалии асри миёна ќуллаи баланд њисоб мешуд ва аз асри XIV сар карда он
дар фалсафаи католикї љараёни асосї гардида буд.
Фомаи Аквинї ба унвонњои «Доктори фаришта», «носењи умум» ва «князи
схоластика» мушарраф гашта буд. Таълимоти ў дар солњои 1323 ба њукми ќонун
даромада буд. Соли 1567 ў дар ќатори бузургони давр чун «панљум муаллими
калисо» эътирорф гардида буд. Соли 1879 системаи фалсафии Фомаи Аквинї дар
энсикликаи Леви ХШ «Этерни Патрис» «ягона фалсафаи њаќиќии католитсизм»
номида шудааст. Фалсафаи Фомаи Аквинї асоси неотомизмро90 ташкил медињад.
МИСТИКА (юнонии ќадим mystikos- пўшида, пурасрор, сир)- таълимоти динии
асрњои миёна дар бораи имконпазир будани робитаи одам бо ќуввањои фавќуттабиї,
аз он љумла бо Худо; таљрибаи динї оид ба њолатњои ваљд, ки дар раванди он одам
гуё бо њаќиќати кулл, яъне бо Худо бевосита як мешавад; маљмўи дастурњои
илоњиётї ва фалсафї, ки таљрибаи тавассути вачд бо Худо якшавии одамро њаќ
мебарорад, онро маънидод мекунад ва ба низом медарорад.
Ибтидои пайдоиши мистика (мистицизм) ба даврањои ќадим рафта мерасад.
Њанўз дар љамъияти ибтидоии ќавмї-кабилавї аломатњои мистика (мистицизм) дар
амалиёти ишратпарастии шамания дида мешуданд. Шаманиён бо ин восита
мехостанд, ки фарќияти байни одам ва љањони рўњиро, яъне Худоро бартараф
намоянд.
Вале мистика ба маънои том дар даврае пайдо шуда буд, ки дин ба мафњуми
транстсентии кулл наздик шуда, шаклњои априории шуурро аз таљриба муќаддам
мешуморид, онро фаќат шарти шуур медонист, дар даврае, ки инкишофи мантиќ
имконият медод, ки одам дар мистика бошуурона аз мантиќ руй гардонад.
Аз ин нуќтаи назар метавон гуфт, ки мистика (мистицизм) бори аввал дар
мамлакатњое ба вуљуд омада инкишоф ёфта буд, ки дар он љоњо тафаккури фалсафї
ва мантиќї ташаккул ёфта буданд. Ба ин гурўњи мамлакатњо пеш аз њама Њиндустон
(упанишадњо), Чин (даосизм) ва ќисман Юнон (пифагоризм, платонизм) дохил
мешаванд.
Инкишофи ояндаи мистика (мистицизм) ба давраи бўњронњои љамъиятї:
шикастхўрии империяи Рим дар асрњои аввали милодї (мистерияњо, неоплатонизм,
масењиёни ибтидої, монизм (манихейство), охири асрњои миёна суфизм, ќаббала,
исихазм, Иоахим Флорский, Эсхарт ва пайравони ў) рост меояд.
Дар як давраи таърихї мистика (мистицизм) агар як шакли эътирози мазњабии
табаќањои поёни љомеа (юришњои салибии Олмонї) гардида бошад, дар давраи
дигари таърихї вай ба инкишофи диалектикаи идеалистї сабаб гардида буд91.
Мистика (мистицизм) дар асрњои миёна тамоми соњањои њаёти маънавии
љамъияти феодалии Аврупои Ѓарбиро фаро гирифта буд. Дар ин давра мистика
(мистицизм) дар Аврупои Ѓарбї дар ду самт инкишоф меёфт. Яке самти калисоїортодоксалї, ки ба таълимоти Августин Аврелий (13.11.354, Тагаст, Африќои
Шимолї – 28.08.430, Гаппон, Африќои Шимолї) – файласуфи масењї ва илоњиётчї,
намояндаи патристикаи лотинї- вобаста буд. Мувофиќи таълимоти Августин дар
63
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

бораи «вањй» одам мутлаќо аз иродаи Худо вобаста аст. Мањз бо хости Худо одам
метавонад ба дидори ў расад, бо ў як шавад. Вале, мегуфт Августин, одам агар
расмияти калисоиро аз сидќи дил иљро намояд, метавонад ба вањйи илоњї умед
бандад. Таълимоти мазкур одамонро дар рўњияи тобеъият ба ќувваи илоњї,
сархамкунї ва худазиятдињї тарбия мекард. Чунин мистика (мистицизм) аз љумла аз
тарафи Бернар Клервоский, Бонавентура ва дигарон эътироф карда шуда буд.
Равияи дуюми мистика (мистицизм) дар Аврупои Ѓарбии асрњои миёна равияи
бидъат буд. Ф. Энгельс ин равияро яке аз навъњои эътирози револютсионї нисбат ба
феодализм номида буд92. Равияи бидъат таъкид мекард, ки одам метавонад дар
натиљаи фаъолнокии худ (аксар ваќт зери ин мафњум кўшишњои фикрї, аќлї, зењнї
дар назар дошта мешуд) ба сўњбат бо Худо мушарраф гардад. Пайравони ин
таълимот наќши калисо ва мавќеи миёнаравии ўро (байни Худо ва одам) дар ин кор
инкор мекарданд.
Мувофиќи таълимоти равияи бидъат бо Худо якшавии одам зуњуроти
баробарии шахсияти инсон бо Худо мебошад.
Таълимоти бидъат дар мистицизм барои ба миён гузоштани талаботи
баробарии иљтимої ва озодии оммаи мењнаткашон аз њукумати калисої њамчун асос
хизмат мекард.
Ин равия идеологияи феодалиро аз бунёдаш суст мекард ва аз ин рў он дар
шароити асри миёна њамчун њаракати пешкадам эътироф шудааст.
Дар асрњои XIV-XV мутасаввуфони олмонї Иоганн Таулер ва Фома
Кемпийский маъруф гардида буданд. Асарњои онњо дар дигар мамлакатњои Аврупо
васеъ пањн гардида буд ва борњо аз нав нашр мешуданд. Онњо дар таълимоти худ
зарурати омўхтани Арасту ва исботи мантиќии асосњои эътиќодро инкор мекарданд.
Ба аќидаи онњо дастурњои динї танњо тавассути «тасаввур», яъне намоз ва тафаккури
наљиб, бе ёрии кадом як «илми бутпарастї» аз худ карда мешавад. Чунин тарзи
фикрронињои мутасаввуфони номбурда ошкоро аз мавќеи реаксионии онњо шањодат
медод. Вале азбаски онњо назар ба схоластон бо илоњиётчиён ва файласуфони номии
давр камтар алоќаманд буданд, аз байни онњо баъзан мутафаккирони рўњияи
демократидошта низ пайдо мешуданд. Дар асарњои мањз њамин ќабил мутасаввуфони
демократ моњияти тартиботи феодалї танќид карда мешуд. Онњо «доимї» ва
«боадолат» будани љамъияти феодалиро инкор намуда, аз оѓози «замони нав»,
наздик омадани «табаддулоти азим», барќарор гардидани «њукмронии илоњї дар рўи
замин» ва ѓ. мужда мерасониданд. Яке аз њамин гуна мутасаввуфон Иоахими
Калабрї ё Флорї (1145-1202) аз Италия буд. Аќидањои Иоахим ба доњиёни илоњиёти
калисої дар асри XVI таъсири калон расонда буд. Ў дар як ќатор асарњояш аз наздик
омадани «подшогии њазорсолаи баркамол», ки дар он мулки хусусї ва истисмор
дида намешавад, пешгўї мекунад.
БИДЪАТЊОИ АСРЊОИ МИЁНА ВА
ХАРАКТЕРИ ИЉТИМОИИ ОНЊО
Аз асри XI сар карда дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї ерес93 (бидъат) пањн
мегардад. Бидъатњо зиёд буданд. Фаќат дар дохили дини масењї навъњои гуногуни
бидъат, ба монанди гностицизм, арианї, несторианї, монофиситњо, павликанњо,
богомилњо, албигойњо (се навъи охирин – боќимондањои дини монї (манихейства)
амал мекарданд.
Дар асрњои миёна бидъат шакли махсусан васеъ пањнгардидаи эътирози мардум
бар зидди калисо њисоб мешуд ва аксар ваќт ба шакли њаракатњои иљтимої-сиёсї, ки
бар зидди сохти феодалї равона карда шуда буд, табдил меёфт.
Пайравони бидъат њамчун ќоида манфиатњои оммаи зањматкаш ва
истисморшавандаро ифода мекарданд. Њаракати онхо моњиятан бар зидди зулми
феодалї ва зўроварии калисоњои католикї равона карда шуда буд. Дар зери таъсири
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њаракатњои бидъат њар сол шуморањои зиёди мўътаќидон аз калисо рўй
мегардониданд. Пайравони бидъат дар таълимоти худ бар зидди дастурњои асосии
дини масењї – таълимот дар бораи Худои сегона (Худо – падар, Худо–писар ва
Худо–рўњи муќаддас), таќдир, ќисмат, ќазову ќадар,толеъ, христология эътироз баён
мекарданд. Асоси ѓоявии бидъатро одатан дуализм ташкил медод, ки мувофиќи
таълимоти он дунёи заминиро Иблис офаридааст. Аз ин рў дунёи заминї, њамчунин
љамъияти феодалї, давлат ва дини он њамеша ѓарќи бадкирдорист. Ба њамин асос
онњо парастиши калисо, фарзу дастурњои онро инкор мекарданд. Бидъат дар
амалияи худ инчунин ба пантеизми тасаввуфї такя мекард. Пайравони бидъат аз
пантеизми тасаввуфї ѓояњои доимї будан ва офарида нашудани дунёро ќабул карда
буданд. Ин бошад дар байни халќ ба инкишофи ѓояњои озодихоњї сабаб мегардид.
Ф. Энгельс доир ба ин масъала гуфта буд, ки пантеизми мутасаввуфи Томас Мюнсер
– доњии њаракати дењќонии соли 1525 – дар баъзе мавридњо њатто ба атеизм наздик
аст.94
Мазмуни синфии бидъатро ѓояи баробарии иљтимої ташкил медод. Бидъатњои
дењќонї-плебейї дар аксар мавридњо ба њаракатњои озоди револютсонї табдил
меёфт (њаракати бародарони њаворї (апостолї), таборитњо ва ѓ. дар баромадњои худ
њатто бекор карда шудани мулки хусусиро талаб мекарданд).
Калисои масењї бидъатро мањкум намуда, пайравони онро таъќиб менамуд.
Бидъат љинояти вазнин эълон карда шуда буд ва пайравони он одатан ба марг њукм
карда мешуданд. Ба маќсади мубориза ба муќобили бидъат калисои католикї
инквизитсияро таъсис дода буд.
Инкишофи бидъатњои асри миёна бо болоравии шањрњо, пўрзур гардидани
мавќеи шањриён њамчун табаќаи махсус дар љамъияти феодалї, тезу тунд гардидани
зиддиятњои байни шањрњо ва феодалон алоќаи зич дошт.
Тавассути бидъат эътироз бар зидди феодалон шакли нави махсуси динїидеологиро пайдо карда буд.
Бидъат одатан дар мамлакатњое инкишоф меёфт, ки дар он љоњо њаёти шањр
бештар тараќќї карда буд. Мањз аз њамин сабаб њаракати бидъатро бештар дар
Љануби Фаронса, Олмони Љанубї, Италияи Шимолї, Нидерландия, Англия, Чехия
дидан мумкин буд.
САНЪАТИ АСРИМИЁНАГИИ АВРУПОИ ЃАРБЇ
Чуноне ки аз таърих маълум аст, дар давраи аввали асрњои миёна (асрњои VVIII) бар асари њуљуми варварњо ба Рими ќадим Империя шикаст хўрда, дар
харобазорњои он якчанд давлатчањои варварї: Остготњо (дар Нимљазираи Апеннин);
шоњии Вестготњо (дар нимљазираи Пириней); шоњии Англосаксњо (дар Британия);
давлати Франкњо (дар Рейн) ва ѓайра бунёд ёфта буданд.
Баъд аз муддате доњии Франкњо- Хлодвиг, ки дини масењиро ќабул карда буд
ва ворисони он (сулолаи Меровингњо) вестготњоро танг намуда территоияи давлати
худро аз њисоби заминњои онњо васеъ менамоянд. Дар ин давра франкњо њанўз дар
сатњи «варварии» худ монда буданд, онњо аз кишоварзон ва љанговароне иборат
буданд, ки дар зиндагии худ зебу зинат, эњтироми мартаба ва одоби дарбориро
намедонистанд, дар бораи фалсафа ва илм тасаввур надоштанд, бесавод буданд,
маданияти антиќаро эњтиром намекарданд.
Дар даврае, ки сарварони давлати Византия бар тахтњои заррин менишастанд,
наќлиёти шоњони франкї аробањои говкаш буданд. Бо вуљуди ин, ба ќавли
санъатшинос Н. А. Дмитриева ин «варварњо» кори бузурги таърихиро анљом дода
буданд: онњо ба дунёи кўњан рўњи љавонї ва зиндадилї бахшида буданд. Онњо ба
тамаддуни «харобу лоѓаргаштаи Рим» ва сохти ѓуломдории антиќї хотима гузошта,
сохтеро (њанўз нопурра феодалї) бунёд карданд, ки асоси онро мењнати дењќони озод
ташкил медод.
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Ф. Энгельс вобаста ба њамин масъала гуфта буд: «Ѓуломии антиќї мањв гардид,
ќашшоќони озоди хонахаробшуда, ки ба мењнат чун ба машѓулияти ѓуломї нафрат
доштанд, нест шуданд. Дар байни колони Римї ва крепостнои нав кишоварзи озоди
Франк меистод... Синфњои љамъиятии асри IX на дар шароити таназзули тамаддуни
барњамхўрдаистода, балки дар шароити азобњои тавлиди тамаддуни нав ташаккул
меёфтанд. Насли нав – њам љанобон ва њам хидматгорон – дар муќоиса бо
пешгузаштагони Римии худ насли мардон буданд».95
МАДАНИЯТИ ФРАНКЊО
Санъатшинос Н. А. Дмитриева бо такя ба сухани дар боло овардашудаи
Энгельс калимаи «варвар»-ро дар нохунак гирифта назди худ суоле мегузорад: Оё ин
«насли мардон» санъат доштанд? Ва худ љавоб мегўяд: Бале, доштанд, маданияте
доштанд, ки ба давраи охири феодализм хос буд; санъати ороишии амалї – ороиши
аслињаи љангї, љињози асп, асбобу анљоми рўзгор, либосњои фулузотї, гули
камарбанд, чангакњо. Онњо зимни мусавварањои сернаќшу нигор даррандањои
афсонавиро таљассум менамуданд. Ин тарзи тасвирро услуби даррандагї (вањшигї)
ё тератологї, яъне дахшатангез меномиданд. Як ваќтњо ин ќабил чизњо шояд ба
сифати тумор истифода мешуданд. Ба назари эљодкорони чунин туморњо дунё аз
задўхўрдњои беохири даррандањо, азозилон, ќуввањои фантастикї иборат буд.
Туморхое, ки дар он симои њайвонњои дарранда таљассум ёфта буданд, рамзе буданд,
ки дорандаи он гўё ќуввањои дањшатангезро ба худ тобеъ сохтааст, онњоро чун
лўхтак бозї медорад, онњо ба вай хизмат мекунанд.
Ваќте ки ин ќабилањои варварї бо њам як шуда давлатро ташкил дода, дини
масењиро ќабул мекунанд, санъати онњо низ ба монанди сохти иљтимоии онњо бе
таѓйир намемонад. Ин таѓйирот, пеш аз њама, дар сохтмони калисоњо зоњир
мегардид. Дар ибтидо онњо бинои калисоро аз санг, бигузор на он ќадар калон ва
даѓал, месохтанд. Муњимаш он буд, ки ин калисоњо аз рўи наќшањои базиликањои
(иморатњои) Римї сохта мешуданд. Санъаткорони ин давра дар ибтидо муќаддасони
масењиро низ аз рўи собиќ услуби тератологї- даррандагии худ тасвир менамуданд.
Он услубњои хоси арсимиёнагии санъати Аврупои Ѓарбї (романї-римї ва готї),
хусусиятњои халќї ва фолклории онњо, ки бо гузашти асрњо – дар давраи камолоти
феодализм – ташаккул ёфта буданд, мањз ба санъати давраи аввали асри миёна –
санъати Тератологї такя доранд. Инро, аз љумла, дар мисолњои зиёде - тасвири
оњангњои фолклорї, фантастикаи бутпарастї, њамосаи тамсилї, эътибори зиёд ба
наќшу нигор ва ѓ. дидан мумкин аст.
Вале ин он маъноро надорад, ки то давраи Римї дар Аврупои Ѓарбї асарњои
назарраси санъат вуљуд надошта бошад.
Таърих шањодат медињад, ки дар асрњои VIII-IX – дар давраи каролингњо дар
санъати тасвирї њодисањои муњими бадеї рух медоданд, ки онњо аз љињати таърихї
ва таърихї-маданї хеле љолиб мебошанд. Вале дар асарњои бадеии ин давра њанўз
услубњои хос ташаккул наёфта буданд. Ба асархои бадеии муаллифони ин давра
омехтагии анъанањои њеллинї, ки бо услуби оромона ва нарми худ фарќ мекард,
тасвирњои экспрессивии графикї хос мебошад. Мањз аз њамин сабаб мутахассисон
санъати давраи каролингњоро санъати давраи гузариш номидаанд.
Њарчанд тадриљан дар санъати каролингњо унсурњои вањшигї, харобиоварї љои
худро ба рўњияи созандагї ва эљодкорї дода бошанд њам, вале дар давраи аввали
феодализм махсули аввалини маданияти нав- санъати каролингњо- ба монанди
империяи Карли Кабир, ки баъди вафоти ў ба ќисмњо људо шуда буд, низ чандон
усутвор набуд. Бо вуљуди ин санъати каролингњо дар остонаи санъати комилан
такомулёфтаи феодалї меистод.
Санъати асримиёнагии Аврупои Ѓарбї низ ба мисли тамоми дигар соњањои
њаёти иљтимої-сиёсї, адабї-маданї, маънавї, ахлоќу одоби давр мутлаќо моњияти
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динї пайдо карда буд. Ин буд, ки дар Аврупои Ѓарбї мањз ходимони калисоњои
католикї симои санъати даврро муайян менамуданд.
Дар санъати тасвирии асрњои миёнаи Аврупои Ѓарбї, пеш аз њама, санъати
меъморї инкишоф ёфта буд. Ва ин бесабаб набуд, зеро калисои католикї санъатро
бинобар дастраси њама – босаводон ва бесаводон – буданаш ба аслихаи пурзўри
таъсиррасонї ба оммаи халќ табдил дода буд. Ба ин маќсад дар асрњои миёна дар
тамоми Аврупо ибораи «санъат – Инљили бесаводон аст», васеъ пањн гардида буд.
Тибќи таълимоти падарони калисо њар як рассом, њайкалтарош, меъмор ва
ѓайра вазифадор буд, ки дар асарњояш мањз образњои илоњиёт ва азобро инъикос
намояд. Аз њамин сабаб, њунармандон дар асарњои худ мавзўъњои васфи Исои Масењ,
Исо гунањкоронро ба дўзах меандозад, тасвири калисоњои католикї, дарси сарфу
нањв, машќи мусикї, њамсарої (хор) дар калисои љомеъ, образњои евангелистон
(мураттибони Инљил), Пётри муќаддас, Валаам ва фаришта, Иов ва дўстони ў,
тасвири суди охират, ќурбонии Авраам, вохўрии Мария (Марям) бо Елизавета, Исои
Масењ – мусофир, офарида шудани дунё, эњёи Исои Масењ ва м. и.ро инъикос
менамуданд. Санъаткорон дар асарњои худ зимни образњои динї ба тасвири
манзарањои азоби мардум ва ќашшоќии он ва њамчун тазод ба зебу зинати дайру
калисоњои масењї диќќати махсус медоданд.
Дар давоми асрњои миёна (асрњои IX-XIII) дар санъати Аврупои Ѓарбї ду
услуби асосии меъморї – романї ва готї ташаккул ёфта буд.
УСЛУБИ РОМАНЇ
Истилоњи «романї» шартї буда, он бо Рим алоќаи бевосита надорад. Ба њамин
монанд, услуби «готї» низ нисбат ба готњо њељгуна вобастагие надорад.
Истилоњи «романї» дар асри XIX барои ифода намудани услуби санъати
Аврупои асрњои X-XI ва XII пайдо шуда буд.
Барои чи онро романї номидаанд? Шояд аз он сабаб бошад, ки иморатњои ин
давра асосан сангин ва гунбазшакл буданд ва дар асрњои миёна ин ќабил биноро
романї (яъне аз рўи услуби Римї сохташуда) меномиданд.
Санъати романї таърихан мањсули њамон давраи парешонист, ки баъди аз по
афтодани империяи Карли Кабир (асрњои VIII-IX) сар шуда буд. Дар ин давра њар як
феодал бар сари худ мустаќил гардида буд, миёни онњо љангњои доимї давом мекард.
Дењќонон, ки як ваќтњо озод њисоб мешуданд, акнун ба крепостной табдил ёфта
буданд.
Мањз њамин хусусиятњои давр асоси санъати романиро ташкил медоданд.
Асарњои меъморие, ки дар ин давра сохта мешуданд, асосан аз ќўшкќалъа, калисоќалъа, кўшк-ќалъаи ритсар, калисо-ќалъаи Худо иборат буданд. Дар ин давра
санъаткорон Худоро низ дар образи феодал таљассум месохтанд. Дар фањмиши онњо
Худо одил, вале берањм буд, ў бар сари мардум на сулњу осоиштагї, балки шамшеру
хунрезиро меовард.
Намунаи бењтарини санъати меъмории ин давра, ки бо услуби романї сохта
шудаанд, се калисои бузург дар Рейн, калисоњои љомеъ дар Вормс, Шпейр ва Майн
мебошад.
Санъаткороне, ки дар сохтани ин калисоњо кор мекараданд, аз таъсири
маданияти ќадимии аљдодони худ – бутпарастї њанўз пурра озод набуданд. Бинобар
ин онњо аксар ваќт аз бефањмии ходимони калисо истифода карда, дар протсесси
сохтмони калисоњо ва рангу бори он дар деворњо ва саќфњои онњо дар баробари
образњои масењият тасвирњоеро сабт менамуданд, ки ба рўњияи асосии дини масењї
ба пуррагї мувофиќат намекард. Њамин љињати санъати романиро боре дар асри ХП
епископ Бернард Клервосский бо ќањру ѓазаб ин тавр баён карда буд: «… дар дайрњо
ин образњои маймунњои ифлос, шерони вањшї, кентаврњои дањшатангез, нимодамон,
палангњои чипор, љанговарони љангидаистода, шикорчиёни карнайкаш чї
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лозиманд?! Дар ин љо зери як сар чандин танањо, дар љои дигар баракс як тану
чандин сарњоро мебинед. Дар ин љо њайвони чорпо бо думи мор, дар он љо бошад
моњї бо сари њайвони чорпо тасвир ёфтааст. Дар ин љо даррандаеро мебинед, ки аз
пеш ба асп, вале аз ќафо нимаи бузро монанд аст, дар љои дигар њайвони шохдорро
мебинед, ки аз ќафо ба асп шабоњат дорад ва ѓ».
Њамон навъе, ки санъатшинос Н. А. Дмитриева ќайд мекунад. Бернард
Клервосский дар њаќиќат муњобот накардааст. Тамоми дару деворњо, саќфу фарши
калисоњо, дару равзанњои онњо бо образњои асотирї зебу зинат дода шудаанд. Ин
образњо ба санъати романї аз санъат, афсона, масал ва њамосаи халќии давраи
бутпарастї гузашта буданд. Мурољиати санъаткорон ба образњои асотирї дар бораи
он шањодат медод, ки анъанањои даврањои ќадим дар шуури мардуми асрњои миёнаи
Аврупои Ѓарбї решањои мустањкам дошта, парастиши онњо њанўз аз байн
нарафтааст.
Чуноне ки муњаќќиќон шањодат медињанд, услуби романї дар санъати
меъмории давр њанўз ба дараљаи нафосат ва шањомати санъати меъмории давраи
антиќ нарасида буд. Дар он њанўз њам осори варварї њис карда мешуд. Дар амалиёти
меъморон ва бинокорон даѓалкорї ва номукаммалї љой дошт. Деворњои паст ва
пањни ќалъамонанд, тирезањои хурд, ороиши бесифат аз инкишофи сусти санъати
меъмории давр (асрњои IX-XII) шањодат медоданд.
УСЛУБИ ГОТЇ
Дар асрњои XII-XV дар натиљаи пешрафти илму техника, инкишофи адабиёт,
маданият ва санъат, болоравии њаёти маънавї, тараќќии босуръати шањрсозї,
такомули шањрдорї дар њаёти маданї ва маънавии љамъият таѓйиротњои љиддї ба
амал меоянд. Ин таѓйиротњо пеш аз њама дар санъати меъмории давр таљассуми
худро меёбанд. Акнун ба љои калисоњои љомеии бо услуби романї сохташуда, ки бо
деворњои пањн ва пасти худ бештар ба калъањо шабоњат доштанд, ншоотњои баланду
барњаво ва кушод сохта мешаванд. Ин тарзи нави сохтмони биноњоро дар санъати
замон услуби готї96 мегуфтанд.
Чуноне ки аз таърих маълум аст, ин санъатро бори аввал дар солњои 1140-1144
пири дайри Сен-Дени (шимоли Фаронса) дар ороиши такрории калисо ба кор
бурдааст.97
Истифодаи системаи конструктивї98 ба меъмор имконият додааст, ки ба бино
намуди томї, бутунї бахшида, тамоми масоњати дохилии онро бо рўшної таъмин
намояд. Ин калисо (калисои Сен-Дени) бо ду бурљ, гул ва се даромадгоњи асосї
минбаъд барои њамаи калисоњои љомеи Фаронса намунаи ибрат мегардад.
Дар пањлўњои њар се даромадгоњи дайри Сен-Дени њайкалњои персонажњои ањди
ќадим, дар чорчўбањои дарвозањо образњои паривашон, тасвири моњњои сол,
аломатњои бурљи дувоздањгона тасвири худро ёфта буданд. Дар пештоќи дарвозањои
марказї сањнаи рўзи ќиёмат, дар пештоќи дарвозањои пањлўї охирин намакчашии
Дении Муќаддас ва дар дарвозаи шимолї марги пуразоби ў инъикос ёфта буданд. Ин
тасвирњо на бо усулњои њайкалсозї, балки тавассути кошинкорї аз тарафи устоњои
италиявї ба љо оварда шуда буданд. Ба шарофати он ки тасвири образњои Ањди
Ќадим дар ќисми поёнии дарвозањо ва тасвирњои Ањди Љадид ва њаёти авлиёњо дар
ќисми болоии онњо оварда шуда буданд, Ањди Ќадим њамчун тахкурсии Ањди Љадид
тасаввур карда мешуд. Инаш њам муњим буд, ки силсилаи њайкалњои њамаи се
дарвозањои калисоњо аз љињати мавзўъ бо њам як буда, њамдигарро пурра
менамуданд. Мутаассифона, ин санъати волои меъморї дар давраи Инќилоби
бузурги Фаронса (1789) барњам хўрда, ќисми ночизи боќимондаи он њангоми аз нав
барќароркунї (солњои 30-юми асри XIX) сахт тањриф шудааст. Он тасаввуре, ки
имрўз дар бораи санъати готии Аврупо (Фаронса) маълум аст, дар асоси наќшњои
асри XVIII тарњрезї гардидааст.
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Дере нагузашта, пас аз сохтмони даромадгоњњои Сен-Дени, дар солњои 11451150 дар Фаронса дар даромадгоњи ѓарбии калисои љомеи Шартр комплекс иборат аз
се дарвоза сохта мешавад. Он номи Даромадгоњи шоњиро дошт. Аз рўи тахмини
олимон ин ном шояд ба сабаби дар он тасвир намудани шоњон ва маликањои Инљилї
дода шуда бошад.99 Мувофиќи маълумоти Е. П. Ювалова дар сохтмони ин иншоот
низ устоњои Италиягие, ки дар калисои Сен-Денї кор карда буданд, њунарнамої
кардаанд. Аз ин рў, ин ду ёдгории санъати готї аз љињати услуб ва бадеият ба њам
наздиканд.
Вале аз ин набояд чунин хулоса кард, ки Даромадгоњи шоњї нусхаи
даромадгоњи калисои Сен-Денї мебошад. Не. Устоњои Италиявї дар офаридани
њайкалњои Шартр дар ташаккули принсипњои бадеии санъати готї ќадами нав
гузошта буданд. Даромадгоњи шоњї ба мисли калисои Сен-Денї аз ансабли
дарвозањои сегона иборат буда, чунон мутавозї сохта шуда буданд, ки минбаъд
барои асрњои оянда њамчун намунаи бењтарин хизмат мекард. Ѓояњои иконографї ва
пластикї, ки бори аввал дар њайкали Сен-Денї татбиќ гардида буданд, дар
Даромадгоњи шоњї боз њам такомул меёбанд, шакли боз њам мушахассро пайдо
мекунанд. Идеали эстетикии одами зебопайкар, рўњан софу беѓубор мањз дар њамин
даромадгоњи шоњї тавлид ёфта буд.
Бо вуљуди ин бояд ќайд кард, ки Даромадгоњи калисои љомеи Шартр аз љињати
санъати меъморї нисбат ба санъати меъмории Даромадгоњи калисои љомеи СенДенї бештар характери романї дошт. Њамин хусусият дар ороиши њайкалњо низ
дида мешуд.
Мутаассифона, калисои љомеи Даромадгоњи шоњї низ бар асари сўхтори соли
1194, ба истиснои бурљњо ва пештоќ, нобуд мегардад. Минбаъд он дар андозаи
пешинааш аз нав баркарор карда мешавад.
Калисои љомеи Даромдагоњи шоњї низ аз љињати мавзўъ ба калисои љомеи СенДени монанд буд. Дар он низ сужетњои Ањди Ќадим ва Ањди Љадид инъикос шуда
буданд.
Вале намунаи аввалин ва бењтарини санъати готї калисои љомеи Шартр ба
њисоб меравад. Даромадгоњи шоњии ин калисо дар бунёди ансамблњои готї, дар
сохти иконографї ва композитсионї, дар тасвири образњо ва таъсирбахшии онњо дар
санъати меъмории Аврупои Ѓарбї ба худ њамто надошт. Минбаъд таљрибаи
сохтмони чунин калисоњо ва тасвири готии онњо дар ороиши њайкалии
даромадгоњњои калисоњои љомеи Этамп, Бурже ва Ле-Мане васеъ истифода мешавад.
Хусусияти хоси услуби готї дар санъати меъмории асрњои миёна аз кўшишњои
харчи баландтар ва васеътар, пањнтар ва равшантар сохтани иморат иборат буд.
Масалан, калисои љомеи Шартр ба дарозии 130 метр сохта шуда буд, доираи он
ќариб 0,5 километрро ташкил медод.
Дар муќоиса бо калисоњои романї, ки дар бораи чигунагии он бо як назар
афкандан тасаввур пайдо кардан мумкин буд, дар бораи калисоњои готї баракс бо як
дид хулосањои даркорї пайдо кардан душвор буд. Онњо аксар ваќт аз ќисмњои
алоњидаи аз њамдигар фарќкунанда иборатанд. Њар як љузъи он бо намо ва
даромадгоњи худ дорои хусусиятњои хос буданд. Ба назар чунин менамояд, ки иморат
гўё девор надошта бошад. Дар як худи калисои Шартр кариб 9000 њайкалњо гузошта
шудаанд. Ин њайкалњо на фаќат дар дохил ва атрофи иморат, балки болои бом, њар
як сутун ва деворњо гузошта шудаанд. Иморат чї аз дарун ва чї аз берун
санъаткорона оро дода шудааст, бурљњои баланд ва дарвозањои њашаматнок ба он
рўњи тантананокии хосро мебахшад. Умуман, олимон калисоњои готиро як навъ
маркази меъмории шањри асри миёна, чун як љањони бутун маънидод кардаанд.
Аз ёдгорињои санъати готии меъмории асри миёна ба ѓайр аз калисои љомеи
Шартр боз бинои маъмурияти шањр (городская ратуша) – Бруссел, хонаи молиячии
маъруфи асри XV Фаронса Жак Кёр дар Бурже, ќалъаи шоњї дар Амбуаз - Фаронса
ва ѓайра машњур мебошанд.
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То маълум гардидани санъати готї дар санъати тасвирии асри миёнаи Аврупои
Ѓарбї образи Исои Масењ њамчун як роњбари хайрхоњи гурўњи диндорон,
шарафманд ва ќозии љиддї тасвир карда мешуд. Санъати готї бошад, ўро њамчун як
фарзанди харроти оддї, ки аз дасти золимон ба азобњои зиёде дучор шудааст, нишон
медињад. Дар образи Исои Масењ њамчун Худо бузургии динии маљњул дида
намешавад, баракс дар он хусусиятњои инсонї, њатто плебеї бештар њувайдо
мегарданд. Инро аз љумла дар тасвирњои «Исои ѓамзада» ё онро баъзан «Исои дар
фикр фурўрафта» меноманд, «Исои хайрхоњ» дидан мумкин аст. Дар асри XV
санъаткори Италиягї њайкалтарош Андреа Риччио мањз њамин типи «Исои ѓамзада»ро дар њайкалчаи «Коргари хаста» таљассум карда буд.
Хислати хоси санъати готї аз дар љисми безеб, лоѓар, хароб нишон додани
рўњияи баланд иборат буд. Ин санъат ба монанди адабиёти шањр нисбат ба
шикамсерони давр нафратро ба вуљуд меоварад. Бесабаб нест, ки дар шањрњои
асримиёнагии Италия табаќањои ањолиро бо ду ном – «пополо грассо» (халќи
фарбењ) ва «пополо минуто» (халќи ќашшоќ) ба забон мегирифтанд. Исои Масењ аз
муњити ќашшоќон буд. У гуфта буд: уштур аз сўрохии сўзан ба осонї мегузарад, вале
давлатманд аз фарбењии худ аз дарвозаи подшоњии осмонї низ гузашта наметавонад.
Дар асрњои миёна дар санъати меъмории Аврупои Ѓарбї ба ѓайр аз услубњои
романї ва готї дар Италия услуби меъмории Византия (калисои љомеи Марки
муќаддас, ќисман ќасри дожњо – Венетсия), дар Испания услуби меъмории арабњо
(мавританњо) (калисои љомеи Севилия, ќасри Алгамбра дар Гранада ва ќасри АлЌасар дар Севилия) низ машњур буданд.
Бо вуљуди ин ѓояњои схоластикї ва коинотии барномаи услуби готї, аз љумла
калисои љомеи Шартр ва банду басти (композитсияи) он барои насли ояндаи
Фаронса номафњум монда буданд. Мањз аз њамин сабаб аз нимаи асри ХП сар карда
дар санъати меъмории Фаронса сохтмони калисоњои якдара (дар заминаи яке аз се
дарвозањои калисои љомеи Шартр) ба роњ монда мешавад. Дар натиља дар ин ќабил
калисоњо ба љои њайкалњо наќшу нигор мавќеъ пайдо мекунад. Агар даромадгоњи
калисои љомеи Шартр ба ќавли олимон протоготи ибтидои санъати готї бошад, пас
даромадгоњњои калисоњои љомеи минбаъда, ки дар таќлиди калисои љомеи Шартр
дар нимаи дуюми асри ХП сохта шуда буданд, романии (римии) давраи охир
мебошанд. Дар онњо нављўињо њис карда намешаванд, ба љои ѓояњои илоњиётї ва
бадеии романї (римї) наќшу нигор мавќеъ пайдо мекунад. Ин ороишњо њарчанд ба
даромадгох як навъ зебу зинат бахшанд њам, ва дар ин маънї ба даромадгоњи
калисои љомеи шоњї наздик бошанд њам, вале дар наќшу нигор он рўњбаландие, ки
ба њайкалњои Шартр хос буданд, њис карда намешавад. Танњо дар охири асри ХП
њайкалгузорї дар шакли Даромадгоњи шоњї дар сохтмони калисоњои љомеи Санлис
ва Париж барќарор мегардад.
АДАБИЁТИ АСРЊОИ МИЁНАИ АВРУПО
Дар пайдоиш ва инкишофи адабиёти асримиёнагии Аврупо се омили асосї:
анъанањои эљодиёти дањанакии халк, таъсири мадании дунёи антиќї ва дини масењї
(насронї) дар њамбастагї наќши муайянкунандаро бозидаанд.
Омили якум: Назми шифоњї. Яке аз шаклњои ќадимтарини эљодиёти дањанакии
халќ сурудњои ба мењнат бахшидашуда мебошанд. Ин ќабил сурудњо дар протсесси
мењнат ба вуљуд омада, моњиятан бо мењнат вобаста буданд. Онњо аз садоњои
(замзамањои) одамон, махсусан гурўњњои калони одамон пайдо шуда, бо оњанги худ
протсесси мењнати одамонро рўњи тоза мебахшиданд.
Тадриљан аз сурудњои ба мењнат бахшидашуда сурудњои расму таомулї ба
вуљуд меоянд, ки тавассути ќиёфабозї (мимка) фаъолияти мењнатии одамон ва дигар
лањзањои њаёти љамъиятии коллективро ифода менамуд. Дар ин ќабил сурудњо орзую
њаваси одамони љамъияти ибтидої (шикори бобарор, ѓалаба аз болои душман,
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њосили хуб ва м.и.) ба тариќи рамз ифода мегардид. Одамони давраи ибтидої ба
тасвирњои рамзии худ ва мўъљизаи он бовар доштанд. Мањз аз њамин сабаб сурудњои
расму таомул на якка, балки коллективона (хор) иљро карда мешуданд.
Дар назми умумии (хории) ибтидої сурудњои ба ном таќвимї мавќеи намоёнро
ишѓол мекард. Ин ќабил сурудњо дар шакли суруд – бозї иљро карда мешуданд. Дар
онњо лањзањои таѓйирёбии табиат, масалан, оѓози фасли бањор ва ѓ. тасвир карда
мешуданд.
Мањз дар сурудњои расму оинї суруди ба мењнат бахшидашуда ќисман аз
функсияњои техникии худ халос шуда, бо мазмуни ѓоявї мукаммал мегардад. Ин
бошад ба сурудњои ба мењнат бахшидашуда имконият медод, ки минбаъд аз љињати
бадеї боз њам ривољу равнаќ ёбад.
Дар ибтидо, чуноне ки академик А. Н. Веселовский ишора мекунад, дар назми
халќї унсурњои лирика, њамоса ва драма аз њам људо набуданд. Масалан, суруди хор
(умумї) – раќс баъзан зери њамовозии ягон сози оддии мусиќї бо ќиёфабозї ва
њаракатњои узвњои бадан, ки ба раќс ё бозии драмавї бадал мегашт, иљро карда
мешуд. Дар ибтидо дар сурудњои умумї (хорї) мањз вазн ва оњанги шеър аз
элементњои устувор ва ташкилкунандаи амалиётњои бадеї њисоб мешуданд, матни
шеър бошад наќши дуюмдараљаро мебозид. Ин аз он шањодат медод, ки аввал оњанг,
баъд вобаста ба он матни шеър ба вуљуд меомад. Мазмуни матн ва тамоми амалиёт
дар сањна аз баёни расму таомул – тасвири лањзањои гуногуни њаёти љамъиятии
коллектив иборат буд. Чунин сурудњо ва тарзи иљрои онњо хоси љамъияти ибтидої
(давраи рушду нумўи он) буданд. Бо мурури замон дар натиљаи таназзули љамъияти
ибтидої ва дар он пайдо шудани фарќияти иљтимої, ки шахсро аз коллектив људо
карда буд, дар омехтагии (синкретизми) назми ибтидої низ таќсимот дида мешавад.
Дар ин давра суруд тадриљан аз расму таомул људо шуда, назми халќї ба жанрњо
таќсим мегардад, гўяндањои халќї-яккахони хор ба њофизи касбї ва шоир табдил
меёбанд, мафњуми эљодиёти шахс ба вуљуд меояд, назм њамчун як навъи санъат –
санъати сухан эътироф мегардад.
Њамин тариќ, аз суруди омехтаи (синкретии) ибтидої аввал суруди лирикїњамосаї бо мазмунњои устураї ва таърихї-ривоятї, баъд он суруди лирикї, хорї ё
яккахонї ва дертар драмаи халќї-расмї-таомулї ё динї-мазњабї људо мешаванд.
Аммо анъанањои синкретизми ибтидої дар назми халќї боз асрњои зиёд боќї
мемонад. Ин анъанањо имрўзњо низ дар вобастагии суруд бо мусиќї, дар якљоягї бо
пантомима ё раќс иљро карда шудани сурудњои лирикї-эпикї дида мешаванд.
Хусусиятњои синкретизм махсусан дар лирика, ки бо раќс, мусиќї, хор алоќаи зич
дорад, равшан дида мешаванд. Синкретизм дар драма низ маќоми худро дорад.
Мањз аз њамин сабаб њангоми омўхтани адабиёти асримиёнагии Аврупо зарур
аст, ки ба чигунагии таъсири назми халќї ба адабиёт диќќати махсус дода, решањои
халќї ва роњњои асосии зуњуроти он дар навъњои гуногуни адабиёти давраи
феодализм ба таври мушаххас муайян карда шаванд.
Омили дуюм: маданияти дунёи антиќї. Чуноне ки таърих шањодат медињад, дар
натиљаи аз тарафи ќабилањои варварии олмонї забт карда шудани Рим ба маданият
ва санъати антиќї зарбаи харобиовар расонда шуда буд: Дар натиљаи њуљуми
варварњо дар як муддати кўтоњ маданияти волои чандинасраи антиќї ба хок яксон
гардида буд. Вале дере нагузашта бо супориши њукуматдорони нави варварї
боќимондањои маданияти шикастаи антиќї љамъоварї карда шуда, дар заминаи онњо
маданияти нави романї (римї) таъсис дода мешавад.
Яке аз чорабинињои аввалини варварњо дар роњи эљоди маданияти нави худ
љорї карда шудани забони лотинї њамчун забони дастурњои давлатї ва маъмурияти
олимаќом њисоб мешуд. Дар забони лотинї њуќуќи ќабилањо ва халќњои олмонї, ба
ном «њаќиќати» варварї навишта шуда, дар хроникањои асрњои V-VI фаъолияти
шоњони варварї ба ќайд гирифта мешуд. Дар давраи шоњии Теодорики Кабир (439526) вазирони мамлакат аз љумлаи римиёни босавод интихоб мешуданд.
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Калисои католикї дар ибтидо њарчанд нисбат ба маданияти бутпарастии
антиќї муносибати душманона дошта бошад њам, вале дере нагузашта худ маљбур
мешавад, ки маданияти антиќиро њифз ва ташвиќ намояд. Дар ибтидо муаллифони
римї ба корњои таълиму тарбия дар мактабњои варварї чандон раѓбат надоштанд.
Яке аз аввалин касоне, ки ба корњои таълиму тарбия дар мактаби варварї љалб карда
шуда буд, шоир Вергилий буд. Барои ба ин шараф ноил шудан эклоги 4-уми ў, ки дар
он дар бораи нузули Исои Масењ сухан мерафт, сабаб гардида буд. Ба ин асос ўро
«Масењии то Христос» меномиданд. Азбаски дар даврањои аввали шоњии олмонињо
адабиёт ва санъату маданияти антиќї ягона сарчашмаи дониш њисоб мешуданд,
бинобар ин дере нагузашта шумораи адибони Римї дар мактабњои варварї зуд
меафзояд. Зарурати омўхтани адабиёт ва илми бутпарастии антиќї аз тарафи
илоњиётчиёни маъруфи замон (Августин) низ эътироф карда мешавад.
Аммо дар наќши муњофиз ва тарѓиботчии маданияти антиќї баромад кардани
калисо ва илоњиётчиёни маъруфи давр њаргиз он маъноро надорад, ки мероси адибон
ва санъаткорони антиќї дар мактабњои варварї бе тањрир ва таѓйироти зарурии
масењї омўхта мешуда бошад. Дар ин давра бузургтарин уламоњои масењї Иероним,
Августин ва дигарон бевосита бо тањрири асарњои адибони антиќї машѓул буданд,
онњо асарњои муаллифони ќадими римиро аз нав тањриру тањлил намуда, фикру
аќидањои «зарарноки» онњоро дур андохта, мазмуни онњоро ба талаботи таълимоти
дини масењї мутобиќ месохтанд. Мувофиќи дастури калисои католикї дар
мактабњои варварї таълим на аз рўи матнњои асли асарњои адибони антиќї, балки
дар асоси мунтахобот, наќл ва тафсирњои онњо, ки аз тарафи мутахассиони масењї
тайёр карда шуда буданд, ба роњ монда шуда буд. Ин буд, ки аз файласуфони ќадим
Арасту ва Афлотун солњои зиёд дар асоси наќлњои барѓалати муаллимони масењї
омўхта мешуданд.
Бо вуљуди љорї намудани чунин мањдудиятњо дар омўхтани мероси маданияти
антиќї, ки аз он дар бораи мазмуни асосии асар ва аќидаи муаллифи он хулосаи том
баровардан душвор буд, дар байни хонандагон мухлисони маданияти антиќї сол аз
сол меафзуд. Инро, аз љумла, дар мисоли таъсири бевоситаи Овидий ба лирикаи
ритсарї (давраи аввали пайдоишаш), роман ва повестњо оид ба Искандари Маќдунї
ба «Энеида»-и Вергилий ва дар як ќатор дигар жанрњои адабї дидан мумкин аст.
Адабиёти асри миёнаи Аврупо вобаста ба инкишофи љамъиятии халќњои он ба
ду давраи асосї – давраи вайроншавии сохти ќавмї ва тавлиди муносибатњои
феодалї (асрњои У-Х) ва давраи рушду нумўи феодализм (асрњои XI-XV) људо
мешавад.
Дар давраи аввал (асрњои V-Х) адабиёт асосан дар Фаронса, Олмон, Англия,
мамлакатњои континенталї, вилоятњои шимол ва шимолу ѓарбии Аврупо
(скандинавињо ва келтњо) инкишоф меёфт. Инкишофи адабиёт дар ин мамлакатњо ба
сабаби гуногунии суръати тараќќиёти иќтисодї, сиёсї ва маданї якранг набуд. Дар
байни ин мамлакатњо дар асри IX феодализм фаќат дар Фаронса ташаккул ёфта буд,
Олмон, Англия ва мамлакатњои континенталї дар инкишофи феодализм аз Фаронса
андак ќафо монда буданд. Вилоятњои шимол ва шимолу ѓарбии Аврупо бошанд, дар
ин хусус љои охирро ишѓол мекарданд. Ин сарзаминњо аз Рим дур воќеъ гардида,
ходимони дини масењии онњо низ асосан аз байни мардуми мањаллї интихоб шуда
буданд. Аз ин рў, дастурњои Рим дар ин љоњо чандон фаъолона ба њаёт татбиќ
намегардиданд. Њамин љињати њаёти љамъиятии ин мамлакатњо ба он сабаб гардида
буд, ки адабиёти халќњои ин давлатњо дар њолати ибтидоиаш бо хусусиятњои миллии
бутпарастиаш бе таѓйир нигоњ дошта шавад. Инро аз љумла дар назми халќњои Келт
ва Скандинавия дидан мумкин аст. Дар мамлакатњои континенталї (иќлимаш хушк),
ки бо Рим алоќаи бештар наздик доштанд, калисои католикї бо сурудњои халќии
бутпарастон муборизаи беамон мебурд. Мањз аз њамин сабаб ёдгорињои ќадимии –
бутпарастии ин халќњо ќариб тамоман ба нестї расонда шуда буданд.
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Умуман, адабиёти давраи вайроншавии сохти љамъиятии ќавмї таќрибан
якранг буда, бо яклўхтии томи худ фарќ мекунад.
Адабиёти давраи дуюми асрњои миёна (асрњои XI-XV), ки дар мамлакатњои
континенталї ва Англия инкишоф меёфт нисбатан мураккаб мебошад. Дар ин љо
вобаста ба роњњои инкишофи мамлакатњо дар инкишофи адабиёт якчанд марњилањо
дида мешаванд.
Асри ХII дар њаёти халќњои мамлакатњои континенталї давраи гардиши катъии
иљтимої-сиёсї ва фарњангї мебошад. Мањз аз њамин ваќт сар карда, дар Аврупо
шањрсозї суръат мегирад. Шањрњо дар њаёти иљтимоии мамлакат њамчун ќувваи
нави љамъиятї-сиёсї баромад мекарданд.
То ин ваќт вазъият дар минтаќањои континенталї басо тезу тунд буд: дар байни
феодалон-дворянњои заминдор ва дењќонон (оммаи мењнаткашон) задухўрдњо
мунтазам давом мекард. Рўњониёни давр вобаста ба табаќабандии синфии худ ба
табаќањои олимаќом, миёнањолон ва поёнї људо шуда буданд. Њар яке аз ин
табаќањои рўњониён вобаста ба манфиатњои табаќавии худ манфиати ин ё он табаќаи
синфи њукмронро ифода мекарданд. Масалан, табаќањои рўњониёни олимаќом ва
миёнањолон бо синфи феодалон ва табаќаи поёнии рўњониён бо халќи мењнаткаш
њамфикр гардида буданд.
Мањз дар њамин давраи инкишофи сохти феодалї рўњониён, ки аз љумлаи
одамони босаводи давр њисоб мешуданд, ба коркарди адабиёти хаттї дар забонњои
зиндаи халќњо камар мебанданд. Ин буд, ки то асри ХШ дар Аврупои континенталї
се навъи махсуси адабиёти хаттї – адабиёти халќї, адабиёти феодалї-ритсарї ва
адабиёти клерикалї (динї) инкишоф меёфт.
Инкишофи босуръати шањрсозї дар асри ХП вазъияти њаёти маданиро дар
мамлакатњои Аврупо ба куллї дигар месозад. Аз асри ХШ сар карда дар Аврупо
адабиёти шањр мавќеъ пайдо намуда, санъати шањр маќоми пешбарандагиро ишѓол
мекунад. Дар натиљаи таѓйирёбии шароитњои маданї адабиёти клерикалї (динї)
мавќеи хоссагии худро аз даст медињад ва ќисми таркибии адабиёти нави шањрро
ташкил медињад. Адабиёти феодалї-ритсарї њарчанд мављудияти худро то охири
давраи асри миёна нигоњ дошта бошад њам, вале моњиятан характери таќлидї
(эпигонї)-ро пайдо карда буд. Назми халќї бошад ягона сарчашмае буд, ки
адабиёти шањр дар инкишофи нав ба нави худ аз он об мехўрд ва худаш низ дар
шароити хоси тараќќии шањрњо шаклњои махсуси замонавї пайдо мекард.
АДАБИЁТИ ДАВРАИ ТАНАЗЗУЛИ ЌАВМЇ ВА ТАШАККУЛИ СОХТИ
ФЕОДАЛЇ ДАР АВРУПО
(асрњои V – X)
Дар байни халќњое, ки баъди шикастхўрии Империяи Рим ба сањнаи таърихи
љањонї ќадам гузошта буданд, келтњои љазирагї (ирландињо, шотландињо, уэлтсињо)
дар сатњи пасти тараќќии љамъиятї ва маданият меистоданд. Дар њаёти онњо ба
ќавли Ф. Энгельс анъанањои сохти ќавмї100 њанўз решањои мустањкам доштанд.
Мањз аз њамин сабаб дар маданият ва адабиёти халќњои Ирландия, Шотландия ва
Уэлс дар асрњои миёна низ шуури ќавмї муддатњои дароз њастии худро нигоњ
медошт. Муносибатњои феодалї дар ин љо акнун барои худ роњ меёфтанд.
Маданияти ќавмї ва адабиёти он дар асрњои V-VIII махсусан дар Ирландия дар
шакли мукаммали худ боќї монда буд. Дар давраи аввали пайдоиши муносибатњои
феодалї асрњои V-VIII дар Ирландия тамоми тартиботи љамъияти ќавмї: замин –
мулки обшина, хољагии натуралї, дар сари ќавмњо доњиён ё сардорон (оќсаќолњо), ки
худро «шоњ» мегуфтанд, маљлиси умумихалќии мардони ќавм, никоњи љуфт, никоњи
гурўњї, модаршоњї, писархондї, ќасоси хунї (дар баъзе мавридњо харида гирифтани
маќтул), парастиши худоњои ќабилавї, эътиќод ба нерўњои табиї ва њамагуна рўњу
арвоњ, соњирию љодугарї, азоимхонї ва ѓайра амал мекарданд.
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Дар ин давра (асрњои V-VIII) дар Ирландия дар баробари давом кардани њаёти
ќавмї баъзе нишонањои сохти феодалї дар мисоли аз тарафи доњиёни ќабилањо ё
оќсаќолњо ба даст оварда шудани заминњои ќабила, нобаробарии њуќуќї дар
мулкдорї пайдо шуда бошад њам, вале ин таѓйиротњо дар њаёти иљтимої-сиёсии
Ирландия њанўз тартиботи феодалиро ба маънои томаш љорї накарда буданд. Дар
њамин давра аз тарафи Англису Нормандия забт карда шудани Ирландия ва дар асри
V аз тарафи асири њарбии Уэлтси Патрик љорї карда шудани дини масењї низ
тартиботи феодалиро ба ин мамлакат љорї карда натавониста буд.
Мањз аз њамин сабаб адабиёти Ирландия дар асрњои V-VIII дар заминаи
эљодиёти дањонии халќ – ривоятњо ва манзумањои ќадимии ќавмї ва воќеањои асрњои
номбурда ташаккул меёфт ва он асосан характери ќањрамониро дошт.
Навъи нисбатан васеъ инкишофёфтаи адабиёти Ирландия, ки пур аз
тасаввуроти асотирї (мифологї) мебошад, њамосаи ќањрамонї буд.
Дар ибтидо нигоњдоранда ва пањнкунандаи њамагуна ќиссаю ривоятњои халќї
дар Ирландия доњиёни (оќсаќолони) ќабила њисоб мешуданд. Онњо дар як ваќт њам
коњин, њам њофиз -–азоимхон, њам љодугар, соњир, афсунгар, њам табиб ва њам ќозї
њисоб мешуданд.
Бо мурури замон касбу њунарњо номњои хоси худро пайдо мекунанд. Масалан,
коњинї-азоимхонї друид номида мешавад; њофизон – гўяндагон ба ду гурўњ – бардњо
ва филидњо људо мешаванд. Бардњо эљодкорони назми лирикї (ба маънои васеаш)
буданд. Назми лирикии бардњо бо мусиќї вобаста буд. Дар назми лирикии бардњо
князњо, ќањрамонони таърихї ва нимафсонавї васф ва душманони шахсии њофиз
(гўянда) ва ќабилаи он њаљв карда мешуданд.
Назми лирикии бардњо дар ду тамоил- дарборї, яъне њофизоне, ки дар хизмати
ин ё он князњо буданд ва кўчманчї, яъне њофизоне, ки њаёти оворагардиро ба сар
бурда, ба ивази гўяндагии худ дар байни ќабилањои кўчманчї рўз мегузарониданд,
инкишоф меёфт. Ин ду тамоили назми лирикии бардњо аз љињати забон, услуб ва
мавзўъ аз њамдигар фарќ доштанд, дар он њофизон (гўяндагон) хусусиятњо ва
талаботњои маънавии муњити дахлдорро бо забон ва услуби хос ифода менамуданд.
Филидњо аз ањли каромот, ќонуншинос, донандаи шаљараи авлодњои асосї,
насаб, эътиќод ва ривоятњои ќадимї буданд ва аз ин рў дар дарборњои князњо
мансабњои мушовириро ишѓол мекарданд. Онњо дар як ваќт ќобилияти баланди
њофизї ва гўяндагиро низ доштанд.
Ихтисоси асосии онхо гўяндагї њисоб мешуд. Мањз онњо дар рафти фаъолияти
гўяндагии худ ќиссаю ривоятњои ќањрамонии халќро аз нав тањлилу тањрир намуда,
онњоро ба як шакли муназзам ва адабї дароварда буданд.
Дар ибтидо ќиссаю ривоятњои халќї (скелњо) шакли насриро доштанд. Мањз аз
њамин сабаб онњоро дар пайравї ба повестњои халќњои Скандинавия Сага101
меномиданд. Вале филидњо ба он порчањои назмиро дохил карда, сухани
персонажњои асарро бо назм баён менамуданд ва бо њамин роњ дар асар вазъи
драмавиро ба вуљуд меоварданд.
Нахустин сагањои Ирландї дар асрњои VII-VIII баъди он ки филидњо аз байн
рафта буданд, аз тарафи рохибон (монахњо) бо андаке тањрири масењї китобат
мешаванд. Зеро, чуноне ки дар ќисми муќаддимаи адабиёт баён шуда буд, калисои
Рим дар ин љо намояндагии худро надошт. Аз ин рў роњибони Ирландї, ки аз
мањаллиён буданд, дар сиёсати динї «дуэтиќодиро» нигоњ медоштанд, яъне дар
баробари дини масењї анъанањои бутпарастии аљдодии худро низ риоя менамуданд.
Мањз аз њамин сабаб роњибони ирландї дар китобати сагањои ќадимии халќи худ
элементњои бутпарастии онро асосан нигоњ медоштанд, баъзан ба хотири дини
масењї васфи аз њад зиёди бутпарастиро мепартофтанд ва ё онро дар оњанги масењї
пешнињод менамуданд. Бо вуљуди ин роњибон -рўйнавискунандагон кўшиш
мекарданд, ки дар китобати ќиссаю ривоятњои ќадимии ирландї хусусиятњои асосии
мифологии онњо – сењру љоду, азоимхонї, ба њам бархўрдан ва ё ишќварзињои
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одамон бо сидњо (рўњњо, фариштањо ва ѓ.) ва мисли инњоро нигоњ доранд. Ин буд, ки
њамосаи Ирландия нисбат ба њамосаи дигар халќњои Аврупо аз љињати тасвири
эътиќодњо ва тасаввуроти давраи ќавмї бою ѓанитар мебошад.
Яке аз ќадимтарин намунаи њамосаи Ирландия силсилаи ќиссањое мебошад, ки
дар шимоли Ирландия дар муњити ќабилаи Улад (њозира Ольстер) ташаккул ёфта
буд.
Дар њамосаи уладњо шоњи ќабила Конхобар (зоњиран гўё дар асри 1 милодї
зиндагї кардааст) фигураи асосист. Кањрамони асосии асар љияни шоњ- Кухулин
мебошад.
Кухулин дар асар њамчун ќањрамони афсонавї тасвир ёфтааст. Дар чунин
тасвирњо тамоми хусусиятњои мифологияи ќадими ирландњо инъикоси худро
ёфтаанд. Чунончї, ваќте ки Кухулин дар љанг ба ѓазаб меояд, дарњол ў дар назари
душман ба кўњи азиме табдил меёбад, аз нугњои њар тори мўи сараш ќатрањои хун
љорї мешаванд, аз баданаш њарорати баланди гармї људо мешавад, ў метавонад бо
пои барањна бар нўги найза истад, ў дорои ќобилияти парвоз кардан аст, дар
лањзањои душвори љанг ў ба рўи об истода, тавассути ангуштони пойњояш ба сўи
душман найзапартої мекунад ва ѓайра.
Кухулин на танњо образи афсонавї – мифологист. Дар образи ў инчунин
хислатњои хоси инсонї таљассуми худро ёфтаанд. Ў нисбат ба душманони
асирафтода љавонмардона ва олињимматона муносибат мекунад, ба дарди дигарон
дармон буда, бо њама муомилаи хуш дорад, њимоятгари бечорагон, бенавоён ва
мазлумон мебошад. Вале мањз њамин хислатњои олињимматонаи Кухулин сабаби
марги ў мегарданд.
Достон ќањрамонї, шуљоатмандї, љасурї, нотарсї, олињимматї, саховатмандї,
хайрхохї ва мисоли инњо барин сифатњои неки инсониро васф намуда, тарсончакї,
буздилї, суханчинї, хиёнаткорї ва ба ин монанд хислатњои нољавонмардии инсонро
мањкум менамояд.
Ба ѓайр аз достони Кухулин дар назми лирикии Ирландия боз силсилаи дигари
сагањо, аз љумла «Гуфтор дар бораи Финн», сагаи «Шиноварии Бран» маълуманд.
Дар сагаи «Гуфтор дар бораи Финн», ки дар љанубии Ирландия эљод шудааст,
ќањрамон Финн бо хислатњои љанговарї, љасурї, нотарсї фарќ мекунад. Ин достон
минбаъд дар шакли баллада аз нав кор карда шуда, на фаќат дар Ирландия, балки
дар Шотландия низ васеъ пањн мегардад. Соли 1760 Љемс Макферсон дар асоси
сужетњои ин достон маљмўаи назми халќии худро бо номи «Сурудњои Оссиан» аз чоп
мебарорад. Маљмўаи мазкур дере нагузашта дар забонњои гуногуни Аврупо маъруф
мегардад.
Силсилаи сагањои «Шиноварии Бранн» дар бораи он шањодат медињад, ки
ирландињои ќадим аз бањрнабардони шуљоъ будаанд ва мувофиќи маълумотњои
мављуда онњо њатто то ба соњилњои Америка расидаанд. Достон воќеањои њангоми
шино дар љазирањои уќёнуси Атлантик бар сари бањрнабардон омадаро дар шакли
афсона чун саёњат ба мамлакати мўъљизакорон, ба маскани рўњњо, маскани њаловат,
ки дар он љо танњо фариштањои зебо сукунат доранду љавонї абадї њукмфармост,
пешнињод мекунад.
Дар вилояти дигари Ирландия – Уэлс низ адабиёти тараќќикарда вуљуд дошт.
Вале аз њамосаи ќањрамонии мардуми Уэлс намунае боќї намондааст. Баъзе
маълумотњоро дар бораи он дар силсилаи романњои бретонии Фаронса пайдо кардан
мумкин аст.
ЊАМОСАИ ОЛМОН ВА МАЌОМИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ИБТИДОИ
ФЕОДАЛИЗМ
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Ќабилањои олмонї дар давраи њуљуми худ ба Рим ба ќавли Ф. Энгелс дар зинаи
олии варварї меистоданд.102 Дар ин љо низ авлод асоси љамъиятро ташкил медод ва
тартиботи авлодї њукмрон буд.
Вале тадриљан ашрофони ќабилањо аз оммаи патриархалї-авлодї људо шуда
мустаќилият ба даст меоранд, заминњои ќабиларо моли худ эълон карда, аз њисоби
љавонони ќабила дружинањои њарбї ташкил медињанд, ба љангњои ѓоратгарона
баромада, соњиби заминњои нав ва ѓуломон мешаванд.
Баъди аз тарафи олмонињо забт карда шудани сарзаминњои Рим аз муњити мањз
њамин дружинањои шоњї дворянњои феодалии Олмон ташаккул меёбанд.
Назми олмонињои ќадим ба монанди назми халќњои дигар дар давраи сохти
ќавмї характери сурудиро дошт ва шифоњї аз насл ба насл мегузашт.
Баъди дар байни олмонињо љорї гардидани дини масењї ќариб дар як ваќт хати
лотинї пањн мегардад. То он ваќт дар муњити ќабилањои олмонї хати рунї амал
мекард, ки он аз хати халќњои нисбатан маданиятноки Бањри Миёназамин ќабул
карда шуда буд. Олмонињо онро танњо дар навиштањои кўтоњи рўи санг, аслињањои
љангї, ашёи рўзѓор ва ѓайра истифода мекарданд.
Нахустин ва ќадимтарин маълумотњо дар бораи назми олмонињо дар иншоњои
муаррихони Рими ќадим – Юлий Сезар, Плиний, Татсит ва дигарон оварда шудаанд.
Ба ќавли Татсит суруд барои олмонињо ягона навъи хотира(ёдгорї) мебошад. Онњо
дар сурудњои худ фарзанди Замин Худо Туиско, писари вай Манна, офарида шудани
халќ ва сарварони онро васф мекарданд. Мувофиќи ахбори Татсит олмонињо
сурудњои љангї низ доштанд, ки ба шарафи «Геркулес» сароида мешуд. Татсит
инчунин дар байни ќабилањои олмонї васеъ пањн гардидани сурудњои ќањрамониро
махсус таъкид менамояд. Яке аз њамин гуна сурудњо ба шарафи герсоги Херускњо
Армини, ки дар љангали Тевтобурск ба римиён шикаст оварда буд, мебошад. Ба
ќавли Татсит ин суруд дар замони ў низ «дар байни ќабилањои варварї суруда
мешуд».
Мувофиќи маълумоти муаррихон шоњ Карл Великий аввалин шахсе буд, ки
барои китобат кардани сурудњои ќањрамонї, ки ба васфи амалиёти шоњони ќадимии
Олмон бахшида шудаанд, супориш дода буд. Аммо калисои католикї бошад баръакс
бар зидди боќимондањои бутпарастї дар назм муборизаи беамон мебурд. Мањз аз
њамин сабаб аз назми олмонињои континенталї, аз он љумла Олмонњо низ ёдгорињои
назми эпикї дар шакли ќадимиаш боќї намондаанд.
Дар байни ёдгорињои назмї, ки то имрўз омада расидаанд, албатта дар тањрири
масењї, пеш аз њама инњоро номбар кардан мумкин аст: «Суруди Хилдебранд»,
«Суруди Нибелунгњо», «Достони Дитрих Бернский», «Достони Беовульф» ва ѓайра.
Дар достонњои ќањрамонии олмонї воќеањои «муњољирати бузурги халќњо»,
яъне њуљуми варварњои Аврупо ба империяи Рим инъикоси худро ёфтаанд. Дар онњо
корнамоињои шахсиятњои бузурги таърихї дар образњои ќањрамонони афсонавї
пешнињод карда мешаванд. Онњо аз љињати ѓоявї барои њамаи халќњое, ки дар зинаи
олии варварї буданд, хос мебошад.
Њамосаи ќањрамонии олмонињо шуљоат ва корнамоињои љангиро васф мекунад.
Ќањрамони эпос шахсияти љисман обутобёфта, зебопайкар ва љасур
душманашро бад мебинад ва барои гирифтани ќасос ба њамагуна корнамоињо ќодир
аст.
«СУРУДИ ХИЛДЕБРАНД»
«Суруди Хилдебранд» намунаи ќадимтарини њамосаи ќањрамонии Олмон,
ягона ёдгории њамосаи ќањрамонист, ки дар шакли суруд иљро карда мешуд, то имрўз
боќї мондааст. Мазмуни ќањрамонии достон бо обуранги бутпарастї баён карда
мешавад. Мањз аз њамин сабаб ин асар аз тарафи калисои католикї таъќиб карда
мешавад. Суруди Хилдебранд, ки то имрўз омада расидааст, бинобар дар муќоваи
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рисолаи мазмуни илоњиётидошта сабт шуданаш тасодуфан аз назари ходимони
калисои католикї дур мондааст. Ин дастнавис дар ибтидои асри IX дар Фулд ёфт
шудааст ва нусхаи боз њам ќадимтари онро ташкил медињад.
Воќеае, ки дар «Суруди Хилдебранд» тасвир ёфтааст, бо њуљуми ќабилањои
варварии Олмонї ба Рим вобастааст. Асоси таърихии достонро муборизаи
асосгузори давлати шоњии остготњо дар Италия Теодорихи Кабир (452-526), ки дар
асар бо номи Дитрих Бернский баромад мекунад, ташкил медињад. Дар ин мубориза
Дитрих Бернский охирин императори Ѓарбии Рим Одоакрро сарнагун месозад (с.
476) ва барои ташкили аввалин давлати феодалї дар хоки Рим асос мегузорад.
Муборизаи Хилдебранд барои љомаи амал пўшидани наќшањои Дитрих дар
бораи ташкили давлати феодалї дар рўњияи замони пурошўб, љангњои байни
ќабилавї, ки дар рафти он баъзан падару писар низ бо њам бархўрда хуни
њамдигарро мерехтанд, давом мекунад.
Дар достон Хилдебранд баъди 30 соли хизмат дар дарбори Аттила (њокими
гуннњои Машриќзамин) бо маќсади аз тахт рондани императори Рими Ѓарбї Одоакр
ва ба Дитрих баргардонидани заминњои ў бо якљоягии армияи Аттил ба Рим лашкар
мекашад.
Љанг миёни лашкарони Хилдебранд ва Одоакр аз рўи анъанањои ќадимї бо
саволи Хилдебранд ба сарлашкари армияи Одоакр Хадубранд дар бораи он ки ў
писари кист, сар мешавад. Маълум мешавад, ки Хилебранд писари худи ў будааст.
Хилдебранд лањзае дар фикр фурў меравад. Мањз дар њамин лањзаи андешаронї, дар
тафаккури ў манфиатњои феодалї аз болои меъёрњои ахлоќии давр- эътирофи авлод
ѓалаба мекунад. Писари ў Хадубранд низ ба суханони Хилдебранд дар бораи он ки
онњо падару писаранд,бовар намекунад, онро найранг номида, Хилдебрандро ба
тарсончакї ва буздилї бадном менамояд. Дар натиља миёни ин ду пањлавон љанги
якка ба якка ба амал меояд. Хадубранд дар он кушта мешавад.
Њамин тариќ, дар ин достон аввалин талаботи муносибатњои феодалї-садоќат
ба княз (шоњ) бо меъёрњои ахлоќии љамъият, ки дар алоќањои хунї асос ёфта буд, ба
мухолифат меояд. Ин зиддият бо ѓалабаи ќуввањои навбунёди феодалї ба охир
мерасад.
Бояд гуфт, ки сужети љанги падар бо писар, ки дар достони «Суруди
Хилдебранд» оварда шудааст, хоси танњо халќњои ќадими Олмон набуда, дар назми
халќии рус (љанги Илья Мурометс бо Сокольник), Ирландия (љанги Кухулин бо
Конлайх) маълум буд. Дар асоси он ки ќањрамони асар Хилдебранд 30 соли умри
худро дар Машриќзамин миёни халќњои гуннњо гузаронидааст, метавон тахмин кард,
ки гўяндаи достон сужети ќадимии Шарќї дар бораи љанги падар бо писар огоњ
будааст ва онро вобаста ба шароити даври худ дар достонаш моњирона истифода
намудааст. (Муќоиса кунед бо достони «Рустам ва Сўњроб»-и А. Фирдавсї)
«СУРУДИ НИБЕЛУНГЊО»
«Суруди Нибелунгњо» аз калонтарин ёдгории њамосаи ќањрамонии халќи олмон
мебошад. Ин достон то имрўз дар 33 дастнавис (дар 3 тањрири «А» – матни мухтасар,
«В» ва «С» – матни муфассал) омада расидааст. Дар бораи он ки кадоме аз ин матнњо
ќадимтар аст, фикри ягона вуљуд надорад. Матншиноси маъруфи Олмон К. Лахман
(1793-1851) варианти «А» бештар ба њаќиќат наздик медонист. Муањаќќиќони
минбаъда баракс варианти «В»-ро њаќиќат њисоб мекарданд. Тарљумаи достон, ки
дар забони русї дида мешавад, дар асоси яке аз варианти («В») иљро карда
шудааст.103
Асоси сужети «Суруди Нибелунгњо»-ро гуфторњои ќадимии халќї дар бораи
њуљуми варвархо, асоси таърихии онро њуљуми гуннњо ба Бургундия (соли 437) ва дар
натиљаи он ба њалокат расидани подшоњии Бургундия ташкил медињад. Достон
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ќарибињои соли 1200 гуфта шудааст. Дар асар нисбат ба њаёти ќабилањои варварии
асри V руњияи феодалї-ритсарии асри ХП Олмон равшантар акс ёфтааст.
Дар достон манзарањои њаќиќии њаёти пур аз макру њила, хиёнат ва найранги
феодалї, ки аз бањри ба даст овардани маќсади худ аз њељ роњу восита ва усулњои
ифлос даст намекашанд, инъикоси худро ёфтааст. Инро аз љумла дар мисолњои марги
фољианоки «ќањрамони љавон»104-и достон Зигфрид, ки ќурбони хиёнаткорї
мегардад, њалокати шоњони Бургундия дар замини бегонагон ва ѓайра дидан мумкин
аст.
Гўяндаи достон дар асараш манзарањои бадкирдорињои феодалонро њамчун
ибтидои харобиоварии умумї тасвир намуда, онњоро мањкум менамояд. Дар асар
якчанд персонажњо бо номњои Дитрих Бернский, Хилдебранд, Хаген, Этсель, ки аз
достонњои дигар маълуманд, низ амал мекунанд.
«ДОСТОНИ БЕОВУЛФ»
Дар назми ќањрамонии олмонињо «Достони Беовулф» маќоми махсусро ишѓол
мекунад. Ин достон ягона намунаи њамосаи калонњаљми олмонињои ќадим мебошад.
«Достони Беовулф»-ро англосаксонї меноманд. Ин ном ба достон аз он сабаб
дода шудааст, ки вай дар муњити ќабилањои гурмании англњо, саксонњо, ютњо, ки дар
асри V аз вилоятњои соњили Ютландия, Фрисландия ва Олмони Шимолї ба
Британия њуљум оварда, дар миёнаи асри VI тамоми љануб, марказ ва шимолу љануби
њозира Англияро ишѓол карда буданд, эљод шудааст.
Аз њамон ваќт сар карда ќабилањои англосаксонии Олмон дар сарзаминњои
ишѓолкардаашон њаёти мустаќилонаи сиёсї, маишати љамъиятї, услубу одоб,
маданият ва забони хоси худро инкишоф медоданд. Њаёти иљтимоиї-сиёсї ва
маданї-маънавии онњо бо тагйиротњои замонавї – феодализм ва дини масењї
вобастагии зич дошт.
То охирњои асри VI ќабилањои англосакс адабиёти хаттии худро надоштанд.
Мањз аз њамин сабаб дар муњити онњо назми шифоњї ањамияти калон пайдо карда
буд.
Адабиёти шифоњии ќабилањои англосакс дар ин давра дар мавзўъњои
бутпарастї-парастиши бутњо, сењру љоду ва афсун - эљод мешуданд. Сурудњои дар
мавзўъњои тўйи арўсї, маросимњои мотамї эљодшуда низ мутлаќо оњанги бутпарастї
доштанд. Мањз аз њамин сабаб калисои католикї бо ин ќабил сурудњо муборизаи
дуру дароз, вале бенатиља мебурд.
Дар байни ќабилањои англосакс санъати сурудофарї ва иљрокунандагї
эътибори баланд дошт. Дар ин љо дар баробари њофиз – мусиќачиёни халќї
(глеоманњо) њофизи касбии дружина (скоп) низ маълум буд. Скопњо нигоњдорандаи
ривоятњои таърихии авлод, ќабила, дружинаи князњо њисоб мешуданд. Онњо бо
дарбори шоњ ва ё умуман ашрофон наздикї доштанд. Дар бораи мањз њамин хел
хофизони касбї шеъру сурудњо офарида мешуданд.
Яке аз машњуртарин асари калонњаљми англосаксї «Достони Беовулф»
мебошад. Мутахассисон тахмин кардаанд, ки ин достон дар асоси сурудњои
ќањрамонии ќадимиён эљод шудааст. Аз рўи тахмини олимон достон дар асрњои VIII
ё IX эљод шуда, дар ибтидои асри Х китобат шудааст.105 Он аз 3000 мисраъ шеър
иборат буда, њамагї дар як нусха то имрўз боќї мондааст. Достон намунаи ягона ва
бењамтои назми ќањрамонии ќабилањои германии англосаксонхо мебошад, ки сужети
анъанавии былинаи русиро дорост.
Сужети асар чунин аст: Сараљдоди шоњони Дания Скилд Скефинг дар кўдакї ба
таври мўъљизанок рухсавор ба соњилњои пур аз љавоњироти Дания меояд; дар њамин
љо ба воя мерасад, ба мансаби шоњї соњиб мешавад, солњои зиёд хушбахтона
њукмронї мекунад. Хушбахтї насиби авлоди ў низ гардида буд. Абераи Скилд – шоњ
Хротгар дар љангњо њамеша ѓолиб меояд. Ў боигарии зиёде љамъ карда буд. Хротгар
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ба маишат дода мешавад. Ба ин маќсад ў ќасри базм месозонад ва ба он номи
«Хеорот»-«Оњу»-ро мегузорад. Хротгар бо дружиначиёни худ њар шаб дар ин ќаср
базм меорост. Вале айшу ишрати ў дур давом намекунад. Дере нагузашта аз ќаъри
бањр – ботлоќзори замини њамсоя аждањо-Грендел пайдо шуда дањњо аскарони
бењтарини Хротгарро бурда мехўрад. Њељ кас ба Грендел муќобилият нишон дода
наметавонист. Дере нагузашта шоњ Хротгар бе аскар мемонад.
Ин хабар то ба Беовулф – витязи љасури шоњи геатњо Хигелак (љануби Шветсия)
мерасад. Беовулф бо 14 нафар бењтарин љанговарони худ барои ёрї ба Дания меояд.
Дарњол дар шаби аввали ба мењмонии Хротгар омадани Беовулф Грендел ба ќасри
базми «Оњу» њуљум меорад. Миёни Беовулф ва Грендел љанг ба амал меояд. Дар ин
љанг Грендел аз як дасташ мањрум мешавад ва дар њолати маљрўњї ба ботлоќзори худ
бармегардад. Шаби дигар модари Грендел барои ќасосгирї ба ќасри «Оњу» пайдо
шуда, ба љанговарони Хротгар зарба мезанад. Беовулф, ки дар ин ваќт дар хонаи
дигар истироњат мекард, аз омадани модари Грендел хабар ёфта, субњидами рўзи
дигар ба ќаъри бањр рафта, дар он љо модари Гренделро ба ќатл мерасонад.
Дар ќисми дуюми достон Беовулф баъди вафоти шоњ Хигелак ва писари ў, ки
дар љанги зидди франкњо њалок шуда буд, панљоњ зимистон (яъне сол) сарвари геатњо
мешавад. Ба мамлакат боз аждањо хуљум меорад. Дар љанги зидди аждањои нав
Беовулф ўро кушта бошад њам, вале худаш низ аз зањри ў њалок мешавад. Мувофиќи
васияташ љасади ўро сўзонда, болои хокистари он маќбарае рост мекунанд ва 12
нафар љанговарони тануманд васфи Беовулфро мехонанд.
Достон дар давраи таназзули сохти ќавмї эљод шуда аст. Инро, аз љумла, дар
тасвири маишати аскарон, муносибати шоњ ва витязњо дидан мумин аст. Дар асар
осори гуфторњои бутпарастї ва масењї низ њис карда мешавад. Таъсири масењї дар
мисоли авлоди Каин номида шудани Грендел, оварда шудани номњои Авел, Ной
(Нўњ), тўфони Нўњ, дўзах ва ѓайра зоњир мегардад. Мањз аз њамин сабаб бисёр
мутахассисони таърихи адабиёт чунин аќида доранд, ки муаллифи достон гўё роњиби
масењї бошад.Вале чуноне, ки тадќиќи илмии асар нишон медињад, элементњои
масењият дар он наќши њалкунандаро намебозанд. Асар асосан дар рўњияи назми
ќадимии олмонињо навишта шудааст.
АДАБИЁТИ ЌАДИМИ СКАНДИНАВИЯ
Дар давраи аввали феодализм мамлакатњои Скандинавия ба сабаби аз маркази
иќтисодї ва мадании Аврупо дур будани худ дар инкишофи муносибатњои
љамъиятї ва маданї гўшаи ќафомондатарини Аврупоро ташкил медоданд.
Муносибатњои феодалї ва дини насронї дар ин љо фаќат аз охири асри Х-аввали
асри ХI ба љорї шудан оѓоз мекунанд. Ин буд, ки тартиботи љамъияти ќавмї дар
Скандинавия то охири асри Х, дар баъзе мањалњои он боз њам дертар нигоњ дошта
мешавад.
Дар Исландия дар давоми ду аср (XI-XII) бутпарастї таъќиб карда намешуд.
Калисои Исландия ба шарофати мавќеи географии мамлакат (дур аз Рим воќеъ
буданаш) аз Рим сањт вобаста набуд, то андозае соњибихтиёрии худро нигоњ медошт.
Ин буд, ки фаъолияти калисои насронии Исландия то андозае характери миллї ва
демократї пайдо карда буд.
Калисо бо худ забони лотиниро оварда буд. Аз асри ХП сар карда ќонунњо,
шаљарахои Исландия ба забони лотинї китобат мешуданд.
Аз миёнаи асри XII cар карда, то охири асри ХШ дар Исландия адабиёти бои
халќї инкишоф меёбад. Нигоњдоранда ва аз насл ба насл гузаронандаи адабиёти
халќї килиркњо (ходимони дини масењї) буданд. Онњо ки асосан аз љумлаи
мањаллиён буданд, дар фаъолияти котибии худ кўшиш мекарданд, ки анъанањои
эљодии халќи худро бе олоиши дини насронї нигоњ доранд. Ин буд, ки дар
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намунањои эљодиёти дањонакии халќ, ки тавассути китобати килиркњо то имрўз боќї
мондаанд, рўњияи назми ќадимї, ахлоќу одоб, эътиќод, оњангњои ќањрамонї,
мифологї баланд садо медињанд.
Адабиёти асрњои ХII-ХIII Исландия аз бисёр љињат ба маданияти давраи
«муњољирати бузурги халќњо»-и Олмон наздик буд. Мањз аз њамин сабаб дар асрњои
XVIII-XIX дар давраи романтизм як ќатор олимон маданият ва назми Исландияро
бо маданият ва назми Олмон як медонистанд. Дертар бар хилофи ин аќидаи барѓалат
аќидањои нав ба миён омада буданд, ки мувофиќи он маданият ва адабиёти давраи
«викингњои» Скандинавия ва Исландия ба хусусиятњои ба худ хос моликанд.
Ёдгорињои адабиёти бадеии Исландия ба 3 гурўњ људо мешаванд: «Эдда», назми
скалдњо ва сагањои мансур.
«Эдда»106 маљмўи сурудњоест, ки мазмунан ба ду гурўњ – эпикї-ќањрамонї ва
асотирию пандомезї (дидактикї) људо мешавад.
Ягона маљмуае, ки то имрўз омада расидааст, дар асри ХШ мураттаб
гардидааст. Чуноне ки муњаќќиќон ќайд мекунанд, сурудњое, ки дар ин маљмўа гирд
оварда шудаанд, аз рўи услуб ва хосиятњои забонї ба даврањои гуногун (асрњои IXXII) тааллуќ доранд. Муаллифи онњо маълум нест. Њамаи онњо дар рўњияи
анъанањои эљодиёти халќї тањия гардидаанд.
Номи «Эдда» ба ин маљмўаи сурудњо дар асри XVII аз тарафи аввалин ношири
он Снорри Стурлусон (Исландия) дода шудааст.
Сурудњои «Эдда» аз рўи услуб ва мазмуни худ нисбат ба назми скалдњо
ќадимтаранд ва бо назми ќадимии олмонињо алоќаи бевосита доранд. Аксарияти
сурудњои маљмўаи «Эдда» аз љињати сужет назми олмонињои континенталиро ба
хотир меоранд, сурудњои асотирї (мифологї) бошанд чї дар байни Олмонњо ва чї
дар байни англоскњо параллели худро надоранд. Олимон ин хусусияти сурудњои
асотирии «Эдда»-ро бо нисбатан барваќт ба дини масењї рўй овардани ќабилањои
Олмонї ва англосаксї вобаста медонанд. Вале муќоисаи сурудњои «Эдда» миёни
њамдигар ва бо назми ќањрамонї (эпикии) дигар халќњои олмонї махсусияти њамосаи
ќањрамонии Скандинавияро нишон медињад. Ин махсусият, пеш аз њама, дар
маънидодкунии сужетњои нав, њамчунин дар услуби хоси шоирона, аз љумла дар
шаклњои вазнии шеър, ки дар муњити олмонињои ѓарбї дида намешавад, зоњир
мегардад.
Ба гурўњи сурудњои асотирии «Эдда» гуфторњо дар бораи Худоњо, панду
насињат ва дастурњои илоњї, ки дар шакли асотир пешнињод карда шудаанд, дохил
мешаванд. Дар онњо баёни системаи эътиќодњои бутпарастї ва асотирї, ки дар
давраи «викингњо» дар муњити халќи Скандинавия ташаккул ёфта буданду бо
решањои худ ба тасаввуроти асотирии олмонињои ќадим рафта мерасиданд, мавќеи
асосиро ишѓол мекунанд. Гўяндагон дар ин ќабил сурудњо мувофиќи анъанањои
ќадимии халќи худ образи Худоњоро ормонї (идеалї) тасвир мекарданд.
Бо вуљуди ин бояд ќайд кард, ки Худоњои халќњои Скандинавия аз љињати
ќувваю иќтидор нисбат ба одамони оддї бартарї дошта бошанд њам, вале онњо
муќтадир ва безавол нестанд. Онњо низ ба мисли одамон орзую њавас доранд ва
барои комёб шудан ба он кўшишњо ба харљ медињанд. Дар маљмўа сурудњое дучор
мешаванд, ки дар бораи тавлид ва марги Худоњо хабар медињанд. Худоњои
одамшакли скандинавињо асосњои тотеми107 доштанд. Инро аз љумла дар мисоли
парастиши њайвонњои муќаддаси гург ё зоѓ њамчун њамсафари доимии Худо Один,
боварї ба мављудияти «одам – гург», таљассуми рўњи одам дар симои њайвон ва ѓайра
дидан мумкин аст. Сурудњои асотирии Скандинавия дар бораи њанўз решањои
мустањкам доштани анъанањои ќадимї (никоњи гурўњї, модаршоњї ва ѓайра) низ
маълумот медињанд. Масалан, сурудњо дар бораи он наќл мекунанд, ки зани Худо
Один Фригг дар набудани шавњараш зани бародарони ў мешавад; бародару хоњар
(Фрейр ва Фрера) зану шавњар мебошанд ва мисли инњо.
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Дар сурудњои асотирии скандинавињо Один Худои олї, падар ва сараљдоди
Худоњо, халлоќи замин, бунёдкори авлоди одамї мебошад. Худои Один бо Худои
раъду барќ Тор, ки њомии заминдорї мебошад, бањсу мунозира мекунад. Дар симои
«Тори зардриш» хонанда ба осонї образи дењќон ва дар симои Один викингњоро
тасаввур мекунад. Чунин муќобилгузорї аз љумла дар суруди «Достони Харбарде»
дида мешавад.
Дар байни Худоњо образи Локи мавќеи махсусро ишѓол мекунад.Ў дар љанги
охирин – ќиёмат ба муборизаи зидди Худоњо бармехезад.
Дар байни Худозанњо образи зани Один – Фригг – Худои ишќу муњаббат ва
њомии никоњ, таљассуми табиати афзоянда љои аввалро ишѓол мекунад.
Дар сурудњои асотирии скандинавињо се маќом – олї, миёна ва зеризамин
тасвир карда мешавад. Дар маќоми олї Худоњо, дар миёна одамон ва дар зеризамин
– марњумон маскан доранд. Ду маќоми охирин – миёна («Мидгард») ва зеризаминї
(«Нифлхейм») ба маќоми олї – Худоњо зид гузошта шудаанд.
Ба ѓайр аз Худоњо дар асотирњои скандинавї дар бораи рўњи табиат, албастињо
ва љангњои доимии онњо бо Худоњо ва одамон, дар бораи оњангарони мўъљизакор
(«Достони Веланд») ва ѓайра низ наќл карда мешавад.
Умуман, гуфтан мумкин аст, ки назми асотирии скандинавињо дар асрњои IXXII комилан ташаккул ёфта буд. Вале дар асрњои минбаъда дар асотирњои
скандинавї таъсири дини масењї њис карда мешавад ва ин бесабаб нест, зеро њамаи
сурудњои асотирї аз тарафи рўњониёни масењї китобат карда мешуданд.
Назми скалдњо. Дар асрњои IX-XIII дар Норвегия ва Исландия дар заминаи
анъанањои ќадимтарин њамосаи ќањрамонї- назми скалдњо108 инкишоф меёбад.
Назми скалдњо бар хилофи назми эдда ба васфи – мадњи князњо, шуљоатњои
љангии онњо ва дастахои њарбии онњо бахшида шуда буданд. Дар сурудњои онњо ба
љои услуби халќї шаклњои мураккаби мадњу сано, ки ба табъи љанговарони князї
мувофиќ буд, истифода мешуд, дар он системаи ифодањои образнок мавќеи калонро
ишѓол мекарданд.
Скалдњо сурудњои эљодкардаи худро худашон бе њамовозии сози мусиќї иљро
мекарданд.
Скалдњо худо Одинро њомии худ медонистанд. Нахустин скалдњо (асри IX)
зотан норвегиягї буданд.
Санъати скалдњо дар асри Х дар Исландия васеъ пањн мешавад.
Дар байни скалдњо махсусан Эгил Скалагримесон (900-982) шўњрат пайдо карда
буд.
Дар асрњои ХII-ХIII назми скалдњо давраи таназзули худро аз сар мегузаронд.
Мањз дар њамин давра Снорри Стурлусон (1178-1241) дар бораи назми скалдњо
рисолаи мансури худро таълиф намуда буд. Ў дар ин асараш маќсад гузошта буд, ки
асосњои санъати шеъргўии сиалдњоро њамчун намунаи бењтарини эљоди бадеї
дастраси умум гардонад.
Сагањои мансур. Асоси сагањои мансури исландињоро ривоятњои дањонии халќї
оид ба аввалин муњољирон ва ќиссањои давраи ќавмї-ќабилавї ташкил медињад. Дар
байни исландњо гўяндагони касбии сагањо буданд. Гўяндахо дар сагањо анъанањои
авлодї ва воќеањои миёни авлодњо ва дар дохили як авлод руйдињандаро бо
истифодаи тахайюли бадеї манзури сомеъон мегардониданд. Дурустии баёни
анъанањои авлодї ва махсусан тахайюли бадеии гўянда сахт зери назорати ќавм буд.
Тадриљан сагањо ба баёни тарљимаи холи ќањрамон, авлод ва аљдодони ў табдил
меёфт.
Аз аввалњои асри Х11 сар карда, ходимони калисои масењї – килиркњои
исландї ба китобати сагањо шурўъ мекунанд. Дар байни сагањои китобатшуа асари
Ари Торгильсон «Китоб оид ба исландињо» (с. 1130) мавќеи намоёнро ишѓол
мекунад. Дар ин асар таърихи мухтасари Исландия аз оѓози маскуншавии љазира
мавќеи намоёнро ишѓол мекунад. «Китоби ишѓоли Замин» (асри Х111) дар бораи
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аввалин сокинони љазира, авлодони онњо ва муњимтарин њодисањои бар сари њар як
авлодомада маълумот медињад.
Дар сагањои исландї воќеањои давраи «викингњо» ва давраи љорї гардидани
дини масењї тасвир карда мешаванд (тахминан солњои 950-1030). Дар тасвири
воќеањо ва фактњои таърихї, исмњои шахс ва номњои љуѓрофї гўяндагон
њаќиќатнигории худро нишон додаанд. Килиркњо – котибони сагањо низ дар
китобати сагањо махсусиятњои услуби наќли дањонї, соддагии эпикї ва њаќиќати
њолро нигоњ доштанд.
Ќањрамононе, ки дар сагањои авлодї тасвир ёфтаанд, ба мисли њамосаи
кањрамонї ормонї нестанд. Дар симои онњо одамони давраи варварї бо тамоми
феълу атвор, хулќу хў, чусту чолокї ва авлодпарастї равшан њис карда мешавад.
Сагањои Исландия бар хилофи сагањои Ирландия, ки соф афсонавї-асотирї
буданд, бештар характери таърихї ва маишї (њаёти)-ро доранд. Дар онњо
манзарахои њаёти њаррўзаи мардум, муносибатњои оилавї ва љамъиятї, расму
анъанањои ќавмї ва ѓайра њаќќонї тасвир карда мешаванд. Танњо аз охири асри ХШ
сар карда, ваќте ки дар саганависї давраи таназзул оѓоз мегардад, дар сагањои
Исландия низ рўњияи афсонавї-фантастикї мавќеъ пайдо мекунад.
Аз сагањои исландї инњоро номбар кардан мумкин аст: «Сага дар бораи Эгил»,
«Сага дар бораи Ньял», «Сага дар бораи Фритьоф», «Сага дар бораи Эйрики Сурх»,
«Сага дар бораи Орвар-Одд», «Сага дар бораи Волсунгњо», «Сага дар бораи
Тидерек» (Дитрихи Бернї) ва ѓайра.
Аз нимаи дуюми асри ХIII сар карда дар Норвегия ва Исландия муносибатњои
феодалї инкишоф меёбанд. Тадриљан дар њаёти маънавии халк низ таѓйиротњои хоси
феодалї ба вуљуд меоянд. Вобаста ба ин дар саганависї низ дигаргунињои замонавї
дида мешавад. Дар Исландия низ дар пайравии маданияти ритсарии Фаронса
сагањои ритсарї эљод мешавад, ки дар асл тарљумаи силсилаи достонњои эпикии
Фаронса дар бораи Карли Кабир буд. Вале бо мурури замон муаллифони Исландї
дар мавзўъњои ќадимии авлодии худ сагањои оригиналї низ эљод мекарданд.
Соли 1264 Исландия истиќлолияти худро аз даст медињад. Аз њамон ваќт сар
карда дар Исландия низ муносибатњои феодалї, маданияти масењї ва назми ритсарї
мавќеъ пайдо мекунанд. Аз ибтидои асри XIV сар карда, адабиёти ќадими Исландия
тамоман аз инкишоф бозмемонад. Дар адабиёт рўњияи нав – рўњияи љамъияти
феодалї њукмрон мегардад.
АДАБИЁТИ ДАВРАИ ТАРАЌЌИИ ФЕОДАЛИЗМ
(асрњои XI-Х111)
Дар асрњои Х-ХI дар аксарияти мамлакатњои Аврупои Ѓарбї муносибатњои
феодалї барќарор мегарданд. Љамъият ба ду синфи антагонистї – феодалон ва
дењќонони крепостной људо мешавад.
Манфиат ва аќидањои синфи њукмронро адабиёти ритсарї ва клерикалї (динї)
ифода мекард. Манфиати халќи мењнатї дар назми дањонии халќ ифодаи худро
меёфт.
Дар ин давра (махсусан аз асри ХП) дар Аврупои Ѓарбї наќши шањрњо баланд
мегардад. Дар шањрњо марказњои касбу њунарњои гуногун ба вуљуд меоянд ва
инкишоф меёбанд, савдо тараќќї мекунад. Вобаста ба љањонбини худ мардуми шањр
(савдогарон, косибон, њунармандон ва м.и.) адабиёти махсуси худро ба вуљуд меорад,
ки он номи адабиёти шањри (бюгери)-ро гирифта буд. Аз рўи майлњои худ ин адабиёт
ба муќобили адабиёти феодалї равона карда шуда буд. Дар айни замон адабиёти
бюргерї аз љањонбинии халќї низ хеле дур гашта буд.
Адабиёти демократии халќї ќариб то охири асрњои миёна дањонї инкишоф
меёфт. Ин адабиёт чи аз тарафи ашрофони феодалї ва чї аз тарафи калисо њамеша
сахт таъќиб карда мешуд.
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Вале ба њамаи ин нигоњ накарда, бояд гуфт, ки адабиёти ин давра дар
алоќамандии байни њамдигарї инкишоф меёфт. Назми демократии халќ дар баъзе
мавридњо оњанг ва шаклњои назми ритсариро бо баъзе дигарсозињо истифода мекард.
Дар навбати худ назми халќї ба адабиёти хаттї низ таъсир мерасонд. Инро мо пеш
аз њама дар сужет, образ ва романњои ритсарї, лирикаи ритсарї, дар повестњои њаљвї
ва дидактикї ва њатто дар адабиёти «илмї» дида метавонем.
Мањз ба шарофати њамин алоќамандї бисёр асарњои бадеии (хаттї) асрњои
миёна ба моњияти умумиинсонї соњиб шудаанд.
Адабиёти демократии халќї њарчанд хеле бой ва мустаќил бошад њам, вале ба
сабаби дањонї инкишоф ёфтанаш, то имрўз ба пуррагї боќї намондааст. Аз ин
адабиёт фаќат ќайдњои дар асрњои XIV-XV кардашуда боќї мондаасту халос. Аз ин
рў, дар бораи характери ин адабиёт мо фаќат дар асоси њуљљатњои расмии давра ва
ќисман дар асоси баъзе навиштаљотњои боќимонда тасаввури тахминї бароварда
метавонему халос.
Инак, иљрокунандагони назми халќї ва ё гуфтан мумкин аст муаллифони назми
халќиро (албатта нусхањои азнавкоркардашудаи онро) то асри ХIII, ваќте ки
адабиёти шањр инкишоф меёфт, дар Фаронса жонглер (масхарабоз), дар Испания –
хуглар, дар Олмон – шпильман мегуфтанд. Масхарабозон дар асл њофизони касбии
халќї буданд. Онњо худашон шеъру достонњо эљод мекарданд ва назми халќиро аз
нав кор карда мебаромаданд.
Ибтидои пайдоиши жонглер ба давраи империяи Рим рост меояд. Дар давраи
империяи Рим дар тамоми ноњияњои он актёрони сайёр (оворагард) васеъ пањн шуда
буданд, ки онњоро мим ё гистрионам мегуфтанд. Мимњои римї дар баромадњои худ
дар баробари намоиш додани сањнањои халќї, бозињои њайвонњои ромшударо низ
нишон медоданд. Дар Аврупои асримиёнагї бошад, дар баробари санъати Мими
римї, санъаткорони мањаллї – њофизони дружина (армия), масхарабозон,
декламаторон ва њофизони халќї низ вуљуд доштанд.
Бо мурури замон мимњои римї бо санъаткорони мањаллї як шуда ба онњо як
ќатор асрори њунари худро меомўзанд. Бо њамин роњ дар асри Х дар Аврупои Ѓарбї
жонглерњо, шпилманњо, хугларњо пайдо мешаванд. Дар ибтидо репертуари
жонглерњо хеле васеъ буд. Аз як тараф онњо бо худ хирс, маймунро мебурданд,
дорбозї ва њаргуна найрангњо нишон медоданд, латифагўї намуда, сањначањои
шўхро намоиш медоданд; аз тарафи дигар, онњо бо њамовозии виола (асбоби
мусиќии наздик ба скрипка) достонњои ќањрамонї ва шеърњои диниро мехонданд. Аз
асри ХП сар карда ба њамаи ин боз намоиши асарњо аз адибони ритсарї ва шањрї
илова мегардад.
Дар ибтидо њамаи инро як шахс иљро мекард. Дертар жонглерњо ба ду гурўњ
људо мешаванд: 1)масхарабозон; 2)иљрокунандагони жанрњои «олии» адабї – эпос ва
шеърњои динї.
Калисо ва њукумат нисбат ба масхарабозон муносибати душманонаро доштанд,
онњоро таъќиб мекарданд, баромадашонро манъ намуда, амалиёти онњоро
ѓайриќонунї њисоб мекарданд. Калисо њатто баъди мурдан њам љасади
масхарабозонро барои аз рўи анъанаи насронї гўрондан роњ намедод. Бар хилофи ин
калисо ва њукумат нисбат ба гурўњи дигари жонглерон хайрхоњї зоњир менамуданд.
Аз њамаи намудњои назми халќї махсусан њамосаи ќањрамонї ба воситаи
санъати жонглерї то имрўз бењтар нигоњ дошта шудааст. Аз материалњои расмии
давр маълум мешавад, ки аз асри V1 то миёнаи асри IX – дар даврае, ки миллати
франсузњо ташаккул меёфт, дар Фаронса сурудњо ва бозињои гуногуни халќї: сурудњо
дар васфи мењнат, васф, њаљв, ишќї, тўёна, шўхї, марсияњо ва њатто хор вуљуд
доштаанд. Њамингуна осори назми халќиро дар ёдгорињои адабии асрњои ХП-ХШ
Олмон, Испания низ дидан мумкин аст. Дар материалњои мављудаи асримиёнагї
осори драмаи халќї кам дида мешавад. Фаќат њамин ќадар маълум, ки дар асрњои
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миёна жонглерњо дар сањначањои хурди њаљвї ва шўхї лањзањои њаётиро намоиш
дода, баъзан намозхонї ва эътикодро ба дин њаљв мекарданд.
Санъати жонглерї дар асрњои миёна васеъ пањн гардида буд. Дар ин давра њељ
як базми дарбор, ярмарка, њељ як иди халќї ва ё калисої бе иштироки жонглерњо
намегузашт.
Бозињои жонглерї ба драматургияи асри миёна таъсири калон расонидааст.
Сањначањои мазњакавї дар драмањои калисої, аз љумла баромадњои акробатии девњо
ва шайтончањо мањз дар заминаи бозињои жонглерї пайдо шуда буданд. Асоси
аввалин мазњакањои асри ХШ Фаронса, «бозињои чалпакхўрї» («фастнахтшпил»)-и
Олмониро низ метавон гуфт, ки санъати жонглерї ташкил медихад.
ЊАМОСАИ КАЊРАМОНИИ ФАРОНСА
Достонњои ќањрамонии асримиёнаро дар Фаронса Шансон де жест,109
меномиданд. Асоси ин ќабил асарњоро воќеањои њаќиќии таърихї ташкил медоданд.
Азбаски воќеањои дар он тасвиршаванда дар даврањои ќадим руй дода, тавассути
гўяндагони халкќї аз насл ба насл гузашта, то асри миёна омада расида буданд,
табиист, ки дар тўли асрњо тафсилоти воќеањои таърихї аз байн рафта, худи
достонњо характери ќањрамонї пайдо кардаанд.
Њамосаи ќањрамонии Фаронса асосан дар асрњои XI-XII китобат мешавад. Аз
њамосаи ќањрамонии Фаронса то имрўз дар шакли достон (поэма) ќариб 100 номгўї
боќї мондааст. Њамаи онњо нусхањои аз нав коркардашуда мебошанд. Дар онњо
таъсири анъанањои назми дружинавї (њофизони њарбї), назми халќї, жонглерї ва
клирикї (калисої) зиёд њис карда мешавад. Аз ин рў метавон гуфт, ки њамосаи
ќањрамонии Фаронса дар шакли ибтидоиаш боќї намондааст.
Дар давоми асрњои зиёд њамосаи ќањрамонии Фаронса чї аз љињати шаклу
мазмун ва чї аз љињати услуб бетаѓйир намондааст. Ба ин пеш аз њама шароитњои
иљтимої-сиёсии давр ва талаботњои табаќањои њукмрони љамъият сабаб гардида
буданд.
Достонњои ќањрамонии Фаронсаро, ки то имрўз омада расидаанд, шартан ба се
силсила људо кардан мумкин аст:
1.Силсилаи шоњї. Дар маркази ин кабил достонњо образи шоњ Карли Кабир
меистад. Ў таљассуми ягонагии Фаронса ва манфиатњои он мебошад.
2.Силсилаи Гарен де Монглан. Дар достонњои ин силсила образи вассали
(феодали) ормонї (идеали)-е, ки ба шоњи нотавон содиќона хизмат мекунад, тасвир
карда шудааст.
3.Силсилаи Доон де Майанс ё силсилаи достонњои феодалї (La geste feodal). Дар
ин ќабил достонњо мољароњои байни феодалї тасвир карда мешуданд.
Достонњое, ки то имрўз боќї мондаанд, њаљман гуногунанд. Њар кадоми онњо аз
1000 то 20 000 мисраъ шеър иборатанд. Онњо дорои характери суруд ва оњанги якхела
мебошанд. Баъзеи онњоро њофизон дар давоми як њафта месуруданд.
Дар байни достонњои ќањрамонии Фаронса «Суруди Роланд» махсусан љолиб
мебошад.
«Суруди Роланд». Достони «Суруди Роланд» ќуллаи баландтарини њамосаи
ќањрамонии Фаронса мебошад. Ин достон кай ва аз тарафи кї гуфта шудааст, аниќ
маълум нест. Нусхаи ќадимтарини он, ки дар тањрири Оксфордї маълум аст, соли
1170 китобат шудааст. Дар достон ѓояњои юришњои салибї равшан њис карда
мешавад. Дар охири достон њарчанд номи Туролдус сабт шуда бошад њам, аммо кї
будани он (гўянда, муаллиф ё котиб – рўйнавискунанда) то имрўз муайян
нагардидааст.
Асоси таърихии достон. Асоси таърихии достони «Суруди Роланд»-ро воќеаи
њаќиќии таърихї – њуљуми бемуваффаќияти соли 778 Карли Кабир ба Испанияи
мусулмонї ташкил медињад.
84
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Шоњи франкњо Карли Кабир дар давоми 46 соли њукмронии худ (768-814) дар
сарзаминњои гуногуни Аврупо ба зиёда аз 50 њуљумњо шахсан иштирок карда,
давлати бузурги феодалиро ташкил карда буд.
Дар солњои 70 асри VIII Карли Кабир ба муќобили мусулмонон – арабњо
мељангид. Соли 778 Карли Кабир бо маќсади љорї намудани дини масењї ба
Испанияи мусулмонї њуљум мекунад. Ў аз Пиринеи гузашта ќалъаи Сарагосуро
муњосира менамояд. Вале ин маќсади ў љомаи амал намепўшад. Ў Сарагосуро ба даст
дароварда наметавонад.
Њангоми бозгашт дар дараи Ронсевал ба аскарони Карл баскњо (сокинони
мањаллї) њуљум меоранд. Дар ин љанг ќариб њамаи отряди франкњо нобуд гардида
буд.
Њамин њуљуми кўтоњмуддати Карли Кабир ба Испания ва дар дараи Ронсевал
шикаст хўрдани ўро њофизони халќии франкї ба љанги њафтсолаи франкњо бо
сарасинњо (мусулмонони Испания) табдил додаанд.
Асоси сужети достонро лањзањои зерин ташкил медињанд: муноќишаи
ќањрамони асар граф Роланд бо падарандари худ Ганелон, хиёнати граф Ганелон ба
шоњ Карли Кабир, љанг дар дараи Ронсевал, љанги Карли Кабир бо доњии сарасинњо
амир Балигант ва нињоят ќатли Ганелон.
Љанг дар дараи Ронсевал лањзаи марказии достон мебошад. Мањз дар њамин
лањзаи достон ќањрамонии граф Роланд ва дигар ритсарњо нишон дода мешавад.
Мазмуни ѓоявии «Суруди Роланд». Дар достон муаллифи номаълум дар бораи
ѓояњои мубориза ба муќобили мусулмонон, ки њанўз дар замони бобои Карли Кабир
– Карл Мартел пайдо шуда буд ва дар давраи Карли Кабир бо суръат инкишоф
меёфт, наќл мекунад.
Достон дар даврае ба вуљуд омада буд, ки Фаронса ба маќсади васеъ намудани
заминњои худ ва ба даст овардани боигарї ба юришњои салибї фаъолона иштирок
мекард. Дар ин юришњо дар баробари ритсарњои шоњї бо нияти ба даст овардани
боигарї дењќонон низ иштирок мекарданд. Дар чунин вазъият зарурати тарбияи
хизмати содиќона ба шоњ ва дар ин роњ сар напечидан аз њамагуна душворињо ба
миён омада буд. Мањз аз њамин сабаб муаллифи номаълуми достон дар асараш шоњ
ва баронњои даврро аз ќањрамонон ва персонажњои асосии асар интихоб карда, дар
мисоли љонбозињои онњо садоќати љанговаронро нисбат ба шоњи худ тасвир
менамояд.
Ќањрамони асосии асар љияни Карли Кабир граф Роланд ва дўстони наздики
љангии ў дар мубориза ба муќобили сарасинњо (мусулмонон) намунањои мардонагї,
шуљоат ва ќањрамонї нишон медињанд, то охир ба ќарзи ритсарии худ ва савганди
садоќатмандї ба шоњ содиќ мемонанд.
Дар асар ба ѓайр аз ќањрамони асосї граф Роланд боз ќањрамон-дўсти наздики
Роланд граф Оливер низ амал мекунад. Оливьер низ аз образњои мусбати асар аст.
Агар Роланд рамзи шуљоатнокии бемислу монанд, бе њаду канор бошад, пас Оливьер
рамзи хирадмандї аст. Мањз Оливьер њанўз дар ибтидои дучор шудан бо маврњо
(баскњо) ба Роланд 3 маротиба пешнињод карда буд, ки Карлро ба ёрї даъват намояд.
Вале Роланд ёрї пурсиданро барои худ ор дониста буд.
Дар достон образњои манфї низ амал мекунанд. Яке аз онњо образи падархонди
Роланд граф Ганелон мебошад, ки дар натиљаи хиёнаткории ў Арьергарди 20 њазораи
франкњо њама халоќ гардида буд. Дигар образи саррўњонї Турпин мебошад, ки ў то
андозае њаљвомез тасвир ёфтааст. Турпин бо як дасташ гуноњи ќурбоншудагонро авф
намуда, бо дасти дигар дигаронро ба љанг њидоят мекунад ва худаш низ ба муќобили
душманон – мусулмонон тир холї мекунад.
«Суруди Роланд» достони ќањрамонист. Ба он «характери ќањрамонї – масењї»
хос аст. Дар он танњо лањзањои ќањрамонї, шуљоат, љанг ва муњорибањо тасвир
ёфтаанд. Аз њамин сабаб њам дар достон њамагї номи ду зан – арўси Роланд Алда ва
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зани амири маврњо Марсилия Брамимонда оварда шудааст. Онњо дар достон наќши
лањзавиро доранд, характери онњо кушода нашудааст.
«Суруди Роланд» бузургтарин ва машњуртарин наму-наи назми ќањрамонии
асримиёнагии Фаронса мебошад. Достон имрўз низ омили муњими тарбияи
мардонагї, ќањрамонї, шуљоат ва садоќат ба савганд ва ватан хоњад буд.
ЊАМОСАИ ЌАЊРАМОНИИ ИСПАНИЁ
Дар њамосаи ќањрамонии Испания хусусиятњои хоси даврањои аввали асримиёна
равшан инъикоси худро ёфтаанд. Махсусияти он пеш аз њама бо муборизаи халќи
Испания ба муќобили арабњо, алморавидон ва алмуњидон (ќабилањои берберии
Африкаи Шимолї) вобаста буд.
Њамаи ин воќеањои сиёсї ва иљтимоии давр дар адабиёт, пеш аз њама дар
достонњои ќањрамонї инъикоси худро меёфт.
Дар њамосаи ќањрамонии Испания низ ба монанди њамосаи ќањрамонии
Фаронса, 3 мавзўи асосї дида мешавад.
1.Мубориза ба муќобили арабњо (маврњо) барои ба даст даровардани заминњои
ватани худ;
2.Низоъњои феодалї њамчун офат бар сари халќу ватан, њамчун тањќири
њаќиќати маънавї ва хиёнат дар њаќќи ватан;
3.Мубориза барои озодии Кастилия ва дар мамлакат мустањкам намудани
мавќеи он. Кастилия – гарави тамоман маѓлубсозии арабњо ва мутањидшавии тамоми
Испания.
Њамосаи ќањрамонии Испания низ ба монанди њамосаи ќањрамонии Фаронса
инкишоф меёфт. Асоси достонњои ќањрамонии Испанияро низ сурудњои характери
лирикї-эпикї дошта ва ривоятњои халќие, ки ибтидои он аз муњити дружинї (аскарї)
баромада буданд, ташкил медоданд. Дар асри Х, ваќте ки дар Испания феодализм
ташаккул меёфту аввалин бор њиссиёти муттањидшавии миллати испанњо бедор
мегардид, суруду ривоятњои халќї ба дасти жонглерњо – хугларњо меафтад. Онњо
сурудњои халќиро бо ислоњу иловањои замонавї ва тасмими услубї дар шакли
достонњои калони эпикї пањн менамуданд.
Достонњои эпикии Испания дар асрњои XI-XIII махсусан васеъ инкишоф
меёбанд. Дар давоми асрњои зиёд њамосаи ќањрамонї «таърихи шоиронаи»
Испанияро ташкил медод. Халќи Испания мањз дар эпос худшиносии миллии худро
ифода мекард. Њамосаи ќањрамонї дар Испания мављудияти худро то асри XV нигоњ
медорад. Аз асри XV сар карда, ба сабаби инкишоф ёфтани шакли нави ривоятњои
эпикии халќї – романњо њамосаи ќањрамонї аз байн меравад.
Яке аз бењтарин намунањои њамосаи ќањрамонии Испания ин ривоятњо дар
бораи Сид мебошанд. Сид аслан шахси таърихї буда, соли 1040 дар Кастилия
таваллуд ёфта буд. Ўро Родриго (аксар ваќт мухтасар Руй Диас) мегуфтанд. Родриго
аз ашрофони олии Кастилия буда, дар замони њукмронии шоњ Санчои П сардори
армияи шоњї њисоб мешуд. Ў дар тамоми љангњои Санчои П чї бо арабњо (маврњо)
ва чї бо бародарон ва хоњаронаш бо ў њамкорї мекард. Ваќте ки Санчо њангоми
муњосираи ќасри Самора њалок мегардад, ба љои ў Алфонси VI (бародари Санчо) ба
тахт менишинад. Алфонси VI солњои љавонии худро дар шоњии Леон гузаронда буд.
Дар ин љо ў дар зери таъсири шоњи ин љо граф де Каррион нисбат ба Родриго њисси
душманї пайдо карда буд. Ин буд, ки баъди ба сари њукумат омадани худ шоњ
Алфонси VI соли 1081 бо бањонае Сидро аз Кастилия меронад.
Родриго бо дружинаи худ чанд ваќт хизмати њокимони гуногуни насронї
(христианї) ва мусулмонии мамлакатро адо мекунад. Баъдтар ба шарофати чаќќонї
ва мардонагии худ дар мубориза ба муќобили маврњо (арабњо) Валенсияро ба даст
меорад ва худаш князи онљо мегардад. Бузургтарин муваффаќияти љангии Родриго
ин зарбаи њалокатовари ў ба алморавидон (ќабилањои мусулмони Африкої Шимолї,
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ки барои ёрї ба њокими Севиля омада буданд) дар соли 1094 мебошад. Дар ин сол
дар њамвории Куарто (Валенсия) 3000 саворагони Родриго армияи 150 000 нафараи
алморавидонро ба гурехтан маљбур карда буданд. Барои љасорати бемислаш халќ ба
Родриго номи Сид (шакли вайроншудаи калимаи арабї – саид – љанобро) дода буд.
Тамоми фаъолияти Сид бо њаракати реконкиста зич алоќаманд аст. То давраи
бадарѓагиаш Сид бо масъалањои барњам задани низоъњои феодалї, мустањкам
намудани мавќеи шоњии Кастилия машѓул буд. Баъди бадарѓагиаш ў мубориза ба
муќобили маврњо ва тамоман озоду мустаќил намудани Испанияро маќсади асосии
худ ќарор медињад. Вале ин маќсади ў љомаи амал намепўшад. Ў соли 1099 вафот
мекунад.
Халќ ќањрамони худро дўст медошт, ўро Сиди худ медонист ва дар њаќќи ў
њанўз дар давраи зиндагиаш сурудњо меофарид. Ин сурудњои халќї нињоят то ба
хугларњо мерасад ва яке аз онњо дар соли 1140 достони Сидро меофарад.
«Песнь о Сиде» («Суруди Сид») аз 3735 мисраъ шеър иборат аст. Достон ба 3
ќисм људо мешавад. Дар ќисми якум (онро тадќиќотчиён «Песня об изгнание» –
«Суруди бадарѓагї» номидаанд) аввалин корнамоињои Сид дар мулки бегонагон
тасвир ёфтаанд. Дар ин ќисм нисбат ба Сид муњаббати бепоён доштани халќ
махсусан хуб тасвир ёфтааст.
Дар ќисми дуюм («Песнь о свадьбе» – «Суруди арўсї») аз тарафи Сид ба даст
оварда шудани Валенсия тасвир карда шудааст. Муаллиф шўњрати рўзафзуни Сид ва
њиммати баланди ўро махсус тасвир менамояд. Сид њамоно ба Алфонси VI
ѓаниматњои нав ба нав мефиристад. Дар натиља Алфонс бо Сид оштї мекунад ва ба
зану фарзандони Сид барои ба Валенсия омадан иљозат медињад. Дар њамин ќисм
мулоќоти Сид бо шоњ ба амал меояд. Шоњ ба духтарони Сид хостгор мешавад. Сид
ноилољ духтаронашро ба ду ашрофзодагони де Каррион ба занї медињад. Сид ба
домодњои худ ду шамшери љангии худ ва њадяи зиёдеро медињад. Дар охир тасвири
тўи дабдабаноки духтарони Сид оварда мешавад.
Дар ќисми сеюм «Песнь о Корпес» («Суруди Корпес») дар бораи домодњои Сид
наќл карда мешавад. Домодњои Сид одамони паст, тарсончак ва буздил будаанд.
Онњо таънањои Сид ва љанговарони ўро бардошта натавониста, алами онро аз
занони худ гирифтанї мешаванд. Онњо бо бањонаи ба хешовандони худ нишон
додани занњояшон ба сафар мебароянд ва дар љангали булути (дубовой рощи)
Корпес аз аспњо фаромада, занони худро сахт дошта мезананд ва онњоро дар
дарахтњо баста мемонанду мераванд. Љияни Сид Фелес Мунос онњоро пайдо намуда,
аз марг наљот медињад.
Сид аз домодњои худ ќасос гирифтанро талаб мекунад. Шоњ Кортес (маљлиси
њукуматиро) даъват мекунад. Дар љанги тан ба тан љанговарони Сид аз болои
љинояткорон ѓалаба ба даст меоранд. Сид тантана мекунад. Ба духтарони Сид
хостгорони нав – шоњзодагони Наварра ва Аригона меоянд. Достон бо мадњу санои
Сид ба охир мерасад.
Достони «Суруди Сид» воќеањои даврро ба таври њаќќонї тасвир мекунад. Асар
оњанги реалистиро дорост. Образи одамон, предметњо, воќеањо ба таври оддї, бе њељ
як муболиѓа тасвир карда шудаанд. Дар достон муќоисањои шоирона – ташбењу
муболиѓа ќариб дида намешаванд.
Дар асар на њиссиёт, балки идрок дар мадди аввал гузошта шудааст. Ќањрамони
асар – Сид аз њиссиёти хоси ритсарї дур аст. Барои ў пеш аз њама маќсади љанг ва
ѓаниматњои дар натиљаи он ба даст овардашуда муњим мебошанд. Бинобар ин ў аз
домодњояш аввал баргардонидани шамшерњояшро талаб карда, баъд масъалаи
тањќири шарафро ба миён мегузорад. Њамин тариќа, дар тамоми асар Сид њамчун
хўљаини сарфакор баромад мекунад. Ингуна хислатњо ба буржуазияи нав
ташаккулёфтаистода хос буданд.
Асар моњияти зиддиаристократї дорад. Дар он намояндагони аристократияи
консервативии давр дар шахсияти графи Барселония Беренгер ва графњои Леон –
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Каррионњо њаљв карда мешавад. Бар хилофи онњо Сид ва надимони ў – Алвер Фанес,
Фелес Мунос, Перо Беремуэс ва дигарон њамчун ќањрамонони њаќиќии халќ нишон
дода шудаанд.
Дар охири асри XIV ва ё ибтидои аср XV ба љои эпос романсњо инкишоф
меёбанд. Дар романсњо низ муборизаи испанњо ба муќобили маврњо ва ё њамзистии
осоиштаи онњо тасвир карда мешуданд.
ЊАМОСАИ ЌАЊРАМОНИИ ОЛМОН
Асри ХП дар таърихи халќи Олмон давраи ташаккулёбии љамъияти феодалї ва
пайдоиши адабиёти дунявї ба забони олмонї мебошад. Ин адабиёт ба монанди
адабиёти халкхои Фаронса, Испания, Англия
ѓояњои љамъияти феодалї ва
манфиатњои синфии феодалони даврро ифода мекард ва ба рушду нумўи он њидоят
менамуд.
Адабиёти дунявии Олмон адабиёти ритсарї (љавонмардї) номида мешуд. Ва он
дар инкишофи худ ба сарчашмањои зерин такя мекард:
1.Адабиёти ритсарии Фаронса.
2.Санъатњои ќадимии њамосаи ќањрамонї ва лирикаи халќии олмонї.
Олмонињо аз адабиёти ритсарии Фаронса пеш аз њама сужет, образ ва ѓояњои
ритсариро ќабул карда буданд, асарњои ритсарии Фаронсаро тарљима карда, ба онњо
таќлид менамуданд. Адибони Олмон дар айни замон кўшиш менамуданд, ки дар
асарњои ритсарии худ анъанањои ќањрамонии аљдодон – њамосаи ќањрамонї
(«Суруди Хилдебранд», «Суруди Нибелунгњо» ва ѓайра), лирикаи халќии
маросимиро татбиќ намоянд..
Ва ин бесабаб набуд. Зеро њамосаи ќањрамонии Олмон дар тамоми давраи
аввали љамъияти феодалї (асрњои IV-X) – давраи вайроншавии љамъияти ќавмїќабилавї ва пайдошавии муносибатхои феодалї ба таъќиби калисо нигоњ накарда
мављудияти худро нигоњ медошт.
Минбаъд бо мурури устуворгардии муносибатњои феодалї дар адабиёт ба љои
њофизони дружина (њарбї), ки нигоњдоранда ва пањнкунандаи достонњои ќањрамонї
њисоб мешуданд, њофизи нави касбии оворагард - шпильман110 пайдо мешавад.
Шпилманњо низ дар сурудњои худ ба монанди њофизони дружина дар бораи шоњон ва
ќањрамонони замонњои пешин наќл мекарданд. Онњо дар айни замон ба гуфторњои
эпикии ќадимиён вобаста ба шароити нави таърихї таѓйиротњои љиддии сужетї
дохил мекарданд. Ин таѓйиротњо, пеш аз њама, аз обу ранги насронї ва феодалї
гирифтани достонњои ќадимї иборат буданд. Дар онњо муносибатњои нави феодалї
таљассуми худро меёфтанд. Дар шеър ба љои услуби аллитератсионї111 ќофия љорї
мегардад. Шпилманњо ин услубро аз назми лотинї ва олмонии динї (клерикалї) аз
худ карда буданд. Ин бошад дар анъанањои эпикии забон таѓйироти куллиро оварда
буд.
Инкишофи маданияти ритсарї дар асри ХII дар назди санъати шпильманї
вазифањои навро гузошта буд. Мувофиќи ин вазифањои нав њамосаи ќањрамонї дар
адабиёти нави дунявии феодалї мебоист љои пурифтихорро ишѓол мекард.
Шпильманњои олмонї дар зери таъсири њамосаи ќањрамонии Фаронса
(«Суруди Роланд») достонњои ќадимии ќањрамонии халќи худро дар бораи Зигфрид,
њалокати Нибелгунгњо, Дитрих Бернский, Валтер Аквитанский ва ѓайра аз нав кор
карда, онњоро ба достонњои калонњаљми эпикї табдил медоданд. Акнун ин ќабил
достонњо на бо тарзи суруд, балки аз рўи дастхат аз тарафи шпилманњо ва ё уламои
дини насронї (клирк) машќ карда мешуданд. Мањз тавассути фаъолияти шпильманњо
сурудњои ќадимии олмонї, ки то он ваќт фаќат шифоњї иљро карда мешуданд, бори
аввал дар тањрири адабї китобат мешаванд. Табиист, ки њангоми аз нав кор кардани
гуфторњои эпикии халќї онњо ба дараљаи муайян ба ѓояњои ритсарї мувофиќ
кунонида шуда, шаклњои нави адабї пайдо мекарданд. Бо вуљуди ин дар тањрирњои
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адабии достонњо низ хусусиятњои хоси гуфторњои эпикии ќадимї: соддагї ва даѓалї,
сангдилї ва берањмї њамчун осори давраи љоњилї ва ѓайра нигоњ дошта мешуд ва он
дар бораи он шањодат медод, ки ин мероси давраи љоњилия дар давраи феодализм
њанўз ба пуррагї аз байн нарафтааст.
Ин аст, ки сужети достонњои ќањрамонии олмонї дар асрњои ХП-ХШ њанўз њам
аз тасвири воќеањои давраи «муњољирати бузурги халќњо» – њуљуми варварњо ба Рими
императорї иборат буд. Дар достонњои ќањрамонии ин давра тасвири зиддиятњои
байниќабилавї мавќеи калонро ишѓол мекунанд. Ин њам бесабаб нест, зеро ин
давраи асри миёна њарчанд дар Аврупо умуман давраи тараќќии феодализм номида
шавад њам, вале рушду нумўи феодалї, ки дар Фаронса ва Испания ба муттањидї
оварда буд, дар Олмон дида намешуд. Аз њамин сабаб протсесси муттањидшавии
ќабилањои олмонї бинобар људоии феодалї ба охир нарасида монда буд. Њамин
вазъияти људоии феодалї дар достонњои ќањрамонии фраки (Зигфид), бургундї
(Гунтер), готї (Дитрих ва Эрманарих) таљассуми худро ёфтааст. Дар ин достонњо
баъзе кўшишњои ба њам наздикшавї дида шавад њам, вале онњо њанўз њамосаи ягонаи
олмониро ташкил намедињанд. Дар онњо манфиатњои ќабилавї боло меистанд.
Мањз аз њамин сабаб олимон њамосаи ќањрамонии олмониро дар як ќатор бо
эпосњои ќањрамонии Фаронса ва Испания миллї њисоб накардаанд. Чунки дар
њамосаи ќањрамонии олмонї ќањрамон барои њимояи ватани умумї – Олмон аз
њуљуми аљнабиён, барои манфиатњои умумии халќи Олмон намељангад (чуноне ки
дар «Суруди Роланд» ва ё «Достони Сид» дида мешавад), шуљоатњои љангии ў бо
манфиатњои шахсї, ќавмї-ќабилавї ва феодалї мањдуд гардидаанд.
АДАБИЁТИ РИТСАРЇ
(асрњои XI-XIII)
Дар асрњои XI-XIII дар љамъияти асримиёнагии феодалии Аврупои Ѓарбї
синфи њукмрон комилан ташаккул ёфта, њамчун табаќа шакл мегирад Дар ин давра
ритсарї ба хусусиятњои хоси ашрофони њарбї-феодалї табдил меёбад. Онњо барои
худ одат, рафтор, гуфтору кирдор ва мафњумњои хоси шаъну шарафи ормониро
(идеалиро) эљод мекунанд. Мувофиќи ин оинномаи нонавишта ритсар бояд љасур,
нотарс, далер, одил, њаќгуй, босаховат буда, калисоро њимоя мекард, бо
«ѓайридинњо» мубориза мебурд, ба сузерени (феодал) худ бо садоќат буда, одамони
нотавон ва бекасро (занон, бевањо ва ятимон) њимоя мекард.
Њамаи ин талабот ба ритсари ормонї (идеалї) бањри асоснок намудани
принсипњои иерархї – табаќавии љамъияти феодалї ва њуќуќи ритсарњо барои
мавќеи њукмронї доштан кор карда шуда буданд.
Дар коркард ва љорї намудани ин принсипњои ормонї (идеалї), ки дар
љамъияти њамонваќтаи феодалии Аврупои Ѓарбї ягон заминае надошт, назми асрњои
XI-XII ва махсусан асри ХIII наќши бузург бозида буд.
Дар асл хусусиятњои ормонї (идеалии) ритсарї бо таљрибаи иљтимоии
феодалони асри миёна – «ќотилии хоинона, зањрнўшонї, маккорї ва разолат, ки зери
тасвирњои шоиронаи ритсарї пинњон буданд»,112 њељ гуна ќаробате надоштанд.
Адабиёти ритсарї пеш аз њама дар мамлакати ба ќавли Ф. Энгельс «классикии»
феодалии Аврупои Ѓарбї – Фаронса ба вуљуд омада, комилан ташаккул ёфта буд.
Баъд ин адабиёт ба дигар мамлакатњои Аврупо пањн мегардад.
Пайдоиш ва ташаккулёбии адабиёти ритсарї ба давраи болоравии њаёти шањр
рост меояд. Дар ин давра ритсарњо ќисман бо табаќањои болои шањр наздик шуда, аз
њаёти маънавии онњо бархурдор мешаванд.
Асри ХII дар Фаронса давраи инкишофи таълимоти схоластика буд. Мањз дар
њамин давра дар Париж дорулфунун кушода мешавад (с. 1200), ки он маркази
калонтарини таълимї дар Аврупо њисоб мешуд. Дар ин таълимгоњ дар ќатори
таълими «илмњои» илоњиётшиносї аллакай нишонањои маълумотнокии дунявї дида
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мешуданд. Аз љумла асарњои файласуфон ва муаллифони ќадим Арастутолис (Юнон)
ва Вергилий, Овидий, Горатсий, Сисерон, Лукан (Рим) чуќур омўхта мешуданд. Дар
асарњое, ки доир ба илми бадеъ мураттаб мешуданд, шоирони Англия ва Фаронса ба
таќлидкорї ба ќадимиён даъват карда мешуданд. Дар равияи њамин озодандешї дар
мамлакатњои Аврупо назми нави лотинї – назми вагантњо ё голиардњо, ки бо
озодандешї ва васфи кайфиятњои рўизаминї фарќ мекард, инкишоф меёбад.
Дар ин давра озодандешї дар масъалањои динї низ роњ ёфта буд. Дар
мамлакатњои Аврупо паи њам љараёнњои зиддидинии бидъат инкишоф меёфтанд. Яке
аз мисолњои равшани инкишофи озодандешї фалсафаи Абеляр (1079-1142) њисоб
мешуд. Ин файласуф дар таълимоти худ эътирофи фалсафаи антиќиро тарѓиб
менамуд, барои донишњои њаќиќї мубориза мебурд. Ў дар айни замон ба муќобили
аќидањои илоњиётчиёни давраш дар бораи мављудияти њаќиќии «ѓояњои умумї»
муборизаи ошкоро мебурд.
Инкишофи озодандешї инчунин ба он оварда расонда буд, ки дар мамлакатњои
Аврупо мактабњои беруназкалисої кушода шаванд. Дар ин ќабил мактабњо ташкили
таълим аз њисоби волидайни муњассилин ба роњ монда шуда буд. Табиист, ки дар
чунин њолат барномањои таълимї мувофиќи хоњиши хонандагон тањия гардида, аз
болои мазмун ва мундариљаи он њукуматдорони динї чандон назорати љиддї
намебурданд.
Аз охирњои асри ХП сар карда дар Аврупо системаи илмї-фалсафии араби
Испания Ибни Рушд васеъ пањн мегардад. Ин олим, ки дар муњити лотинизабонњо бо
номи Аверроэс машњур гардида буд, дар таълимоти худ ба элементњои
материалистии таълимоти Арасту такя намуда мављудияти он дунё (њаёти охират), аз
тарафи Худо офарида шудани дунёро инкор мекард. Ў таълим медод, ки модда
(материя) доимї аст ва њастии дунё бо ќонунњои табиї идора мешавад.
Табиист, ки калисои католикї нисбат ба ин гуна фикру аќидањо, ки пањншавии
он тањкурсии дин ва калисоро суст намуда, дар мафкураи одамон нобовариро ба
Худо љо мекард, бе тараф набуданд. Калисо, ки дар ин давра дар тамоми зинањои
давлатдорї таъсири худро гузаронда буд, дар як ќатор мавридњо њатто њукуматро
низ иваз мекард, пайравони Аверроэсро дар њама љо сахт таъќиб менамуд, якумрї
зиндонї мекард ва ё ба оташ меандохт.
Њамаи ин озодандешињо бешубња дар тарбияи ритсарњои Аврупо осори худро
мегузоштанд. Дар васеъ гардидани доираи назари ритсарњо ва шиносоии онњо бо
маданияти халќњои Шарќ дар баробари афкори озодандешии олимони Шарќ
инчунин тараќќии шањрњо, барќарор гардидани робитањои савдої бо машриќзамин
низ наќши муњим мебозиданд.
Дар зери таъсири маданияти Шарќ ритсарњои Аврупо њарчанд аз љињати
маданї то андозае пеш рафта бошанд њам, вале ин таѓйирот дар тарбияи маданї ва
табиати синфии онњо, ки аз љангу љидол ва ѓоратгарї иборат буд, чандон њис карда
намешуд. Онњо њамоно дар зиндагї даѓалї ва берањмии ибтидоии худро нигоњ
медоштанд.
Бо вуљуди ин дар муњити ритсарњои пешќадам ва равшанфикр аломатњои
маданияти дунявї зоњир мегардиданд. Инро, аз љумла, дар мисоли сохтмони ќасру
кўшкњои боњашамат, ки дар он одобу услуби хоси рафтор ва гуфтор љорї гардида
буд, дар љорї намудани сару либосњои зебо, шинам, ташкили машѓулиятњои мусиќї,
шеърхонї ва ѓ. дидан мумкин буд. Дар баробари ин дар ин муњит олињимматї низ
њамчун зуњуроти наљобати ритсарї мавќеъ пайдо карда буд. Агар пеш олињимматї
ќисми таркибии шуљоати ритсарї бошад, пас акнун вай барои ритсар кори
аввалиндараља њисоб мешуд. Мањз аз њамин сабаб дар назми асри ХII дар бораи он
ки барои ритсар чї аз њама муњимтар аст – шуљоат ё олињимматї бањсњои зиёде
оварда шудаанд.
Вале олињимматї дар ин давра дар тарбияи ритсарњо танњо як талаботи кодекси
«наљобати» ритсарї њисоб мешуд ва он дар забони фаронсавї бо мафњуми умумии
90
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

«куртуазия» – «дарбор» ифода мегардид. Ритсар илова ба сифатњои љасорат, садоќат
ва олињимматї боз сифатњои дигари инсонї – боадабї, боэњтиромї, боназокатї,
бонафосатї ва дар љамъият љолибиро бояд медошт, вай бояд басо њассос мебуд.
Мањз аз њамин сабаб барои тарбияи ритсарњо барномањои махсус тартиб дода
мешуданд.
Мувофиќи барномаи таълимї ва тарбиявї ба ритсарњо санъати љанг, шикор,
њаргуна бозињои дунявї, навохтани созњои мусиќї, раќс, суруд, эљоди шеър,
ишќварзї таълим дода мешуд. Њамин тариќ ба идеали ќањрамонї- идеали эстетикїзебої илова мегардид. Дар заминаи он дар Аврупо бори аввал як навъ маданияти
ашрофона ба вуљуд меояд. Дар дарборњои феодалон мањфилњои дунявї, ки дар он
соњиби хона наќши аввалро мебозид, кушода мешаванд.
Дар натиљаи ривољёбии хушнудињои дунявї ва эътибори зиёд пайдо кардани
рафтору кирдор, гуфтор ва умуман зебої дар њаёти ритсарњо њавасњои ишќу
муњаббат низ пайдо мешаванд, онњо ба парастиши занњо оѓоз мекунанд, образи зан
дар шеърњои шоирон мавќеи калон пайдо мекунад, эњсосоти идеалии ишќї ташаккул
меёбад.
Њарчанд ишќи ашрофони феодалї (ритсарї) дар асл муносибатњои њаќиќии
муњаббати инсониро таљассум нанамояд њам, вале рўй овардани феодалон (ритсарњо)
ба хурсандињои рўизаминї ва зебої худ як ќадам ба сўи эътирофи бартарињои њаёти
рўизаминї њисоб мешуд ва дар адабиёт аз оѓози тањлили психологии њаёти инсон
шањодат медод.
Њамаи ин таѓйиротњои маънавї дар њаёти ритсарњо пеш аз њама дар жанрњои
лирика ва роман таљассуми худро ёфта буданд.
ЛИРИКАИ ТРУБАДУРОН
Лирика яке аз аввалин жанрњои адабие буд, ки дар асрњои миёна (асри XI) дар
адабиёти ритсарии Аврупо (љануби Фаронса – Прованса) ба вуљуд омада буд.
Дар асри XI Прованса аз вилоятњои аз љињати иќтисодї хуб тараќќиёфтаи
Фаронса њисоб мешуд. Дар ин љо ќуввањои корї зуд инкишоф меёфтанд, ба
мамлакатњои њамсоя (Римї ва Шарќї) алоќањои устувори савдои бањрї муќаррар
гардида буд, шањрњо бо суръат тараќќї мекарданд, онњо нисбат ба шањрњои ќисми
шимолии Фаронса бештар мустаќил буданд. Прованса дар асрњои миёна ба ќавли Ф.
Энгельс «пешсафи тараќќии Аврупо буд. Вай дар байни миллатњои Аврупо аввалин
шуда, забони адабиро ихтироъ карда буд. Назми Прованса барои њамаи халќњои
романї, њатто барои Олмонњо ва англисњо намунаи дастнорас њисоб мешуд. Дар
бунёди ритсари феодалї Прованса ба кастилиягињо, франсавињои шимол ва
норманњои Англия мусобиќа мекард; дар саноат ва савдо вай аз Италиягињо монданї
надошт»113
Њамаи ин ба он сабаб гардида буд, ки дар Прованса аввалин шуда, идеали
куртуазї-ритсарї ташаккул ёбад. Ба шарофати наздик будани Италия ва Испанияи
арабї дар зери таъсири маданияти онњо дар муњити табаќањои феодалии Прованса
шавќу њавас ба зиндагии пуршукўњ ва маълумотнокї зуд меафзояд. Мањз њамин
њиссиёти њаётдўстии мардуми ин љо барои дар адабиёт ба вуљуд омадани жанри
лирика сабаб мегардад.
Назми Провансаро назми трубадурон114 мегуфтанд. Шоирони трубадур дар
фаъолияти эљодии худ ба мањорат ва услуб диќќати махсус медоданд. Мањз аз њамин
сабаб дар ашъори онњо шаклњои гуногуни шеърї, хушоњангї, ќитъабандињои аљиб,
системаи мураккаби ќофия зиёд дуљор мешаванд. Олимон њисоб кардаанд, ки дар
матнњои то имрўз омада расидаи лирикаи трубадурон то 900 шаклњои гуногуни
ќитъабандї дида мешаванд.
Шоирони трубадури Прованса аз љињати услуби эљодї ба ду гурўњ људо шуда
буданд: 1) услуби равшан ва 2) услуби торик.
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Тарафдорони «услуби равшан» одатан кўшиш менамуданд, ки фикрашонро дар
шеър бо калимањои соддаю њамафањм баён намоянд. Онњо дар назм равияи
демократиро ташкил медоданд. (Бернарт де Вентадори). Ў аслан аз табаќаи поён,
хидматгори дарбори феодал, дар дасти виконт де Вентадори тарбия гирифтааст).
Шоир дар шеърњои аввалинаш зани хўљаини худ Элеонора, баъдтар шоњзодаи
англисро васф мекунад. Бернарт дар бораи шеърхои худ чунин гуфтааст: «Назм
њамон ваќт барои ман ќимат дорад, ки агар он аз ќаъри дил гуфта шуда бошад, вале
ин гуна шеърро фаќат њамон ваќт метавон офарид, ки агар дар дил ишќи њаќиќї љой
дошта бошад. Ана барои чї шеърњои ман аз сурудњои дигарон бењтар аст, зеро
тамоми њастии маро – дањон, чашмон, дил ва њиссиётро-ишќ фаро гирифтааст».115
Тарафдорони «услуби торик» (Арнаум Даниэл) баръакс ашъори худро бо
услуби мураккаби душворфањм эљод мекарданд. Дар шеърњои онњо тобишхои
мураккаби синтаксисї, кинояњои норавшан, маљозњои сарбаста, истиораю рамз ва ѓ.
зиёд чой доштанд. Онњо бошуурона шеърро мураккаб менамуданд, то ки ба ќавле
барои «нодон» дастрас нагардад.
Лирикаи трубадурони Фаронса тахминан то охири асри Х111 давом мекунад.
Аз чоряки охири асри ХШ сар карда лирикаи Прованса ба сабаби инкишоф ёфтани
назми шањрї, ки дар њаёти љамъият бештар фаъол буд ва дар Прованса таъсис
ёфтани инкивизитсия, ки њамагуна озодфикриро таъќиб менамуд, мављудияти худро
бас мекунад. Ба љои он назми сиёсї ва публисистии шањриён меояд.
РОМАНИ РИТСАРЇ
Романи ритсарї низ ба монанди лирика асосан ба мавзўъњои њаёти ритсарони
асри миёна бахшида шуда, њиссиёт ва манфиатњои табаќаи њукмрони љамъият –
феодалонро ифода мекард. Дар он ишќ дар фањмиши олї ва ормониаш (идеалиаш) ва
фантастика (дар ду маънї – афсонавї, вале на масењї ва ѓайриоддї, истисно, ки
ќањрамонро аз байни дигарон фарќ
мекунонад) аз элементњои асосї њисоб
мешуданд. Воќеањо дар роман дар шакли мољаро, саргузашт ва ё ишќварзї, њангома
тасвир карда мешавад. Ќањрамони роман ритсар на аз бањри кори умумии љамъият,
миллат ва ё манфиати ќавму ќабила, авлод, балки пеш аз њама ва фаќат аз барои
шўњрати шахсии худ корнамоињои мољароангез нишон медињад.
Романњои ритсарї ѓояњои ритсари ормонї (идеалї)-ро инъикос менамуданд. Аз
баски ин ѓояњо хоси њамаи даврањо ва халќњо (Рими ќадим, Шарќи мусулмон ва
Фаронса) њисоб мешуд, бинобар ин њанўз дар нахустин романњои ритсарии Фаронса
њаёти даврањои ќадим ва ишќварзињои мардуми он чун воќеањои замони феодалї
тасвир карда мешуданд. Ритсарњои асри миёна дар ин тасвирњо чун дар оина орзую
омол ва рафторњои худро медиданд.
Романи ритсарии асри миёнаи феодалї пеш аз њама дар Фаронса ба вуљуд
омада, баъд дар асоси тарљимаи он ба забонњои дигар дар тамоми Аврупо пањн
мегардад.
Нахустин романи ритсарии Фаронса, ки дар он маводи антиќї (юнонї) ба
талаботи маънавии – куртуазии (ишќии) феодалон–ритсарњои Фаронсаи асри миёна
мутобиќ карда мешавад, «Роман дар бораи Искандари Маќдунї» мебошад.
Романи мазкур манзум буда, њар як мисраи шеъри он аз 12 њиљо, баъди њар 6
њиљо рукн ва ќофияњои љуфт иборат буд. Минбаъд ин роман бо номи «Назми
Искандарї» машњур гардида буд.
Роман њарчанд ба Каллисфен нисбат дода шавад њам, вале дар асл он тањрири
нави асари Мисрї мебошад, ки дар ќарибињои соли 200 милодї пайдо шуда буд. Ин
асари гуё Каллисфен баъдтар аз забони юнонї ба лотинї тарљума карда мешавад.
Минбаъд дар заминаи тарљимаи лотинии асар бо баъзе ислоњу иловањо ва тањрири
дахлдор дар забони фаронса як ќатор вариантњои он ба вуљуд меоянд.
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Чуноне ки аз тадќиќотњои илмї бармеояд, ин асарњо њанўз ба талаботи романи
ритсарї пурра љавобгў набуданд. Дар онњо мавзўи ишќ дида намешавад. Муаллиф
дар роман кўшиш мекард, ки аз як тараф њадди олии бузургии заминиро, ки одам
метавонад ба он ноил гардад ва аз тарафи дигар дар пеши таќдиру ќисмат њаќиру
нотавон будани онро нишон дињад. Мањз њамин ѓоя дар образи Искандари Маќдунї,
ки њарчанд ба нисфи љањон соњиб шуда бошад њам, вале дар назди марг нотавонии
худро нишон дода буд, ба тарзи фантастикї ва мољарољўёна пешкаши хонандагон
карда мешавад.
Дар ташаккули романи ритсарии Фаронса, ки дар онњо мавзўи ишќ мавќеи
намоёнро ишѓол мекунад, сужети ќиссањои ќадимиён дар бораи Эней ва љанги Троя
наќши муњим бозидааст. Яке аз аввалин романњои ритсарии Фаронса, ки дар
заминаи асари Вергилий (Рими кадим) «Энеида» эчод шудааст, «Романи Эней»
мебошад.
Дар ин роман ду лањзаи ишќї барало намоён аст. Яке ишќи фољианоки Дидона
ва Эней, ки аз тарафи Вергилий аллакай кор карда шуда буд ва он ќариб бе таѓйир
оварда шудааст ва дигар ишќи Эней ва Лавина мебошад. Ин сањнаи ишќї пурра ба
ќалами муаллифи асар дахл дорад. Дар асари Вергилий никоњи Эней бо духтари шоњ
Латин Лавиния маънои сиёсї дорад ва дар он иттифоќи сиёсие, ки миёни Эней ва
Латин баста шудааст, ишќи љавонон наќше намебозад. Дар романи франсавї бошад,
тасвири ин лањзаи ишќ повести томро ташкил медињад ва аз 1600 мисраъ шеър
иборат аст. Шоир ишќро дар мисоли ишќи Эней ва Дидона њамчун њавасњои
шањвонї ва дар мисоли Эней ва Лавиния њамчун санъати нозук маънидод мекунад.
Романи дигари ритсарї, ки дар як ваќт бо «Романи Эней» дар Фаронса ба
вуљуд омада буд, «Романи Троя» мебошад. Муаллифи ин асар Бенуа де Сент-Мор
аст. Асар дар заминаи хроникањои ќалбакии лотинї, ки дар асрњои IV-VI милодї
пайдо шуда буданд, таълиф шудааст. Муаллиф воќеаро аз номи гўё иштирокчиёни
љанги Троя фригиягї (яъне троягї) Дарет ва юнонї Диктис накл мекунад.
Дар асар муаллиф њамчун воќеанигор баромад кардааст. Ў дар бораи љанги
Троя басо батафсил сухан меронад Њарчанд мабдаъи ин роман мувофиќи маълумоти
сарчашмањо116 асари Гомер «Илиада» набошад њам, вале дар бораи на фаќат
мазмуни «Илиада», балки дар бораи сабабњои љанги Троя низ маълумоти муфассал
оварда мешавад. Инро аз љумла дар мисолњои њуљуми аргонавтњо, ишќи Язон ва
Медея, дуздида шудани Елена, гуфтушунидњои дипломатї дар арафаи љанг ва ѓайра
дидан мумкин аст.
Дар асар тасвири љанг, машваратњои љангї ва гуфтушунидњои дипломатї љои
асосиро ишѓол менамоянд. Дар роман њарчанд лањзањои ишќї низ љой дошта бошанд
њам, вале онњо сужети асосии асарро ташкил намедињанд. Бо вуљуди ин ба муаллиф
муяссар шудааст, ки образи инфиродиќунонидашудаи ќањрамони худ – шоњзодаи
Троя – Троил ва асиразани юнонї Бризеидаи сабукпоро офарад. Муаллиф дар
мисоли хиёнати Бризеида ба Троил ва бо Диомед рафтани ў бевафогии занро сахт
мањкум мекунад. Ў менависад: «Андўњи зан дур давом намекунад Ў бо як чашмаш
агар гиряд, бо чашми дигараш механдад. Табиати занон зуд таѓйирёбанда аст, њатто
оќилтарини онњо бисёр сабукфикранд».
Дар роман сањнањои ишќи Медея ба Язон, Поликсена ба Ахилл низ оварда
шудаанд. Сањнањои ишќї дар роман њарчанд љои зиёдро ишѓол накунанд њам, вале
ба муаллиф муяссар шудааст, ки характерњои инфиродии ќањрамонони худро нишон
дињад.
Ба ѓайр аз ин ду романњо аз адабиёти ритсарии Фаронса боз ду романи дигар –
«Роман дар бораи Брут»-и Вас ва «Роман дар бораи Фива» (муаллифаш номаълум)
боќї мондааст.
«Роман дар бораи Брут» ба монанди «Роман дар бораи Искандари Маќдунї»
дар бораи ќањрамони умумиљањонї наќл мекунад. Њаёт ва муборизањои љангии Брут
низ аз бисёр љињат образи Искандари Макдуниро ба хотир меорад, Брут низ ба
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мисли Искандар љанговар, љасур, нотарс ва дар айни замон мутафаккир аст Тасвири
даврањои бачагї, тањсил ва давладории ў низ ба тасвири образи Искандар, марги ў
низ марги фољианоки Искандарро ба хотир меоварад.
«Роман дар бораи Фива», ки дар асоси асари Стаций «Фиваида» навишта
шудааст, дар бораи юришњои салибдорон бањс мекунад. Дар ин асар њуљуми «њафт
нафарон» ба муќобили Фива њамчун њуљуми дастаи салибдорон бар зидди Фива
маънидод карда мешавад. Ба аќидаи муаллифи номаълум Фива шањрест, ки дар он
бутпарастон маскан гирифтаанд.
Дар роман дар баробари тасвири сањнањои љангї ба инъикоси шабнишинињо,
мусобиќањо ва сањнањои ишќї низ диќќати махсус дода мешавад. Махсусан тасвири
муносибатњои ишќии Партенопей ва Антигона, Атис ва Исмена љолибанд.
«Роман дар бораи Фива» асари давраи гузариш аст. Ин асар барои навъи
сеюми романи ритсарї, романњое, ки дар онњо сужетњои антиќї ба манфиатњои
феодалї мутобиќ кунонида мешуданд, яъне романњои саргузаштї замина гардида
буд.
Намунаи бењтарини романњои саргузаштї, ки ба инкишофи минбаъдаи ин
навъи асарњо таъсири калон расонда буд, романи «Флуар ва Бланшефлер» мебошад.
Флуар писари шоњи бутпараст асиразани оддї Бланшефлерро дўст медорад,
мехоњад ўро ба занї гирад. Аммо падараш ба ин зид аст. Бо маќсади роњ надодан ба
ин амал шоњ Бланшефлерро ба савдогаре мефурўшад. Савдогар дар навбати худ ўро
ба шоњи Бобулистон (Вавилония) њадя мекунад. Флуар ба љустуљўи Бланшефлер
мебарояд ва ўро дар њарами шоњи Бобул пайдо мекунад. Аммо одамони шоњ
Флуарро дастгир мекунанд. Њангоми пурсиш њар яке аз љавонон њамаи гуноњро ба
худ гирифта, аз шоњ илтимос мекунанд, ки аввал ўро ба ќатл расонад, то ин ки азоби
кушта шудани ёрашро набинад. Шоњ аз чунин муњаббати «ѓайриоддї» ба ваљд
омада, асиронро љавоб медињад.
Дар роман то андозае майлњои зиддиаристократї ва эътирофи озодии инсон
дар интихоби рафиќи њаётии худ њис карда мешавад. Њамин ѓояњои зиддиашрофї
баъдтар (ибтидои асри ХIII) дар суруд- афсонаи «Окассен ва Николет» ташаккули
комили худро меёбад. Повести мазкур дар асл њаљви меъёрњо ва ормонњои ритсарї
мебошад. Дар ин асар табаќањои феодалї ва принсипњои ритсарї, ки бар ѓояњои
дини насронї асос ёфта буданд, ошкоро њаљв карда мешавад. Ин бошад дар бораи аз
эътибор дур будани романњои ритсарї ва аз байн рафтани онњо, њамчунин дар бораи
оѓози адабиёти нав – адабиёти шањрї шањодат медод.
АДАБИЁТИ ШАЊРЇ ВА ХАЛЌЇ
(асрњои XIII-XV)
Дар асри ХШ дар натиљаи бо суръати тез тараќќї кардани ќуввањои
истењсолкунанда ва гул-гулшукуфии шањрњо, ривољ ёфтани њунармандї, савдои
хориљї дар аксарияти мамлакатњои Аврупои Ѓарбї дар њамаи соњањои њаёти сиёсї,
љамъиятї ва фикрї љунбишњои зиёди љиддї дида мешаванд.
Мањз дар њамин давра дар фалсафа ва илми замон пешравии бузург дида мешуд.
Аз тарафи дигар мањз аз њамин давра сар карда (рўњониён) барои љорї намудани
дини насронї тамоми ќувваи худро сафарбар менамоянд.
Муносибатњои нави љамъиятї дар адабиёт низ табаддулоти љиддиро ба амал
меоваранд. Дар ин давра ба љои назми ритсарї, ки аз њаёт дур гашта, аз байн рафта
истода буд, адабиёти нав – адабиёти шањрї пайдо
мешавад, ки он ѓояњои
буржуазияи њунармандї-сехиро ифода менамуд. Дар адабиёти шањрї бар хилофи
назми ритсарї тафаккури солим, њаёти њаррўзаи тамоми табаќањои љамъият, аз он
љумла дењќонон ва табаќањои поёни шањр тасвир карда мешуд. Дар айни замон дар
адабиёти шањр дидактизм, њаљв ва панду насињат зиёд мушоњида карда мешавад.
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Дар шароити муносибатњои нави љамъиятї-иќтисодї ќисми зиёди ритсарон ба
њаёти мардумони шањр худро мувофиќ месозанд. Дар натиља то андозае ягонагии
манфиатњои адабии ритсарон ва шањриён ба вуљуд меояд. Дар адабиёти шањрї њаёт
ва муборизањои ањолии шањрњо – шогирдони устохоноњо, мардикорон, камбаѓалони
шањр, ки нисбат ба устоњои бой, савдогарони калон-њамфикрони ритсарњою
рўњониён муносибати душманї доштанд , инъикос карда мешуд.
Дар натиљаи тоандозае як гардидани манфиатњои адабии шањриёну ритсарњои
феодалї адабиёти шањрї аз назми ритсарї як ќатор жанрњоро комилан дигар
намуда, ќабул менамояд. Дар зери таъсири адабиёти ритсарї дар адабиёти шањрї
лирикаи публицистї, њаљвї ва ё шўхї, ки бе мусиќї иљро карда мешуд, пайдо
мешавад. Дар ќатори лирика њикояњои хурди мазмуни њаётидошта, романњои калони
рамзї, асарњои гуногуни дидактикї ба вуљуд меоянд.
Услуби шоирон низ таѓйир меёбад. Шоирон мутлаќо бо нусхабардории
хаќиќат машѓул мешуданд. Бар хилофи назми латиф ва нозуки ритсарї услуби
адабиёти шањрї ба нутќи мардуми табаќањои поёни шањр наздик мешавад. Дар
забони асарњои бадеї калима ва ифодањои њунарандї, халќї ва њатто лањљавї пайдо
мешаванд.
Њамаи ин протсеси љамъият ва табаддулотњои адабї пеш аз њама дар Фаронса
ба вуљуд омада буданд ва мањз Фаронса ба эљодиёти адабии дигар халќу
мамлакатњо таъсири муайяне расонидааст.
Яке аз жанрњои дўстдоштаи адабиёти шањрї дар Фаронса – фаблио њисоб
мешуд. Фаблио- њикояњои на он ќадар калони шеърї буда, дар бораи њодисањои
аљоибу ѓароиби њаётї наќл мекард. Вазифаи чунин њикояњо аз ханда иборат буд.
Аммо характери ханда дар фаблио гуногун буд.
Яке аз намудњои оддии фаблио- анекдот ва ё ханда, ки дар натиљаи ба маќсади
худ маънидод намудани калима дар сухан рўй медод, њисоб мешуд. Дар ин гуна
фаблио мазмуни иљтимої ва њаљвї дида намешуд. Маќсади он аз ханда, истироњати
рафиќона иборат буду халос.
Гурўњи дигари фаблио дорои сужети муайян буд. Дар ин гуна фаблио аќидањои
муайяни иљтимої ифода карда мешуданд. Вобаста ба рўњияи замона дар фаблио
ахлоќи шањриён васф карда шуда, ритсарњо ва ахлоќи онњо –зиракї, эњтиёткорї ва
корчаллонии онњо њаљв карда мешуданд. Ба ин гурўњи фаблио пеш аз њама фаблиои
«Дењќони табиб», ки асоси драмаи Молер «Лекарь по неволе» гардида буд, дохил
мешавад.
Ба дењќоне супурда шуда буд, ки духтари шоњро табобат кунад, яъне ўро аз
азоби устухони фурўбурдааш халос намояд. Дењќон дар тиб чизеро намефањмид,
Вале ба дењќон муяссар мешавад, ки бо нозу карашма ва рафторњои хандаовари худ
духтари шоњро хандонад. Дар натиљаи ханда устухон аз гулўи духтар мебарояд.
Баъд овозаи ин «табиби њозиќ» зуд ба шањр пањн мегардад. Аз тамоми шањр
беморони зиёде љамъ мешаванд ва талаб мекунанд, ки онњоро низ табобат намояд.
Табиб ба беморон рўй оварда мегўяд, ки доруи дарди шумоён хокистари љасади яке
аз шумоён мебошад. Њар касе, ки дарди худро ќаттол ва умрашро ба охиррасида
донад, ба оташ дарояд. Аз хокистари љасади ў дигар беморон шифо хоњанд ёфт.
Дењќон чунин роњи наљотро ба њар кадоми беморон пешнињод менамояд. Вале њамаи
беморон худро сињату солим гуфта зуд аз љой мехезанду сўи хонаашон мешитобанд.
Њамин тариќ, дар фаблио дар баробари доноии халќи мењнатї бевафоии занон,
њасисї, њарисї, сахтдилї ва нопокии рўњониён, амалиёти ќаллобон ва монанди инњо
барин хислатњои нопоки инсонї фош ва њаљву мазоњ карда мешуданд.
Дар њамин давра дар адабиёти шањрии Фаронса калонтарин ёдгории адабиёти
шањр, ки аз љињати услуб ва мазмуни ѓоявї ба фаблио наздик аст, “Роман дар бораи
Рўбоњ” пайдо мешавад.
“Роман дар бораи Рўбоњ” ёдгории бузурги адабиёти шањрии Фаронса мебошад.
Ин асар дар миёнаи асри ХШ навишта шудааст. Он дар асоси масалхои халќї, ки дар
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миёнаи асри ХП дар Шимоли Испания дар шакли достонњои киклї (доиравї) вуљуд
дошт, эљод шудааст. Сарчашмаи дигари пайдоиши ин роман анъанаи масалнависии
юнонї-лотинї, ки дар асрњои миёна амал мекард, мебошад.
Роман аз 30 ќисм (“шохањо”) иборат буда, дар атрофи як мавзўи асосї –
муборизаи Рўбоњи маккор – Ренар бо гурги даѓалу нодон Изегрим бањс мекунад. Дар
он дар бораи кирдорњои нопоки Рўбоњи маккор – Ренар, ки аз дасти он њамаи
бошандагони љангал – гург, хирс, гурба, хурўс ва њатто шоњи њайвонњо шер ба дод
омада буданд, наќл карда мешавад.
Дар роман аќидањои зиддифеодалї инъикос ёфтаанд. Муаллифи номаълум дар
образи шер шоњ Нобел, дар образи хар – рўњонии дарбор Бодуэн, дар образи хурўс
наќорачии армияи шоњ Шантаклер, дар образи хирс феодал, дар образи гург
Изегрим (ритсар) ва дар образњои заргўш, мурѓ ва ѓайра одамони оддии љамъияти
феодалиро тасвир менамояд.
Роман ба назм навишта шудааст, ќофиябандиаш љуфт-љуфт мебошад.
Дар нусхахои минбаъдаи роман, ки дар асри ХШ пайдо шуда буданд,
элементњои хушњолкунанда ва мазњакавии асар ба њаљви сахти њокимияти шоњї,
амалдорони феодалї ва рўњониёни давр иваз карда мешавад.
Роман ба бисёр забонњои дунё тарљима шудааст. Соли 1793 И. В. Гёте дар асоси
романи мазкур достони худ “Рейнеке Лис”-ро эљод мекунад.
Ёдгории дигари адабиёти асри миёнаи Фаронса “Роман о Розе” (“Roman de
Rose”) мебошад. Асар аз 2 ќисм иборат аст. Ќисми якуми достон дар солњои 20 асри
ХIII аз тарафи Гильом де Лоррис навишта шудааст. Асар характери тамсилї дорад.
Дар он муаллиф хоби худро баён кардааст. Муаллиф дар хобаш дар бораи ишќи худ
нисбат ба Роза наќл мекунад. Роза таљассуми њам зани ормонї (идеалї) ва њам
осудагии илоњї мебошад. Ќисми дуюми роман соли 1260 аз тарафи ходими калисо
(клирк) Жан де Мён навишта шудааст. Дар ин ќисм муаллиф аќидањои куртуазї117
ва баъзе нуќтањои назари фалсафии даврашро аз нав дида мебарояд.
Љињати муњими ин ќисм дар он аст, ки муаллиф баробарии одамонро тарафдорї
менамояд. Ў инчунин ба роман як ќатор иловањо даровардааст, ки онњо аз рўњияи
баланди озодфикриаш шањодат медињанд. Муаллиф дар бораи занони давраш,
хислатњои хубу бади одамон низ изњори аќида намудааст.
Ќисми дуюми асар дар бораи он шањодат медињад, ки муаллифи он њаљвнависи
моњир ва носењи машњур будааст.
“Роман о Розе” дар асрњои XIV-XVI дар тамоми Аврупо васеъ пањн гардида
буд.
Дар охирњои асри ХIII дар натиљаи зиёд шудани таъсири рўњониён ба корњои
давлат ва њатто кўшишњои онњо барои ба даст овардани њукумат, нусхањои нави
“маккорињои рўбоњ” ба вуљуд меоянд. Чунончи, дар достони “Тољ бар саргузории
Рўбоњ” («Коронование Лиса»), ки соли 1270 дар Фландрия пайдо шуда буд, Рўбоњ бо
маслињати занаш мехоњад, ки худаш ба тахт нишинад. Бо ин маќсад вай ба калисо
рафта, роњибонро ба “маккории рўбоњии” худ ёд медињад. Вакте ки Шер касал
мешавад, (рўбоњ) ба сифати рўњонї ба назди ў омада, мефањмонад, ки тољу тахташро
на ба шахси зўртарин, балки ба шахси аз њама њам доно ва маккор васият кунад: зеро
рўњи замон чунин аст. Ваќте ки баъди вафоти Шер васиятномаро мекушоянд,
мебинанд, ки тољу тахт ба маккор – Рўбоњ васият карда шудааст. Рўбоњ аввал ин
пешнињодро рад мекунад, вале сонї розї мешавад. Рўбоњ дар ибтидо хеле
устокорона њукмронї мекунад: кўшиш мекард, ки халќро ба муќобили худ
барнахезонад, расман аз тўњфањо даст мекашад, вале дар асл ба занаш мефармояд, ки
онњоро аз дари берун ќабул намояд. Њамин тавр, шўњрати Рўбоњ ва њукмронии ў то
ба Рим мерасад ва худи Папа мехоњад, ки аз Рўбоњ санъати гўсфандро ба рўњонї,
бекорхўљаро ба роњиб ва нобакорро ба епископ табдил доданро аз рўбоњ ёд гирад.
Дар давоми тамоми давраи асри миёна баробари назми ритсарї ва шањрї назми
халќї низ инкишоф меёбад.
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Бар хилофи назми табаќањои болои љамъият сурудњои халќї бо оммафањмї,
инсондўстии худ фарќ мекарданд. Аз сабаби шароитњои таърихии замон назми
халќї, асосан, аз дањон ба дањон мегузашт.
Дар назми халќї махсусан балладањо љои муњимро ишѓол мекунанд. Жанри
баллада махсусан дар асрњои XIV-XVI дар њамаи мамлакатњои Аврупои Ѓарбї
инкишоф меёбад.
Аксарияти балладањо дар мавзўъњои таърихї эљод карда мешуданд. Дар онњо
дар бораи низоъњои феодалии байни ритсарњо, князњо ва шањрњо, дар бораи
шўришњои шањрї ва дењќонї ва љангњои байналхалќї наќл карда мешуданд.
Масалан, сурудњо дар бораи љанги Земпах (1386), ки дар он дењќонони Швейсария аз
болои ритсарњои Австрия ѓолиб омада буданд, суруд дар бораи Вильгельм Тель ва
ѓайрањо маълуманд.
Дар Англия балладањои таърихї характери ѓоратгаронаро доро буданд.
Ќањрамони онњо ѓоратгари нек Робин Гуд (дењќони озоди Англия) мебошад. Баллада
дар бораи Робин Гуд дар охири асри XIV, дар давраи шўришњои дењќонони Англия
ба вуљуд омада буд.
Дар образи Робин Гуд халќи Англия аќидањои иљтимоии худ, эътирози худро ба
муќобили зулми феодалї таљассум сохтааст.
Робин Гуд дўсти камбаѓалон ва мазлумон мебошад. Ў аз молњои ѓораткардааш
ба камбаѓалон ёрдам медињад. Ў тарафдори шоњ аст, вале ба муќобили
“хизматгорони хиёнаткори” ў мубориза мебарад. Ў молњои боён, ќозињо ва
рўњониёни дурўяро бо камоли хоњиш ѓорат мекунад. Робин Гуд бо мардонагї,
чаќќонї, ќувваи љисмонї, бо фурўхтанашавандагии худ ва муњаббати ба озодї
доштааш шўњрат пайдо кардааст.
Руњи истиќлолият, озодї, њисси худшиносї ва мардонагї асоси балладањои
Англияро ташкил медихад.
Драма низ яке аз ќисмњои асосии адабиёти шањрро ташкил медод. Драма
њарчанд хеле пеш пайдо шуда бошад њам, вале аз асри ХIII сар карда бо суръат ривољ
меёбад.
Чуноне ки маълум аст, калисо аз аввали пайдоиши худ ба муќобили бозињои
дунявї ва дорои характери бутпарастї мубориза мебурд. Вале дар айни замон
калисо театри худро низ ташкил медод, ки дар он мусиќї ва сурудњои динї садо
медоданд. Нишонањои аввалини пайдоиши ин драма аз антифона ё респонсория,
яъне аз диалоги байни хор – ибодаткунандагон ва роњиб иборат буд. Баъд, дар
асрњои IX-Х матни Инљил ба оњанг даровара шуда, он ба тариќи диалог иљро карда
мешуд, дертар ба ин њаракатњои пантомимикї илова мегардад. Ин гуна сањнањои
ибодаткуниро драмањои литургї меномиданд. Драмањои литургї дар асоси матни
лотинии Инљил, дар назди мењроб (альтар) аз тарафи рўњониён иљро карда мешуд.
Аз асри ХII сар карда аз сабаби ба ањолї номафњум гаштани забони лотинї
драмаи литургї тадриљан алоќаи худро бо ибодаткунї меканад. Ба он элементњои
адабї – театрии дунявї дохил мегарданд, декоратсия васеъ истифода бурда мешавад.
Бинобар ин чунин песањоро дар назди мењроб – альтар дигар иљро кардан номумкин
буд.
Њамин тариќ, песањо аз калисо берун мебароянд: аввал дар пешайвони калисо,
баъд ба кўчаи назди калисо ва нињоят, дар майдони шањр дар сањнаи махсуси театрї
бо либосњои махсус ва иштироки одамони зиёд, ба муњити мардуми шањр мебарояд.
Дар ибтидо драмаи литургї мазмуни диниро ифода мекард. Баъдтар, бо мурури
ба муњити мардуми шањр баромадани драма дар он то андозае њаёти халќи бечора
низ тасвир кара мешуд.
Дар асрњои XIV-XV дар як ќатор мамлакатњои Аврупо, махсусан дар Фаронса
ва Олмон маданияти дунявї бо суръат ривољ меёбад, театри мазњакавї тараќќї
мекунад.
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Театри асри XV ифодакунандаи афкори љамъиятии замони худ буд. Мањз дар он
элементњои халќї зиёд мушоњида карда мешуд. Аммо моњияти халќї ва иљтимоии
театри асри XV бо хусусиятњои хоси асримиёнагї: эњтиёткорї, насињатпарастии аз
њад зиёд, мањдудияти доираи назар, ањамияти зиёд додан ба чизњои майда-чуйдаи
зиндагї, ки масъалањои умумиинсониро рупўш мекарданд, мањдуд гардида буд.
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БОБИ 3
ТАМАДДУНИ РУМ
( ВИЗАНТИЯ)
Тибќи даврабандие, ки имрўз дар таърихи маданият амал мекунад118, таърихи
маданияти Рум (Византия) ба се давра људо мешавад;
1, Асри IV- нимаи аввали асри VII (давраи таназзули сохти ѓуломдорї,
пайдоиши муносибатњои феодалї. Ин давраро дар таърих давраи гузариш
номидаанд. Барои маданияти ин давра муборизањои тезу тунд миёни сохти кўњнаи
ѓуломдорї ва сохти нави феодалї хос аст. Таѓиротњои љиддии форматсионї, ки дар
дохили Империяи ѓуломдории Византия пухта расида буданд, дар њамаи соњањои
маданият инъикоси худро меёфтанд.
2. Миёнаи асри VII- ибтидои асри ХIII-давраи тањаввулоти инкишофи
муносибатњои феодалї.
3. Асри ХIII – миёнаи асри ХV – инкишофи минбаъдаи муносибатњои
феодалї ва оѓози таназзули он.
ТАЪРИХ
Византияро империяи Рими Шарќї меноманд. Аксари мутлаќи муаррихон
таърихи таъсисёбии ин Империяро бо вафоти императори Рим Феодосийи I (379-395)
вобаста кардаанд. Баъди вафоти император Феодосийи 1 мамлакат миёни ду
писарони ў - Аркадий ва Гонорий таќсим мешавад. Мувофиќи ин таќсимот ќисми
шарќии империя ба писари калонї- Аркадий (395- 408) ва ќисми ѓарбї ба писари
хурдї Гонорий (395-423) мегузарад. Дар натиља дар собиќ њудуди империяи Рими
ѓарбї ду империя-империяи Рими шарќї ва империяи Рими ѓарбї ба вуљуд меояд.
Империяи Рими шарќї аз љињати љуѓрофї њудуди васеъро (наздик ба 750 миллион
мукааб километр) дар бар мегирифт. Ба он Нимљазираи Балкан ва љазирањои
сершумори Бањри Эгей (Кипр , Родос, Крит ва ѓ.), љазирањои шарќии Бањри
Миёназамин, Осиёи Саѓир, шимоли Месопотамия, ќисми Арманистон, Сурия,
Фаластин, Миср, Киренаика, соњили љанубии Ќрим дохил мешуданд. Пойтахти
империя шањри Константинопол (Ќустантания)119 буд.
Дар ин сарзамин халќиятњои гуногунзабон ва гуногунмазњаби юнонї, дакњо,
фракиягињо, иллирийињо, арманњо гурљињо,ќабилањои эллинишудаи Малайзия,
Суриёгињо, яњудиён, ќибтињо (коптњо), гурўњњои гуногуни этникии романишуда ва ѓ.
сукунат доштанд. Юнонињо аксариятро ташкил медоданд ва аз ин рў дар њаёти
иќтисодї-иљтимоии империя мавќеи роњбарикунандаро доштанд. Забони юнонї забони умумидавлатї гардида буд.
Империяи Рими Шарќї аз љињати иќтисодї назар ба империяи Рими ѓарбї
мустањкам ва пуриќтидортар буд. Дар ин љо муносибатњои савдої ба мамлакатњои
Осиёгии Шарќ бе таъхир давом мекард ва инкишоф меёфт. Њамаи ин имконият дода
буд, ки дар ваќти њуљуми варварњо вай соњибихтиёрии худро нигоњ дорад. Бесабаб
нест, ки сарлашкари варварњои гермонї Одоакр баъди дар соли 476 аз тахт рондани
охирин императори Рими Ѓарбї Ромул Августула кулоњи императорї ва дигар
аломатњои ифтихории императориро мањз ба империяи Рими шарќї мефиристад. Аз
њамон замон ба баъд империяи Рими шарќї “Подшоњии Ромейї” (Римї) ва пойтахти
он Константинопол (Ќунстантания) “Рими нав” ва императори он ягона вориси
ќонунии Сезарњои Рим эълон карда мешавад.
Бо мурури замон (дар давраи Эњё) ба љои номи империяи Рими шарќї империяи
Византия120 (Рум) меояд. Византия махсусан дар давраи њукумронии император
Юстиниан (527-565) ба комёбињои баланди иќтисодї,сиёсї,њуќуќї,маъмурї ва
маданї-маънавї ноил гардида буд. Дар ин давра ба Юстиниан муяссар шуда буд, ки
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шоњигарињои Вандалњо ( Африќои Шимолї) (соли 534), королии остготњо
(Италиягињо) (соли 555) ва Бетика (соњили љанубии Испания)-ро ба даст оварда, як
муддат
империяи собиќи Римро дар њудудњои пешинааш барќарор намояд.
Фаъолияти ў дар соњаи љорї намудани ќонун “ Маљмўи њуќуќњои шањрвандї”, ки дар
баробари сохти ѓуломдорї муносибатњои феодалї ва мутлаќияти императориро
инъикос менамуд, низ ќобили таваљљўњ аст. Дар давраи подшоњии Юстиниан дар
мамлакат ба сохтмони ќалъањо, иншоотњои љамъиятї- ќубурњои обгузар, роњњои
сангфарш, кўпрукњо, њаммомњо, театрњо ва иморатњои њукуматї, инкишофи санъати
рассомї, меъморї (калисои Софияи муќаддас), илмњои даќиќ, муњандисї,
гуманитарї ва ѓ диќќати зиёд дода мешавад. Дар ин давра муаррихони машњур
Прокопий Кесарийский (“ Таърихи љангњо) ( дар бораи таърихи љангњои Юстиниан
бо форсњо, готњо ва ѓ.)., “ Сохтмонњо”, “Таърихи пўшида” ( дар бораи сањифањои
таърихи њукумронии Юстиниан),Агафий (асараш “Подшоњии Юстиниан”), олимони
тиб Александр Тралї, Павел Эгинский, риёзиён-механикњо Исидори Мелети,
Афимияи Тролї (бинокорони асосии калисои Софияи муќаддас) ва нињоят,
љуѓрофидон Козьма Индикоплавт њаёт ба сар мебурданд.
Бо вуљуди ин бояд ќайд намуд, ки дар давраи подшоњии Юстиниан вазъи
зиндагии халќи мењнатї нињоят душвор буд. Зулму истисмори берањмонаи халќ,
андозњои вазнин, ќўшишњои барќарор намудани тартиботи кўњна, худсарии
амалдорони мањалњо нињоят косаи сабри халќро лабрез менамояд. Дар њама љо-дар
Констнтинополь, Фаластин, Африќо, Италия, Болкон ва ѓ.- исёнњои зиёди халќї ба
вуљуд меоянд, шањрњо оташ мегиранд.
Аз ин зиддиятњои дохилї истифода намуда ба Византия баъди вафоти
Юстиниан лангобардњо, вестготњо, славянњо, форсњо ва нињоят, арабњо њуљум
меоранд. Дар Византия ќуввањои дохилии марказгурез низ сар мебардоранд.
Империяи Византия аз як ќатор сарзаминњои худ- ќисмњои шимолї ва миёнаи
Италия, Испания, Сурия, Фаластин, Миср мањрум мегардад. Дар ибтидои асри VII
дар ихтиёри Византия танњо аз се як њиссаи заминњои пешинааш боќї монда буд.
Дар натиљаи бўњрони нимаи дуюми асри VI ва ибтидои асри VII империяи
Византия рў ба таназзул менињад, дар сеяки сарзамини Империя аломатњои
хољагидории феодалї мушоњида мешаванд, ба љои мењнати ѓулом мењнати озоди
кишоварз ва косибу њунарманд меояд, асоси ќўшунњои феодалиро акнун дењќонони
озод ташкил медињанд, дар ваќти љанг онњо аз баъзе андозњо ва маљбуриятњо озод
мешуданд,
Бо вуљуди
ин феодализм дар Византия нињоят суст инкишоф меёфт.
Сарчашмањои таърихї сабаби инкишофи сусти муносибатњои нави феодалиро дар
Византия аз инњо ибрат медонанд:
1. Империяи Византия њамчун вориси бевоситаи империяи Рим шўњрати
давлати љањониро дар даст нигоњ медошт. Византия њамчун давлати ѓуломдорї аз
ибтидо назар ба иперияи Рими ѓарбї аз љињати иќтисодї нисбатан пуриќтидор буд,
Њуљуми варварњои Аврупо (олмонињо, лангобардњо,вестготњо, славянњо) ба ин љо
чунон, ки дар империяи Рими ѓарбї дида мешуд, чандон харобињои зиёдеро
наоварда буд. Дар ин љо муносибатњои устувори иќтисодї, муомилоти савдо ва
тиљорат (“Роњи бузурги абрешим “ бо Чин , “Роњи хушбўињо” аз Арабистон ба
бандарњои Бањри Сурх, Халиљи форс ва уќёнуси Њинд ) нигоњ дошта шуда буданд.
Пойтахти империя шањри Константинопол, ки аз љињати ањолї ба Рим баробар
гардида буд, ба “ Устохонаи љањон”, Устохонаи шањомот” ва бандари калонтарини
интиќоли мол табдил ёфта, моњияти бузурги њарбю стратегї пайдо карда буд.
Византия тавассути ин шањр-бандар дар гулўгоњи Босфор мавќеи њукмронро дошт.
Костантинополь дар љањон чун “шањри шањрњо”, “машъали дунё”, «шарафи љањон»,
“ модари калисо”, “такягоњи эътиќод” , «њомии илм ва санъат “, “рамзи ватан” ва
«сарчашмаи зебої» ном бароварда буд .
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2. Дар шањрњои Византия дар ќатори ѓуломон унсурњои ѓайри ѓулом-косибон
ва њунармандони озод, дар дењот љамоатњои дењќонї амал мекарданд. Дењќонони
Византия аз љињати њуќуќї ба давлат вобаста бошанд њам (кишоварзони шоњї дар
Сурия ва Миср ), вале соњиби замини шахсї буданд, хољагии худро доштанд, дар
хариду фурўши мањсулоти худ озод буданд ва аз њамин љињат аз ѓуломон фарќ
мекарданд.
3. Дар Византия дар шањрсозї ва шањдорї анъанањои полисии Юнони ќадим
ба роњбарї гирифта мешуданд: шањрњо аз рўи наќша ва бо санъати баланди меъморї
сохта мешуданд. Дар он намояндагони халќњои гуногун зиндагї мекарданд.
4. Маданияти Византия дар заминаи нисбатан устувори анъанањои мадании
юнонию римї-њаллинї, аз љумла аввал забони умумии лотинї, баъд юнонї, ки ба
забонњои халќњои Шарќ наздик кунонида шуда буданд, инкишоф меёфт. Византия
чун пуштибони маданияти юнонию римї боќї монда буд.
5. Дар масъалањои дину мазњабњо низ як навъ озодии эътиќод вуљуд дошт.
Дар ин љо дар баробари муќаддасоти масењияти шарќї муќаддасоти халќиятњои
мањаллї-арабњо, арманњо, гурљињо, халќиятњои Ќрим, Осиёи Саѓир ва ањолии
лотинии Иллирик ва дастовардњои мадании онњо низ эътироф карда мешуданд.
6. Љараёни феодаликунонии мамлакат њарчанд аз нимаи дуюми асри IХ
фаъолона сар шуда бошад њам, вале то ба шаклњои классикии он, ки дар Аврупои
ѓарбї дида мешуд, инкишоф наёфта буд.Феодали Византия аз феодали Аврупои
Ѓарбї фарќи калон дошт. Ў дар замини худ хўљаини мутлаќ њисоб намешуд. Давлат
миќдори заминњои феодалон ва теъдоди кишоварзони онро мунтазам назорат
мекард, метавонист, ки заминро мусодира намояд, њаљми андозро муайян кунад.
Феодалони Византия њуќуќи ба дењќонони худ љазои олї доданро надоштанд. Мањз
аз њамин сабаб заминдории калон дар Византия нисбат ба Аврупои Ѓарбї хеле дер (
аз асри ХIII сар карда) инкишоф меёбад
7. Инкишофи муносибатњои нави феодалї дар Византия баъзе хусусиятњои
хосро дошт. Масалан, агар дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї њамчун ќоида
ташаккули феодализм бо барњам зада шудани сохти ѓуломдорї, њалокати давлати
империяи Рим ва њуќуќњои римї, бо харобгардии шањру дењот ва пастравии
маданияти антиќї вобаста бошад, пас дар Византия муносибатњои нави феодалї яку
якбора дар дохили љамъияти ѓуломдорї пайдо шуда буданд. Дар он омехтагии
(синтези) тартиботи варварї кам ба назар мерасид. Дар мавридњое, ки ин омехтагй
љой дошт, дар онњо муносибатњои на варварї, балки анъанањои давраи охири
антиќї афзалият доштанд. Мањз аз њамин сабаб сохти ѓуломдорї муддатњои дароз
њастии худро нигоњ медошт. Феодализм дар Византия дар натиљаи муборизањои
дохилии тўлонї ташакул ёфта буд.
8. Дар Византия давлати мутамарказонидашуда ва иттифоќи калисо бо
њокимияти императорї вуљуд дошт, ки он барои њамаи соњањои њаёти љамъиятии
мамлакат – иќтисодї, сиёсї, маданї ањамияти аввалиндараља дошт. Базаи устувори
иќтисодии давлати Византияро фонди заминњои давлатї, боигарии шањрњо,
инкишофи касбу њунарњо ва махсусан савдо ташкил медод. Византия муддатњои зиёд
дар савдои бањрї ( Бањри Миёназамин ) бо Ѓарб ба њуљумњои ѓоратгарони бањрї
нигоњ накарда , пешсафии худро нигоњ медошт. Фонди императорї аз хазинаи
давлатї (фиск) ва доменњо (заминњо) иборат буд. Вале императори Византия ба
мисли шоњони Машриќзамин њуќуќи ба њамаи заминњои мамлакат молик буданро
надошт.
9. Дар Византия њукумронии як шахс-мутлаќияти император љорї буд.
Таълимот дар бораи мутлаќияти як шахс (император) мањз дар Византия ташаккул
ёфта буд. Асоси ин таълимотро назарияи Афлотун ва навафлотуниён ташкил медод.
Баъдтар ба ин таълимот баъзе таѓиротњо дохил карда мешавад. Мањз дар Византия
калисои насронї назарияи илоњии њокимияти императориро асоснок карда буд ва бо
худи њамин ба мутлаќияти насронї иљозатномаи динї (илоњї) дода шуда буд. Дар
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ташаккули назариявии таълимот дар бораи њукумронии як шахс (мутлаќияти
император) таъсири аќидањои римї: (император Худо дар рўи замин) ва консепсияи
фалсафї- сиёсии њокимияти мутлаќ,ки аз Шарќ ба Ѓарб гузашта буд, наќши бузург
бозида буданд.
Њамин тариќ, дар даврае, ки империяи Рими ѓарбї ва чанде дигар шањрњои
ободу зебои антиќ бар асари зарбањои варварњо ( љоњилон) ба харобазор табдил
ёфта буданд, Византия (ќисми Рими шарќї) давраи шукуфоии илму маърифат,
санъату маданият, савдою тиљорат, инкишофи шањрсозї ва ѓайраро аз сар
мегузаронд. Ин мамлакат талаботи иќтисодии худро ба дараљаи зарурї бо моли
хом, мањсулоти хољагии ќишлоќ ва коркарди канданињои фоиданок мустаќилона
таъмин мекард. Њаёти дохилии Византия дар давраи њуљуми варварњо ба муќобили
империяи Рими ѓарбї нисбатан устувор ва оромтар буд. Беабаб нест,ки Аврупоиён
муддатњои дароз Византияро њамчун мамлакати бои афсонавї тасаввур мекарданд.
Вале аз ин набояд чунин хулоса кард,ки зиндагї дар ин мамлакати “афсонавї” дар
тамоми даврањои мављудияти он бе зиддият ва љангу љидол, бе мубориза бо
аљнабиён њамеша оромона мегузашта бошад, њаргиз!
Византия низ борњо ба њуљуми аљнабиён дучор шуда буд. Дар асрњои V-VI ба
Византия ќабилањои варварии олмонињо- вестготњо, остготњо ва ѓ. њуљум меоранд.
Онњо якчанд ноњияњои Византияро забт намуда, дар он љоњо маскан мегиранд; дар
њамин давра ба Византия (нимљазираи Балкан) ќабилањои варварии славянњо сар
дароварда то Пелопонеис, Крит ва Константинопол наздик омада, дар мањалњои
ишѓол кардаашон маскан мегиранд. Дере нагузашта славянњо дар нимљазираи
Балкан ќисми муайяни ањолиро ташкил медињанд. Онњо дар асри VII дар
сарзаминњои забт кардаашон аввалин давлатњои варварии худ-шоњигарии Булѓория,
Сербия ва Хорватияро ташкил медињанд. Шоњигарии Булѓория њарчанд дер давом
накарда бошад њам (он њамагї то ибтидои асри ХI вуљуд дошт ), вале барои
империяи Византия хавфи калон дошт ва душмани пурзўр њисоб мешуд.
Ба ѓайр аз ќабилањои варварии Аврупои ѓарбї (олмонињо) ва Аврупои шарќї
(славянњо) Византия дар асри VI ба њуљумњои форсњо ва дар асри VII ба њуљумњои
арабњо дучор шуда буд. Арабњо дар як муддати кўтоњ як ќатор заминњои Империяи
Византияро-Искандария (соли 634), Димишќ (соли 635), Карфеген (соли 637)- ба даст
меоранд. Дар солњои 717-718 арабњо бар зидди Византия ба њуљуми нав гузашта, ин
дафъа то ба остонаи пойтахти империя- Константинопол наздик меоянд. Вале ба
Византия муяссар мешавад, ки душманро зада ќафо партояд ва дар асри IХ иќтидори
пешинаи худро барќарор созад. Дар ибтидои асри ХIII (соли 1204 ) салибдорони
Аврупои Ѓарбї ба Византия лашкар кашида, пойтахти империя-Константинополро
ишѓол мекунанд. Дар натиља Византия ба се ќисм-империяи Никея (1204-1261),
империяи Трапезунд (1204-1461), давлати Эпир (1204- 1337 ) људо мешавад.
Дар нимаи дуюми асри ХIII- ягонагии империяи Византия њарчанд аз нав
барќарор шуда, Константинопол боз пойтахти мамлакат гардида бошад њам, вале
њокимияти императорї давлатро дигар ба он тарзу тартиботи ѓуломдорї идора
карда наметавонад. Империя аз халќиятњои гуногун иборат буд. Дар он мувофиќи
њисоби олимон 30-35 миллион нафар ањолї зиндагї мекард ва он аз љињати миллату
мазњаб гуногунранг буд. Дар байни ањолї халќиятњои суриёнї, яњудї, арманї, гурљї,
ќибтињо (коптњо дар Миср), юнонињо (ќисми асосиро ташкил мекарданд), римиён
(ќисми начандон зиёд) ва ѓ. дида мешуданд. Дар тамоми империя аввал, забони
лотинї, баъд аз асри VII сар карда ба љои он- забони юнонї љорї гардида буд . Дар
њама љо кўшишњои махлутсозии халќиятњо ва ба вуљуд овардани њокимияти махсуси
юнонї-византиягї ба харљ дода мешуд.
Њамаи ин табиист , ки ба халќњое, ки забон ,одоб,услуб ва анъанњои мадании
аљдодии худро гум кардан намехостанд, хуш намеояд. Илова бар ин зулму
истисмори ѓуломдорї ва ситами золимон ба он сабаб гардида буд,ки халќи мењнатї
дар мањалњо ба муборизањои истиќлолталабї бархезад (шўриши “Ника”-Ѓалаба” 11
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ноябри соли 537), шўриши Фомаи Славянин (соли 821), шўриши Фаластин (солњои
529-530), шўриш дар Константинополь (соли 532), шўриши Сербњо (соли 1190) ва ѓ.)
Фарќиятњо ва зиддиятњои этникї, маишї, мазњабї, динї, ки дар мањалњо њанўз
решањои мустахкам доштанд, низ ба тезу тунд гардидани вазъияти иљтимої, сиёсї
ва иќтисодию маънавї сабаб мегарданд. Зиддиятњои дохилї инчунин дар натиљаи
роњ надодани њукумати марказї ба инкишофи заминдории калон (латифундияњо) ва
худмухтории феодалон тезу тунд мегарданд. Њамаи ин дар нињояти кор ба
сустшавии иќтидори њукумати марказии империя оварда расонда буд. Ин буд,ки дар
мамлакат ќуввањои нави љамъиятї-ашрофони феодалї сар мебардоранд, империя аз
нав ба ќисмњо људо мешавад, роњбарї дар мањалњо ба дасти ашрофони феодалї
мегузарад. Дар ин давра дар ихтиёри император Михаили VIII Палеолог њамагї
ќисми ночизи Осиёи Саѓир, Фракия ( дар шимолу ѓарб ), Маќдуния (дар љазираи
Балкан), ќисми Морей ва якчанд љазирачањо (дар ќисми шимолии Бањри Эгей)
монда буд, Константинопол ќисман хароб ва ќисман талаву торољ гардида буд.
Ањамияти тиљории он паст гардида буд. Венетсианњо ва генуињо роњи савдоро дар
бањри Эгеї, гулўгоњи Босфар ва Бањри Сиёњ ба даст дароварда буданд. Њукмронии
Лотинињо (Аврупои Ѓарбї) ба алоќањои пешинаи савдои Византия зарбаи сахт
расонда буд. Вай инчунин механизми пешинаи идораи давлатро хароб карда буд.
Феодалони Осиёи Саѓир дар Шарќ бо султонњои туркї гуфтушуниди мустаќилона
мебурданд. Дар Нимљазираи Балкан оилањои Дукњо, Ангелњо, Кантакузенњо бо
Византия раќобат доштанд. Дар асри Х1У ба Кантакузенњо муяссар мешавад, ки ба
як муддати зиёд палеологњоро аз тахт ронда њукумати императориро ба даст оранд.
Парешонии феодалї хољагии Империяро хароб карда, онро ба хољагии натуралї
оварда буд. Дар тамоми мамлакат бекорї меафзуд, гушнагї ва ќашшоќї њамаро
фаро гирифта буд.
Нињоят косаи сабри халќ лабрез мешавад, дар шањрњои Солуни (Фессалоникї),
Адрианополь, Граклей ва ѓ. исёнњои халќї ба амал меоянд. Махсусан њаракати
мардумии шањри Солунї (Фессалоники), ки њафт сол (1342-1349) давом карда буд,
басо дањшатангез мегузашт. Бесабаб нест, ки ин њаракат дар таърих бо номи “ Зилат”
(“пурошўб”, дањшатнок”) сабт шудааст Мардуми бапохеста дар њама љо сарварони
мањаллиро ба ќатл мерасониданд, молу мулки онњоро мусодира менамуданд, њатто
шањри худро ба мисли Италиявињо- љумњурии мустаќил эълон карда буданд.
Империяи Византия њолати парешонии феодалиро аз сар мегузаронд.
Аз ин парешонї истифода намуда 29-юми маи 1453 туркњо бо сарварии вориси
Султон Муроди II-Султон Муњаммад ( 1451-1481 ) ба Византия лашкар мекашад. Дар
ин ваќт дар ихтиёри императори Византия њамагї 10 њазор аскар монда буд,
Мањаммади II бошад, 200 њазор аскар дошт. Муњосираи Константинопол ќариб 2
моњ давом мекунад. Нињоят, император Константини Х1 (1448-1453) дар љанг кушта
мешавад, аксарияти мудофиёни шањр њалок мегарданд. Пойтахти империя берањмона
хароб ва ѓорат карда мешавад. Бо фармони Султон Муњаммади II танњо биноњои
шањр аз харобї эмин монда буданд,зеро ў ќарор дода буд , ки Константинополро
пойтахти империяи Туркияи усмонї хоњад кард. Ёдгории машњури давраи
Юстиниан-калисои Софияи муќаддас ба масљиди љомеи Султонї табдил дода
мешавад, ба он номи “Ас-София”-ро мегузоранд. Константинопол номи
Стамбулро121 мегирад.
Њамин тариќ, аз тарафи туркњои усмонї забт карда шудани пойтахти ВизантияКонстантинопол аз њалокати умумии империяи Византия ва тамаддуни 1000-солаи он
шањодат медод.
МАДАНИЯТИ ВИЗАНТИЯ
Маданияти давраи аввали Византия (Рум) аз омехтагии анъанањои будпарастї
ва насронї ташаккул ёфта буд. Миёни ин ду ѓояњои динї баъзан муборизањои хунин
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дида шавад њам, вале муносибати байнињамдигарии онњо умуман душманона набуд.
Ба одамони бо маърифати ин давра бепарвої нисбат ба ѓояњои динї (индиферентї)
хос буд. Онњо бовар доштанд ва ё бовар карданро лозим медонистанд,ки Худо
ќонунњои маънавиро њимоя мекунад. Вале онњо ба кўшишњои маърифати илоњї
бовар надоштанд. Нозукињои метафизикии динњои будпарастї ва насронї барои
онњо ањамият надошт, зуњуроти фанатизми динї бошад барояшон нафратовар буд.
Онњо танњо дар назди бузургии
сењрангези империяи Рим ба њаяљон
меомаданд.(Мартоеллин-Прокопий-Агафий ва ѓ.).
Умуман, маданияти давраи аввали Византияро метавон њодисаи “сарњадї”
номид. Ин сарњад дар ду маврид дида мешавад: 1) љуѓрофї: Византия Балкану
Италияи ѓарбиро аз Сурияю Копти шарќї људо мекард: 2) ваќт (замон): Византия
давраи антиќиро аз давраи асрњои миёна фарќ мекунонд.
Византия давлате буд,ки дар он Юнон (Ѓарб) бо Осиё (Шарќ) бо њам махлут
(омехта) шуда буданд. Маданияти Византия дар заминаи омехтагии ин ду анъанањои
ѓоявии антиќї (њеллинї) ва насронї ташаккул ёфта буд. Мањз аз њамин сабаб
њангоми омўхтани маданияти ин давраи Византия ба омўњтани ѓояњои насронї ва
њеллинї бояд эътибори љиддї дод.
Маданияти давраи аввали Византия ибтидои худро аз ваќти ба тахт омадани
император Константини 1 (306-337) мегирад. Вале калисои насронї њанўз то
Константини 1 анъанаи беш аз дуасраи адабї-маданиро соњиб буд ва табиист, ки он
мањз дар заминаи њамин омехтагии ѓояњои насронї ва санъати сухани њеллииї
ташаккул меёфт.
Дар ибтидои асрњои миёна Византия њарчанд анъанањои мадании њеллиниро
давом медод, вале бояд хотирнишон сохт,ки санъати давраи охири антикї, яъне
њеллинї аз асосњои классикии юнонии худ фарсахњо дур гашта буд. Санъати давраи
њаллинї аз омехтаи элементњои санъати Миср, Сурия, Эрон иборат буд. Дар он
таъсири таълимоти динии Шарќї-парастиши муќаддасот, таълимоти љараёнњои
тасаввуфї, рамзњои масењї зиёд њис карда мешуданд. Ин санъат дар айни замон
њамчун санъати антропоморфї122 кайњост,ки дунёшиносии равшан ва бутуни
классикиро гум карда буд.
Ин мероси давраи охири антикї, яъне санъати давраи њеллинї худро ба
шароитњои нави таърихї мутобиќ сохта, услуби бадеиеро ба вуљуд оварда буд, ки он
ба руњи њарфи асрњои миёна пурра мувофиќат мекард ва чуноне ки олимон таъкид
мекунанд, ин санъат беш аз њама “ характери ортодоксалї-насронї” дошт.123
МАДАНИЯТИ БАДЕИИ ВИЗАНТИЯ
Дар маданияти бадеии Византия ду мабдаъ-мўњташамї, шањоматнокї ва
спиритуализми124 нозук ба њам як шуда буданд. Ба назар чунин мерасад, ки ин ду
мабдаъ моњиятан хилофи якдигаранд.Зеро спиритуализм ба кайфияти эњсосї
душмани ашаддї аст, тамошои манзарањои боњашамат-ороиши биноњои калисоњо,
кўшкњо, ќасрњо бошад хоњ нохоњ кайфияти эњсосї мебахшиданд.Ба аќидаи
санъатшиносон бузургии санъати Византия низ мањз дар њамин аст. Дар он ин ду
мабдаи мухолиф ба системаи ягонаи бадеї дароварда шуда буд, системае, ки аз рўи
ќоида ва меъёрњои расмикунонида-шуда тантананокї ва пурассроии маросимњои
диниро таљассум месохт.
Бояд хотирнишон сохт,ки то пайдоиши дини масењї дар мазњабњои одамони
ќадим дуализм (руњ ва љисм ) вуљуд надошт, дини онњо худ эњсосї буд. Онњо Худоњои
худро танњо дар симои љисм тасаввур мекарданд. Дуализмро (руњ ва љисм) дини
насронї оварда буд, дурусттараш вай тасаввури соддаи яккахудоии ќадимро ќонунї
гардонида, онро ба як системаи муайян дароварда буд.
Аз ваќти љорї гардидани дини масењї (асри IV) дар санъати Византия зебоии
моддї њамчун рамзи, акси зебоии фавќуттабиї, њамчун образи шартии “архетипи”
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илоњї маънидод карда мешуд .Дини масењї худ њељ гоњ љисмро инкор накардааст,
вай таълим медињад, ки љисмњо љон доранд ва метавонанд аз он мањрум шаванд.
Масењият зиндашавии мурдањоро эътироф мекард. Ба ќавли яке аз аввалин
файласуфони масењї “њангоми зиндашавї љисми одам њар ќадар вайрон шуда бошад
њам аз нав бо њам як мешавад” Таълимот дар бораи дар симои одамї таљассум
ёфтани Исои Масењ худ як рамзи љисми заминї, муросои шоирона миёни “љањони
кўњї” ва “љањони водї “ њисоб мешуд.
Санъати Византия мањз њамин љињати муросокории таълимоти насрониро ба
таври ба худ хос истифода мебурд. Дар натиља шаъну шукўњ, тиллою мармар, зебоию
дурахшандагї-њама њамчун рамзи њаловати илоњї бамавќеъ буданд. Мањз зиндагии
бошукўњ ва бо њашамат дар ињотаи зару зевар љавобгўи талаботи маънавии
табаќањои болои империяи Рими шарќї, ки ба ќадри кайфиятњои заминї (ќасри
Константинопол ) мерасиданд, њисоб мешуд. Маросими ибодат, ки дар калисоњои
Византия ба љо оварда мешуд, мутлаќо характери рамзї дошт. Калисои Византияро
њамзамононаш “театри бе љисм ва руњї” меномиданд. Ваќте, ки сафирони князи
Киев Владимир дар асри Х ба шањри шоњ (Константинопол) барои ибодат ба
калисои љомеи Софияи муќаддас меоянд, онњо, мувофиќи ахбори солнома, дар куљо
- дар замин ё дар осмон будани худро намедонистанд. Ривоят мекунанд,ки гўё мањз
баъди њамин Русь дини насронии навъи Византиягї (на ѓарбї)-ро ќабул карда аст.
Олимон тахмин кардаанд,ки ба сафирони Руси Киевї шояд ин тассавуротро на
фаќат маросими ибодат, балки худи калисо, ки мўъљизаи санъат мебошад ва дар асри
VI аз тарафи меъморони Осиёи Саѓир Анфимиї ва Исидор сохта шуда буд, ба вуљуд
оварда бошад. Бояд хотирнишон сохт, ки калисоњои масењии асри миёнаи Византия
аз љињати шакли меъмории худ аз калисоњои антиќї фарќи калон доштанд. Дар
калисоњои навъи классикї ба намуди зоњирии бино диќќати зиёд дода мешуд, ба
масоњати дохили бино чандон эътибор намедоданд. Њайкали Худо дар гўшаи
нимторики дохили калисо гузошта шуда буд, тамоми маросимњои динї дар майдони
рўи њавлї гузаронида мешуданд. Дар давраи масењият барои сохтани калисо
талаботњои дигар гузошта мешаванд . Мувофиќи талаботњои нав калисо бояд
масоњати васеъ дошта бошад, то ин ки дар он мўътаќидони зиёд љой гирифта
тавонанд: вай бояд барои ибодат ќулай бошад; дар он бояд љойњои ходимони дин,
мўътаќидони он ва мењроб људо карда шуда, рамзи масењиятро бо тамоми
тафсилоташ дар бар гирад. Дар Византия асосан ду шакли меъморї: базилики ва
ќуббаи салибдор пањн гардирда буд. Аз рўи тахмини олимон навъи ќуббаи салибдор
аз Шарќ гузаштааст. Дар Шарќ низ болои ќуббаи масљидњо рамзи њилол гузошта
мешуд. Ин љо ба љои њилол рамзи салибро мегузоштанд. Минбаъд навъи калисои
базилики дар Аврупои Ѓарбї пањн мегардад, дар Византия ва мамлакатњои Шарќ
навъи дуюми он-калисои ќуббаи салибдор ќабул шуда буд.
Дар Византия санъати тасвирї чандон васеъ инкишоф наёфта буд. Аз љумла,
санъати њайкалтарошї фаќат дар доираи коркарди устухон дида мешуд.
Дар Византия санъати антиќиро эњтиром мекарданд. Визнтиягињо аз пайрави
санъати антиќї ва меросхури он будани худ фахр мекарданд ва аз ин рў онњо
ёдгорињои будпарастиро њељ гоњ нест намекарданд. Бо вуљуди ин онњо дар санъат
ѓоя, ормон (идеал) ва кўшишњои хоси эљодии худро доштанд. Онњо аз санъати
давраи охири антиќ пеш аз њама анъанањои наќќошии онро ќабул карда буданд. Ин
навъ асарњоро антиќї, импрессионї меномиданд. Онњо асосан дар марказњои
њеллинї (Искандария, Антиохия, Эфес ) пањн гардида буданд.
Шаклњои асосии санъати рассомї (наќќошии) Византия-наќќошии
монументалии калисо (кошинкорї ва фреска-расмкашї ба рўи девор), иконањо ва
минётураи китоб њисоб мешуанд.
Намунањои ќадимтарини санъати кошинкории Византияро имрўз дар
калисоњо ва дахмањои Равенна дидан мумкин аст, Ёдгорињое,ки дар Равенна нигоњ
дошта мешаванд , ба асрњои V-VIII дахл доранд.
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Дар асри VIII дар санъати Византия иконакашї, яъне тасвири Худо ва
муќаддасон дар образи одам манъ карда мешавад. Давраи муборизањои зидди
иконакашї зиёда аз сад сол давом мекунад. Дар ин давра санъаткорон нерўи аќлии
худро ба тасвири рамзњои ѓайритасвирї, наќшу нигор, манзарањои табиат,
њайвонот, парандањо, инчунин ба тасвири мусобиќањои асптозї, намоишњои театрї
ва, ба ќавли муборизони зидди иконакашї, ба тасвири “сањнањои шайтонї” равона
карда буданд. Дар асри IХ санъати иконакашї аз нав барќарор мегардад. Акнун
дар икона «прообрази Худо», «архетип»-ро тасвир мекарданд. Мањз дар њамин
давра дар Византия ќонуни иконакашї кор карда мешавад,ки риояи он минбаъд
барои њама њатмї буд.
Асарњои санъаткорони Византия асосан бе имзо буданд. Дар онњо танњо
оварда шудани номи мамдўњ (мадњшаванда) ё шахсе ки асар барои ў кашида шуда
буд ,њатмї буд.
Санъати Византия дар наќшу нигор дар асрњои ХI-ХII (давраи њукумронии
сулолаи Комнинњо) ба ављи тараќќии худ расида буд (калисои Дафни, наздикии
Афина, калисои Чафила дар Ситсилия).
Давраи нави болоравии санъати Византия ба замони њукумронии сулолаи
Палеологњо (асри ХIV) рост меояд. Дар ин давра санъаткорон ба ќонун чандон
эътибор намедињанд, дар амалиёти онњо экспрессия (тундї) ва озодї бештар њис
карда мешавад.
Намунаи бењтарини санъати Византия дар кошинкории давраи палеологњо
калисои ќасри љомеъ (Константинопол) мебошад.
Давраи палеологњо дар таърихи Византия давраи заволи Империяи Византия
буд. Дар мамлакат раванди сукут ва таназзул давом мекард. Византия ќисмати
империяи Римро аз сар мегузаронд. Византия дар ин давра аз чандин музофотњои
худ мањрум гашта, дар асри ХIII њатто Константинополро аз даст дода буд. Дар
ихтиёри императори Византия танњо Никея (дар Осёи Саѓир) боќї монда буд.
Император Михаил Палеолог њарчанд Константинополро баргардонида бошад
њам, вале аз шањомат ва обрўю эътибори байналхалќии пештара осоре намонда буд.
Табиист, ки дар чунин шароит ќадру ќимати санъат ва санъаткорон низ ба дараљаи
пешин набуд.
Вале санъати Византия бевосита дар заминаи анъанањои мадании њеллинї
ташаккул ёфта, системаи нави љањонбинї ва шаклњои махсуси тафаккури бадеиро ба
вуљуд оварда буд, ки онњо минбаъд дар давоми асрњои зиёд асоси маданияти
Аврупоро ташкил медоданд.
Мањз њамин љињати санъати Византия ба он сабаб гардида буд,ки он тамоман
нест нашавад ва боќи монад. Инро аз љумла дар мисоли таъсири љонбахши санъати
Византия ба маданияти халќњои Булѓория, ќисман Арманистон ва Гурљистон дидан
мумкин аст. Санъати Византия дар инкишофи бадеии Руси Киевї низ наќши
муайянро бозидааст. Бењтарин устодони санъати Византия дар Киев, Новгород,
Владимир кор мекарданд. Шогирдони онњо дар эљодиёти худ анъанањои
фарањбахши санъати волои Византияро ба таври ба худ хос инкишоф дода, онњоро то
имрўз расонидаанд.
САНЪАТИ СУХАНВАРИЇ ДАР ВИЗАНТИЯ
Суханварї дар њаёти љамъиятї-сиёсии давраи аввали Византия наќши бе бањо
дошт. Вай дар ташаккули бисёр жанрњои адабї ва ба дараљаи муайян дар махсусияти
услуби адабиёти Византия низ таъсири калон расонида аст.
Дар давраи аввали њаёти мадании Византия анъанањои суханврии дунёи антикї
њанўз амал мекарданд. Суханварии гражданї, љамъиятї-сиёсї то миёнаи асри Viибтидои асри VII боќи монда буд. Ба мављудияти он аз бисёр љињатњо анъанањои
њаёти љамъиятї-сиёсии давраи аввали Византия, махсусан шањри он сабаб гардида
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буд. Дар ин давра (асри VI) дар шањрњои Византия мактабњои суханварї амал
мекарданд, шањрњо суханварон – муаллимони мунисипалї ва нотиќони шањрї
доштанд. Санъати суханварии антиќї бо мурури замон обу ранги хоси византиягї
пайдо карда буд. Ва дар ташаккули услуби баёни насронї сањми арзандае гузошта,
минбаъд худаш низ бо принсипњои насронї такмил меёбад.
Византия назарияи санъати суханвариро аз дунёи антиќ ќабул карда буд. Дар
охири давраи антиќї ваќте
ки сатњи маълумотнокї, ањамияти тарбиявии
адабиёт,китоб, театр паст мегардад, сухани зинда ва усулњои пурэњсосу таъсирбахши
он ба одам, омма ањамияти калон пайдо карда буд. Мањз аз њамин сабаб дар ин давра
њамаи жанрњои адабии адабиёти Византия руњияи нотиќї пайдо карда буданд.
Санъати суханварї (муњовара)-и Византия дар асри IV ташаккул ёфта буд.
Бунёдгузори он нотиќони ва софистони номї Ливониї, Гимериї, император
Юлиан, Фемистий, Синесий аз рўи аќида, маданият ва анъана будпараст ва ё
нимбудпараст, насли нави нотќони насронї ва тарѓибгарон-эљодкорони шаклњои
асосии суханварии насронї: Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий
Назианзин ва Григории Ниссй мебошанд. Њамаи онњоро на танњо давраи таърихї,
балки мактаби ибтидоии нотиќии будпарастї-мактабњои Афина, Искандария (
Миср), Антиохия (Сурия), баъдтар мактабњои Константинопол, Кесар, Бейрут, Ѓаз,
ки марказњои нави нотиќии насронї њисоб мешуданд, ба њам муттањид сохта буд.
Асри IV дар таърихи маданияти Византия асри болоравии санъати нотиќї
мебошад. Аз њамин ваќт сар карда дар Византия нутќи пуробуранг ва ба эњсосоти
баланд гуфташуда аз нав пешсафиро ишѓол мекунад. Сабаби ин болоравиро олимон
баъзан дар тезу тунд гардидани муборизаи дини насронї ва будпарастї дар давраи
охири будпарастї ва ѓалабањои дини насронї мебинанд. Дар айни замон олимон
пешравињои санъати нотиќии гражданиро низ нишон додаанд, ки он на бо
муборизањои динї, балки бо њалли проблемањои љамъиятї-сиёсї, коркарди
консепсияињои нави сиёсї вобаста буд. Дар инкишофи санъати нотиќии гражданї
ислоњотњои Диоклетиан ва Константин ва муборизањои тезу тунд дар атрофи онњо
мусоидат карда буданд.
Дар рушду нумўи санъати нотиќї дар асри IV софистони дуюм ё нав,
суханварони маъруфи асрњои I-III Юнон таъсири калон расонда буданд.
Барои суханварон ва софистони номии асри IV Византия нотиќ ва файласуф
Кинї Дион Хрисостом аз Пруса (миёнаи асри 1-миёнаи асри 11) махсусан эътибори
зиёд дошт. Бисёр нотиќони Византия, аз љумла император Юлиан ва Ливаниї ба ў
таќлид мекарданд, Синесий низ ўро эњтиром мекард. Барои нотиќони Византия
махсусан аќидањои мушаххаси љамъиятї - сиёсии Дион Хрисостом наздик буданд.
Дион дар нутќњои худ пеш аз њама њамчун “файласуфи сиёсї” баромад мекард,
нисбат ба софистони давраш ,ки њамеша ба таври назарї маљњул ва муљаррад сухан
мекарданд, нобоварона ва масхараомез муносибат менамуд. Чор нутќи Дион
Хрисостом “Дар бораи њокимияти подшоњї” дар асри IV барои коркарди образи
њокими идеалї-манархи боэътидол, ѓамхори умум ва омили намунавии танќиди
њокимони золим наќши бузург бозида аст, “Нутќњои Вифаї” (32-35 ), ки ба сокинони
шањрњои мухталиф равона карда шуда буданд, низ барои нотиќони мунисипалии
асри IV њамчун намуна хизмат мекарданд.
Дион Хрисостом барои устувор гардидани эътибори нотиќони классикии
юнонї-Лисиї, Гиперид, махсусан Демосфен,ки эљодиёти ў ба ќавли Дион ќуллаи
баланди суханварии сиёсї мебошад, хизмати бузургеро ба љо оварда буд. Ин
хизмати Дион на фаќат аз зуњуроти њеллинпарастї ва аттикапарастии адабии ў
шањодат медод,балки дар айни замон далели равшани мавќеи љамъиятї-сиёсї ва
фалсафии ў,зуњуроти тасаввури ў дар бораи наќши санъати нотиќї дар њаёти
давлатї ва љамъиятї њисоб мешуд.
Ба ѓайр аз Дион Хрисостом дар ин давра дар санъати нотиќии Византия боз
Герод Аттик асри (II)-мураббии як ќатор софистон, ки ба тозагии нутќ эътибори
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љиддї медод; Элиї Аристид (129-189)-муаллифи 55 нутќ ва ду дастурнома оид ба
санъати нотиќї, суханвари классикй, Гермоген Тарсої (асрњои II-III)- муаллифи
“Дастурнома”, ки дар он ў нутќњоро ба ду гурўњ-сиёсї (њамчунин судї) ва
“мадњиявї” људо карда буд; Ливаниї (314-393) аз Антиоњиї (Суриё) будпараст-аз ў 70
нутќ дар мавзўъњои замонавї ва 50 декламция (дар мавзўъњои бофта ва зиёда аз 1000
номањо боќи мондаанд ва дигарон њунарнамої кардаанд.
Санъати нотиќии насронї то охири асри III дар ду шакли асосии худ-тарѓиби
экзегетї-гомилї ва гомилии ахлоќї-нисбатан содда монда буд. Аз асри IV сар карда
ваќте ки дар мамлакат мавќеи калисои насронї мустањкам гардида, муборизаи он бо
будпарастї ва равияњои мухталифи дини насронї ќувват мегирад, санъати нотиќии
насронї низ мураккаб мегардад ва такомул меёбад. Санъати нотиќии насронї дар
ибтидо дар муњити шањр маљбур буд, ки бо будпарастї мусобиќа намояд, усулњо ва
тарзњои корбарї, системаи боваркунонии онро истифода барад. Баробари ѓалабаи
дини насронї ва пањн гардидани он дар дењот бо назардошти сатњи тафаккур ва
дунёфањмии мардуми бесаводи дења шаклу усул ва методњои тарѓиби дини насронї
низ мувофиќи талаби муњит ва ба фањми оммаи васеи халќ дастрас мегардад.
Нотиќони насронї акнун дар нутќњои худ дар байни омма мисолњои њаётиро
интихоб мекарданд, ташбењу тамсил, муќоиса ва истиораю маљозњои халќро
истифода мебурданд. Нотиќи будпараст аслан шањрї буд ва дар нутќњояш ба
одамони босавод ва тарбияи шањридошта мурољиат мекард. Таблиѓгари насронї
бошад пастыри (роњбари гурўњи диндорон) дења буд. Ин љињат табиист, ки ба
санаъати нотиќї таъсири худро мегузошт. Ин буд, ки дар ин давра дар Византия се
навъи асарњои нотиќї ташаккул меёбанд:
1)
Иншоњои экзегетї ва тарѓиботї, ки дар онњо дар шарњи Китоби
муќаддас мероси грамматикњои антиќї ба роњбарї гирифта мешуд:
2)
Панду насињатї, ки дар онњо аз намунањои суханварии “машваратии”
антиќї зиёд истифода мешуданд:
3)
Фацењони Византия дар фаъолияти тарѓиботии худ аз усулњои бои
фалсафаи антиќї истифода мекарданд.
Бо мурури мураккабшавии фаъолияти калисо,пањн гардидани системаи хидмати
калисої, ташаккулёбии литургия (ибодати нимрўзии насрониён) навъњои суханварї
низ инкишоф ва такомул меёбанд, дар як ќатор мавридњо жанрњои мављудаи
нотиќии будпарастї шакли панду насињатомез ва оромкунандаю таскиндињанда,
эпитафия (марсиягї), мадњиявї (дар васфи Худоњо ва ќањрамонон), тантанавї
(бахшида ба идњои бузурги калисої) пайдо мекунанд, умуман, таќвим ва системаи
литургии Византия, њамчунон навъњои асосии суханварии насронї дар давоми асри
IV комилан ташаккул ёфта буданд.
Њамин тариќ, тањлили њамаљонибаи маданияти Византия дар давраи аввали
мављудияти он (асрњои IV-нимаи аввали асри VII) собит менамояд, ки маданияти ин
давлат дар ибтидо дар ташкил ва ба роњ мондани њамаи соњањои хољагї (њуќуќ,
дипломатия, санъати њарбї, илмњои табиатшиносї, инкишофи афкори љуѓрофї ,
ташкили мактаб ва маълумот, ташаккули эстетика, санъатњои тасвирї, меъморї,
санъати амалї, маданияти мусиќї, њатто њаёти маишї ва ахлоќу одоб) асосан дар
зери таъсири маданияти антиќї (юнонию римї ) буда, минбаъд ба гузашти рўзгор
хусусиятњои хоси худро пайдо карда буд, ки аз инњо иборат буд:
1)
Маданияти Византия дар зери таъсири маданияти халќњои гуногуни
хориљї (юнонї, римї, эронї , мисрї суриёї, закавказї, дертар Ѓарби лотинї ва Рус)
ва дохилї (юнонињо, сурёнињо римиён, арманњо, ќибтињо (коптњо), фракиягињо,
киликийњо, капподокиягињо, псаврњо) ташаккул ёфта буд:
2)
Бо мурури замон њанўз дар давраи аввали таърихи маданияти Византия
дар байни ин маданиятњои сершумор маданияти юнонї-римї афзалият пайдо
мекунад.
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3)
Маданияти Византия, ки дар заминаи маданияти юнонию римї
ташаккул ёфта буд, мањз ба шарофати таъсири маданияти халќњои Шарќ тобиши хос
ва нотакрор пайдо мекунад ва мањз аз њамин љињат вай аз маданияти халќњои
Аврупои ѓарбї фарќ мекунад.
4)
Ѓалабаи маданияти Юнону Рим аз болои маданияти халќњои дигар, аз
он љумла маданияти халќњои Шарќ, имконият фароњам оварда буд, ки анъанањои
мадании антиќї (Юнонї ва Римї) дар Византия муддатњои дароз нигоњ дошта
шавад.
5)
Агар дар Аврупои ѓарбї дар ибтидо мероси антиќї несту нобуд карда
шуда, баъди садсолањо аз нав эњё шуда бошад, пас дар Византия мероси мадании
антиќї дар вариантњои азнавкоркардашуда аслан мављудияти худро ќатъ
накардааст.
6)
Маданияти давраи аввали Византия маданияти шањрї буд. Мањз
шањрњо нафаќат маркази касбу њунар, балки макони маданияти баланд, саводнокї,
бомаълумотї, бомаърифатї буданд. Сокинони он аз мероси бои антиќї васеъ
бархурдор буданд. Фарќияти асосии тамаддуни Византяи аз тамаддуни Ѓарб низ дар
њамин мебошад.
7)
Як ќатор љињатњои хоси маданияти Византия бар асари фарќияте, ки
миёни колисоњои Шарќї, православї ва Ѓарбї, католикї вуљуд доштанд, пайдо шуда
буданд. Ин фарќият дар махсусияти нуќтаи назари фалсафии илоњиётии
илоњиётшиносони православї ва файласуфони Шарќ дар догматика, литургия, расму
оинњои калисои православї, дар
системаи арзишњои насронї ва эстетикии
Византияи давраи ибтидої зоњир гардидаанд.
8)
Дар Византияи асрњои 1V-нимаи аввали асри УVII бо вуљуди он ки дини
насронї мавќеи њукмрониро ба даст оварда буд, ба ин нигоњ накарда маданият ва
маълумоти дунявї озодона амал мекарданд. Дар инкишофи маданият ва маълумоти
дунявї наќши ашрофони Византия ва зиёиёни дунявї, ки аз сарчашмаи
хушкнашавандаи маданияти халќ бархурдор буданд, бузург буд.
9)
Муборизаи маданияти дунявї ва калисої махсусан ба давраи аввали
таърихи Византия хос аст. Ин давра барои Империяи навбунёди Византия давраи
задухўрдњои тезу тунди ѓоявї ,ба њам бархўрињои тамоилњои муќобил, ѓояњои
мураккаби динї њам илмї њисоб мешуд. Дар ин давра инчунин илм, санъат,
маънавиёт инкишоф меёфт ва дар кўраи ин муборизањои ќуввањои ба њам зидди
ѓоявї маданияти нави љамъияти феодалии Византия тавлид меёфт.
МАДАНИЯТИ МУСИЌИИ ВИЗАНТИЯ
(асрњои Х11 – ХУ)
Дар таърихи маданияти мусиќии Византия асри Х11 асри болоравии илми
мусиќї мебошад. Аз њамин давра сар карда дар мусиќии Византия тарзи нави
нотанависї пањн мегардад, ки онро дар асри ХХ“ Нотанависии миёнаи византиягї”
номида буданд. Нотанависии миёнаи Византия аз нотанависии пешина
(“палеовизантиягї”) фарќи калон дошт. Агар нотанависии палеовизантиягї
“муњимтарин њолатњои протссеи мусиќиро фаќат тахминї тасвир мекарда бошад,125
пас нотанавсии миёнаи византиягї онро ба таври мукаммал ва аниќ нишон
медод.126
Нотаи нав аз се гурўњњои асосии невм иборат буд: гурўњи якум 14 аломат
(интервал)-фосила дошт. Барои ифода намудани такрори як овоз аломати махсус“исон” вуљуд дошт. Њар яке аз ин аломатњо дар як ваќт кўтоњтарин садоро низ ифода
мекард. Њамин тариќ, њар як невм нафаќат амали мушаххаси фосилавиро нишон
медод, балки дарозии дахлдори овозњои таркиби онро низ муайян месохт.
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Гурўњи дуюми аломатњо мартирий номида мешуд. Мартирий мебоист баландии
тамоми комплекси оњанг, оњангнокии пардањои маводи мусиќї, ихосњо ва аз ихос
гузаштан ба ихоси дигарро ифода мекард.127
Гурўњи сеюми “ ипостасњои калон” ё “аломатњои калон” аз се зергурўњ иборат
буд. Невмњои яке аз ин зергурўњњо воњидњои ритмиро ифода мекарданд, зергурўњи
дуюми “аломатњои калон” хусусиятњои хоси иљрокунандагї-цезураи байни сохторњо,
тарзњои садобарорї, тезонидан, суст кунонидан ва м и-ро таъкид менамуд: зергурўњи
сеюм аломатњое буд, ки аз нотанависии палеовизантиягї ба мерос гузошта буданд ва
аз оњангњои хурд иборат буд.
Чунин буд, ба таври мухтасар, системаи нотанависии миёнаи византиягї.
Дар амал љорї гардидани системаи мазкур дар њаёти мусиќии Византия
табаддулоти љиддї ба амал оварда буд. Акнун оњангсозони Византия дар тасвири
маводи мусиќї ба њељ гуна душворињо дучор намешуданд. Њамаи ин ба инкишофи
фантазияи эљодї њидоят мекард. Эљодкори мусиќї акнун бовар дошт, ки дастнависи
ў ба њофизон хурдтарин љузъиёти фикри ўро ба тафсил мерасонад.
Дар асрњои ХII-ХIII дар Византия системаи фарохи суруд,ки дар муњити давлатї
ва маданї истифода мешуд ташаккул ёфта буд. Хусусияти хоси система дар он буд,
ки вай доираи мањдуди жанрњои пешинаро (псалом, канон, тропарь, гимн, стихира)дарбар мегирифт ва асоси мусиќии даврро ташкил медод.
Дар гурўњи дигар номњои сурудњо аз ваќти иљрои онњо (пагоњирўзї 11
стихирњои Евангелия); тропарњо (бахшидани гуноњ), ки бегоњирўзї иљро карда
мешуд, экзапостелария, ки баъди канон суруда шуда, дар бораи чи тавр ба дунёи
офаридашуда фиристода шудани рўшної наќл мекард (номи дигари он “Рўшної”
буд): причастие, ки њангоми тановули нону шароби табарруки калисо иљро карда
мешуд, ташаккул ёфта буданд.
Сурудњои гурўњи сеюм мувофиќи мавзўи асосии онњо: троичные (сегонагон), ки
ба васфи троица (падар ,писар , руњи муќаддас) бахшида шуда буд;” богородичные”
(“Зодаи Худо”), ки Марияро (Марям) васф мекард; “крестобогородичные” (Зодаи
салибхудо”), ки ба азиятњои Мария дар назди салиб ,ки дар он Исоро мехкўб карда
буданд, бахшида шуда буд; “Мученичные” (“Риёзаткашї”)-дар бораи
азияткашидагони насронї бањс мекард; доксология (айнан њамду сано)-гимнњои
антифонї, ки ба сурудхонињои пагоњирўзї хотима мебахшиданд, баъзан онро бо
маќсади аз доксологияи хурд фарќ кунонидан доксологияи калон ё бузург
меномиданд; якшанбегї (“Зиндашавї”), ки ба васфи аз нав зиндашавии Исои Масењ
бахшида шуда буд; “Крестовоскресные” (“Зиндашавї дар салиб”)-дар бораи азобњои
Исо дар салиб ва зиндашавии он бањс мекард; “догматика”-ба одамшавии Худо
бахшида шуда буд; “молебны”(“ибодат”), ки дар он мўътаќидон аз Худо бахшидани
гуноњњоро илтиљо мекарданд.
Баъзе сурудњо дар асоси аломатњои ѓайриасосї :”катаваси”(њангоми иљрои он
мўътаќидон аз љой мехестанд); “седальны” ё “кафизмы” (нишаста иљро кардани
суруд) номида мешуданд.
Сурудњо аз љињати пасту баланд ифодаёбии маводи мусиќї низ аз њамдигар
фарќ доштанд.
Мусиќии вокалии Византия дар баробари эътирофи шаклњои ќадимии мусиќї
як принсипи асосиро ба роњбарї мегирифт: ба њар як њиљои матн аксар ваќт як овоз
мувофиќ кунонида шуда буд. Риояи он њатмї буд. Мувофиќи дастури калисої
мусиќї мебоист ба шунаванда дар кори амиќ дарк намудани маънии матни ибодат
ёрї расонад. Дар ин маврид барои равшан садо додани матн ба фантазияи мусиќїбадеї ва эљодкорї роњ дода намешуд. Ин ќабил эљодкорињои худсарона диќќати
шунавандаро аз моњияти асосии матн дур мекард. Мусиќї њељ гоњ набояд аз матн
бартарї медошт. Мањз аз њамин сабаб ба њар як њиљои матн як овозро зарур дониста
буданд. Чунин вобастагии сухан ва мусиќї хусусиятњои мусиќии Византия гардида
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буд. Эстетикаи Византия бар хилофи намунањои фольклории эљодиёти мусиќї-бадеї
ба сурудани як калимаи алоњида роњ намедод.
Вазъияти мазкур, табиист, ки озодии эљодии мусиќачиёнро мањдуд месохт. Вале,
бо вуљуди он, ба мамнўъњои давр нигоњ накарда санъаткорон принсипи “њиљо-овоз”ро њарљо-њарљо вайрон мекарданд. Кўшишњои берун баромадан аз принсипи “њиљоовоз” дар асри IХ дида мешавад. Дар ибтидо њиљоњои алоњидаи матн дар ду ё се овоз
хонда мешуд. (“Стихирар”). Баъдтар ба љои ду се овоз вокализњои васеъ бо оњангњои
тўлонї меомаданд. Ин методи бадеї дар асри ХII васеъ пањн гардида, минбаъд дар
асрњои ХIII-ХIV асосї гардида буд.
Услуби нав калофонї (лањни зебо) номида шуда буд. Бартарини мусиќї аз
болои матн хусусияти асосии он буд.
Асарњои калофонї нисбат ба анъанавї мураккабтар буданд. Бинобар ин онро
дар ибтидо танњо яккахонњо (солистон) иљро мекарданд. Дар ин сурат якахононро
калофонарь ё монофонарь меномиданд. Табиист, ки калофония ба инкишофи
санъати вокалї (овозхонї) њидоят карда буд. Тадриљан бо мурури пањншавии
калофония асарњои аз рўи услуби нав эљодшуда аз тарафи хор (суруди умумї) низ
иљро карда мешуданд. Калофония дар навбати худ китобњои “Пластикон” (санъати
њофизї) ва “Асматиконро”(сурудњо барои хор) ба миён оварда буд. Дар охирњои
давра китоби “Кратиматарий” низ пайдо мешавад, ки дар он маљмўи сурудњои
бењтарин ва аз љињати бадеї такомулёфта гирд оварда шуда буданд.
Услуби калофонї аз ѓалабаи мусиќии дунявї шањодат медод. Ин услуб ба
оњангсозон имконият дода буд, ки дар њаёти мусиќї оњангњои халќиро љой дињанд.
Мутаасифона дар бораи оњангњои калофонии асри Х111 Византия маъумоти
зарурї боќи намондааст. Дар бораи он танњо дар асоси эродњои ходимони калисои
давраи охири Византия схоластон Агапий ва Никодим, архиэпископ Закинф
Дионисий Лотас нисбат ба “аз њад зиёд дароз” ва “бефоида” будани мусиќии
калофонї, аз љумла кратимњо баъзе маълумот пайдо кардан мумкин аст. Дар асоси
чунин аќидаи ходимони номбурдаи калисо метавон гуфт, ки дар оѓози пайдошавии
мусиќии калофонї муносибати калисо нисбат ба он сахт манфї будааст.
Вале баъди ѓалабаи мусиќии калофонї калисо маљбур мешавад, ки љињатњои ба
идеалњои (ормонњои) динї мувофиќ будаи мусиќии калофониро љустуљў намояд ва
онро эътироф кунад.
Дар асри Х1У муаллифони асарњои мусиќї дар навиштањои худ дар бораи
оњангсозони асри Х111 Византия низ мунтазам хабар медињанд. Ба туфайли он
номњои як ќатор оњангсозони асри Х111 ва баъд маълум мегардад. Мутаассифона ба
сабаби омўхта нашудани асарњои муаллифони давр оид ба мусиќї то имрўз на фаќат
номњои оњангсозони асри Х111, балки асарњои бастакорони минбаъда низ мавриди
баррасї ќарор нагирифтааст.
Аз рўи баъзе маълумотњои пароканда номњои чанде аз бастакорони Византияро
метавон номбар кард: Иоанн Глика (охири асри ХIII-ХIV) (асарњояш: II тропарњои
сабоњї (пагоњирўзї) дар матни Лев Мудрый ва мусиќї ба матни гимни “Туро
месароем” (“Тебе поем”); Иоанн Кукизел (1280-2375) (асарњояш: силсилаи
“Анаграмматисмњои тамоми сол”,”Тропарњои псалмоди”, “Стихирњои калофонї”;
”Свыше пророки” (“Дар боло пайѓамбарон”); ”Всякое дыхание” (“Њаргуна
нафасгирї”); ”Блажен муж”(“Марди хушњол”); ”Херувимї”(“Дарборї”)ва ѓ.; Ксен
Корона (асарњояш: “Сила святой Бог”, ”Уста имеют” ва ѓ.
Дар нимаи аввали асри ХIV мусиќачиёни зерин зиндагї ва эљод мекарданд:
Константин Магула, Георкий Контопетра, Димитрий Докиан. Аз мусиќачиёни
нимаи дуюми асри ХIV инњо бештар маъруфанд: роњиб Феодул, Халивур, Фарвивук
(ходими калисои њавориени муќаддас), Иоанн Цакнопул, роњиб Варфоломей,
Христофар Мистак ва диг.
Дар охири асри ХIV - аввали асри ХV Иоанн Кладак-шогирди Кукузела умр ба
сар бурдааст.
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Дар панљоњ соли охири мављудияти Византия гурўњи оњангсозон: Мануил
Плагит, Мануил Влатир, Давид Редестин, Герасим Халкеопул, Мануил
Амбелокипиот, Филип Гавала, Георгий Сгуропул, Никон, Константин Мосхиан,
Манул Газа, Григорий Буна Алиата, Иоанн Ласкарис, Мануил Хрисаф ба майдон
омада аз худ мероси гаронбањое боќи гузоштаанд.
Њамин тариќ, дар миёнаи асри ХУ дар Византия мусиќї ва илми он ба дараљаи
баланд инкишоф ёфта буд. Ин пешравї натиљаи болоравии чандинасраи маданї
буд. Мусиќии ин давра дар худ оњангњои халќї ва мусиќии касбиро дар бар
мегирифт, бо анъанањои мусиќии антиќї ва шаклњои гуногуни оњангсозии асрњои
миёна бевосита ва бавосита алоќаманд буд. Дар он омехтагии маданияти мусиќии
халќњои гуногуннажод ва гуногунмазњаб, ки дар замонњои гуногун дар ин сарзамин
сукунат доштанд, низ мушоњида мегардид. Мусиќии ин давраи Византия натиљаи
љустуљўњои эљодии оњангсозони равшанфикри давр, муборизањои доимии онњо бо
сохторњои кўњнагардида ва ба талаботи замон љавобгў набуда, маданияти баланди
касбии онњо дониста шудааст.
Ва нињоят, дар ташаккули мусиќии ин давра иштироки фаъолонаи санъати
мусиќї дар њаёти љамъиятии давлат ва њаёти шахсии њар як табаќаи ањолии
Византия низ наќши муњим бозидааст.
Дар охири асри ХV аз бўњрони иќтисодию сиёсї, динї, иљтимоию маданї, ки
мамлакатро фаро гирифта буд истифода карда туркњо ба Византия њуљум меоранд.
Дар натиља маданияти мамлакат, аз љумла мусиќии он рў ба таназзул менињад.
Фољиаи Византия фољиаи мусиќии он гардида буд. Бисёр мусиќачиёни номии
Византия дар ин љанг њалок мешаванд, ќисми зиёди онњоро ятаѓанњои яничар ба
ѓуломї мебаранд, ќисми дигарашон ба мамлакатњои Ѓарбу Шарќ мегурезанд, ќисми
боќимонда дар калисоњои Афонї паноњ меёбанд. Аљнабиён њангоми ѓорати калисо
бисёр дастнависњои мусиќиро несту нобуд месозанд, Истилогарон дар мусиќии
Византия зуњуроти “кофириро” медиданд ва аз ин рў бо њар роњ кўшиш менамуданд,
ки таъсири онро дар байни халќ мањдуд созанд.
Бо вуљуди ин истилогарони турк мусиќии Византияро тамоман нест карда
натавониста буданд. Ин мусиќї дар хориљи кишвар (Юнон) њастии худро нигоњ
медошт. Асарњои мусиќие, ки то асри ХIХ дар Юнон эљод мешуданд, аз аввал то
охир оњангњои бастакорони асрњои ХIII-ХV Византияро инъикос менамуданд.
Санъати мусиќии Византия ба санъати халќњои њамсоя нафаќат дар замони гулгулшукуфии Империяи Византия, балки баъди инќирози он низ таъсири њалкунанда
расонида аст. Мусиќии ин давраи Византия дар таърихи мусиќии асримиёнагии
юнонї чун сањифаи дурахшон эътироф шудааст.
ЭСТЕТИКАИ ВИЗАНТИЯ
ДАР АСРЊОИ Х111-ХУ
Асрњои ХIII-ХV дар таърихи маданияти Византия давраи кўшишњои судманд
ба сўи ташаккул додани симои њаќиќии бадеї-эстетикии худ ва устуворгардии он
мебошад. Мањз дар њамин давра дар маданияти Византия ѓояњо ва тасаввуроти хоси
эстетикї ташаккул меёбанд. Бо вуљуди ин дар санъат ва маданияти ин давраи
Византия таъсири анъанањои даврањои пешин ба пуррагї нигоњ дошта мешавад.
Фарќ фаќат дар он дида мешуд, ки санъати ин давра бештар характери академї
пайдо карда буд, анъана дар шаклњои чандон равшан ва фаъол баён намегардид.
Эстетикаи ин давра ба ду тамоили бо њам зид: гуманистї, ки майли аз таъсири калисо
баромадан дошт ва психастњо, ки аќидањои дунебезорї, гўшанишинию парњезгории
мистикиро тарѓиб менамуд, људо шуда буд.
Дар ин давра назар ба асрњои Х-ХII ба тарѓиби маданияти Юнону Рими ќадимомўхтани фалсафа , риёзиёт, нуљум, мусиќї, таърих ,љуѓрофия ва ѓ. диќќати махсус
дода мешавад.
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Олимони ин давра алоќаи худро бо ходимони маданияти империя мустањкам
менамоянд. Дар байни гуманистони асрњои ХIV-ХV руњи бањсу мунозира ва
мусобиќањои аќлонї ќувват мегирад.
Гуманистони ин давра дар баробари тадќиќи масъалањои мухталиф ба
омўхтани проблемањои эстетикї низ машѓул мешуданд. Дар асарњои онњо доир ба
њамаи масъалањои давр маълумот пайдо кардан мумкин буд.Зеро онњо
энсиклопедистон буданд.
Бо вуљуди ин бояд гуфт, ки дар фаъолияти гуманистони Византия дар
баробари фалсафаи антиќї эстетикаи антиќии сухан ва назарияи гармония
(мавзуният) низ мавќеи асосиро ишѓол мекард. Онњо махсусан ба тадќиќи санъати
суханварї (риторика), назмшиносї (поэтика) ва филологияи антиќї машѓул
мешуданд. Дар байни муаллифони антиќї онњо ба муаллифони будпараст эътибори
зиёд медињанд, муаллифони византиягии пешин њарчанде ки порчањои бутуни
асарњои онњо рўйнавис карда шавад њам, вале номи онњо нишон дода намешуд. Ин
буд , ки асарњои гуманистони ин давраи Византия характери компилятивїмаорифпарварї дошт. Ба ин ќабил гуманистон, аз љумла Максим Плануд, Мануил
Вриенний ва Георгий Пахимер дохил мешуданд. Онњо дар асарњои худ оид ба
эстетика кўшиш мекарданд, ки назарияи мусиќї ва эстетикии антиќиро бо
назардошти таљрибаи мусиќии асри миёна аз нав барќарор намоянд.
Дар маркази диќќати бисёр гуманистони Византия зебоии сухан, санъати
ороиши он меистод. Дар ин давра дар эстетикаи Византия санъати суханварї мавќеи
асосиро ишѓол мекард.
Бузургтарин нотиќони давр инњо буданд: Федор Метохид, Ракендит, Георгий
Трапезундский, Георгий Гемист Плифон, Никифор Григор, Григорий Палама ва
дигарон.
Аз нотиќони номбурда агар яке ба зебоии шакли сухан эътибор дињад (Федор
Метохит), дигарї (Никифор Хумї) ўро ба бебадеиятї гунањгор мекунад; агар
Ракендит ба санъати суханварии Гермоген таќлид намояд, дигарї (Георгий
Трапензундский) аз санъати суханварии њамзамони худ Плифон ба ваљд меояд; агар
Никифор Влемид дар маърифати дунё ба дарки эњсосї, тахайюл, аќида, тафаккур,
аќл эътибори махсус дода, барои аз маданияти маънавї дур андохтани њамагуна
зиддиятњо ва муттањид намудан ва ба ифоќа (танзим) овардани њамаи донишњое, ки
инсоният дар тўли асрњо чи дар роњи илм ва чи дар протсесси фаъолияти динї ба
вуљуд овардааст кўшида бошад, пас гуманисти насли дигар Никифор Григор
санъати таърихнигориро ба зинаи олї баланд мебардорад. Ба ќавли худ Худо ба
дасти муаррих ќаламро додааст ва њар сухани ў сухани Худо мебошад.
Гуманистони давраи охири маданияти Византия дар бораи проблемањое андеша
мекарданд, ки онњо аз ин ё он љињат бо эстетика алоќаманд буданд. Масалан, Федор
Метохит дар бораи усулњои оптималии аз тарафи нависанда офарида шудани
образњои шахсиятњои бузурги таърихї, махсусан файласуфон (Суќрот, Афлотун,
Арасту, Филон, Плутарх ва дигарон) фикр мекард. Ба аќидаи ў тасвири њаќќонии
њаќиќат на аз номбар кардани таълимоти људогонаи файласуфон, балки аз
офаридани образи сухании њар як мутафаккир иборат мебошад.
Гуманистони Византия инчунин ба тарзи баёни бадеии матн эътибори махсус
медоданд.
Муносибати гуманистони Византия нисбат ба назм духўра буд. Масалан, Иосиф
Ракендит дар инкишофи назмшиносии антиќї гуфта буд, ки дар назм љињати бадеї
ва эстетикии он дар љои аввал меистад.
Назм ба ќавли Георгий Гемисий Плифон мањз тавассути шакли бадеї-эстетикии
худ ба азхудкунии донишњо (ахбор) њидоят менамояд.
Дар маданияти асрњои ХIII-ХV Византия анъанаи тасвири асарњои ба санъат
бахшидашуда низ инкишоф ёфта буд. Муфассирони византиягї дар асарњои худ
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њамаи навъњои санъати дар гузашта маълумро дар бар меирифтанд (Никифор
Влеммид).
Дар байни асарњои тасвирї тасвирњои зиёди аксар ваќт фантастикии санъатњои
меъморї, њайкалтарошї, сарулибос низ вомехўранд.
Аз муаллифони ин давра Иоанн Евгеник (нимаи аввали асриХV) дар тасвирњои
худ ба анъанањои эстетикии эллинї бештар ќаробат дошт.
Муаррихони ин давра бештар дар бораи зебоии шањрњо ва маъбадњо
менавиштанд. (Никифор Григор, асараш “Таърих”).
Муаллифони романњои византиягї ва эљодкорони шеъру сурудњо њамоно мисли
пешиниён зебоии давраи љавонї, њусну љамоли духтаронро васф мекарданд. Барои
гуманистони ин давра зебоии зоњирї њатман бо наљобати ботинии инсон алоќаманд
буд, шакли зебо ифодагари ботини зебо буд, яъне шакл ва мазмуни асар бо њам
мувофиќат доштанд.
Њамин тариќ, гуманистони давраи охири Византия тамоми соњањои фаъолияти
маънавиро бо зебої, бо фанњое, ки њаловати маънавї мебахшиданд, вобаста карда
буданд.
Дар охири давраи Византия дар маданияти он аз нав љорї гардидани
анъанањои эстетикии антиќии зебоипарастї ва зебоифањмї ва аз тарафи Плифон
фарќ карда шудани мафњуми зебої аз мафњуми уло (олї, яъне Худо) дар сурате, ки
дар эстетикаи антиќї ин мафњум (уло) вуљуд надошт, дар бораи он шањодат медињад,
ки дар маданияти Византия ќуввањое будаанд, ки анъанањои мадании антиќиро на
фаќат эљодкорона истифода мекарданд, балки ба он навигарињои замонї низ дохил
менамуданд.
Нињоят, дар охири асри ХV ваќте ки бўњрони маънавї мамлакатро фаро
мегирад, калисои психастонї, тамоили Паламї зуд ба шуури зебоифањмии
мўътаќидони худ мурољиат менамояд ва бо њамин восита мехоњад покии пешинаи
диниро аз нав барќарор намояд. Ин буд, ки дар Византия аз нав ба љањони ботинии
инсон, психологияи он, ба љињатњои эњсосї-эстетикии њаёти маънавї диќати асосї
дода мешавад. Вобаста ба ин шоирон ва нависандагони давр низ дар асарњои худ
кайфиятњои маънавї, зебої, рўшної, тамсилњои сакралї ва экзегетї ва ѓ. васф
мекарданд.
Умуман, эстетикаи Византия дар арафаи аз тарафи туркњо забт карда шудани он
чи дар назария ва чи дар амалия дорои ќуввањои бузурги эљодкорон буд.
Дар ин давра аз тарафи адибони Византия консепсия ва проблемањои тимсол
(дар як ќатор љињатњои он), образ, аломат, икона, санъат (дар љињатњои мухталифи
он), зебої (дар њамаи сатњњояш), њаловати маънавї, анъана, таносуби сухан ва образ,
таќлид ва ѓ. кор карда шуда буданд. Ќариб тамоми ин “назария” дар соњањои
маданияти бадеї, санъати бой ва гуногунранги Византия, минбаъд дар санъати
халќњои Славян, Гурљистон ва Руси ќадим тадбиќи худро ёфта буданд. Эстетикаи
Византия баъди инќирози он низ дар давоми садсолањо маданияти маънавии
мамлакатњои православиро ѓизои назарї медод. Дар асри ХХ низ мутафаккирони
бузурги рус С. Булгаков ва П.Флоренский кўшиш намуда буданд, ки вазифа ва
проблемањои гузоштаи эстетикаи Византияро њал намоянд ва инкишоф дињанд. Ба
онњо муяссар шуда буд, ки як ќатор проблемањои эстетикї, ки дар назарияи
эстетикии византиягињо муайян шуда буд, аз ќабили дастурї будани санъат
(каноничность), софистї (дўхўрагї), калисої, зебоипарастї ва ѓ. нуќтаи охиринро
гузоранд. Бо вуљуди ин як ќатор масъалањои эстетикие, ки аз тарафи мутафаккирони
Византия бардошта шуда буданд, то имрўз њалли худро наёфтаанд.
ТАЪРИХНИГОРЇ ДАР ВИЗАНТИЯ
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Афкори таърихии халќњои Византия њанўз аз давраи аввали он инкишоф меёфт.
Дар ин давра афкори таърихї дар равияњои дунявї, калисої ва хронографї
(солноманависї) инкишоф меёфт.
Ба гурўњи муаррихони дунявї Аммиан Мауртеллин (асри IV, Юнон, дар
Антиохия-Суриё ба дунё омадааст); Прокопий аз Кесария (асри VI, Фаластин);
Агафий аз Мириней (536-582), Осиёи Саѓир); Феофилакт Симокотта (охири асри VI нимаи аввали асри VII, Миср) дохил мешуданд
Хусусияти хоси асарњои онњо аз инъикоси проблемањои њаётан муњимми давр
иборат буд.
Ба гурўњи муаррихони калисої Евсений аз Кесария (265-339), Фаластин; Сократ
Схоластик (380-440), Константинопол; Соламан Ермей Соломон
(ваф 450),
Фаластин; Феодорит аз Кирр (387-457), Сурия; Федор Анагност (охири асри Унимаи аввали асри У1), Константинопол; Евагрий Схоластик (асри У1), Оронта,
Суриё дохил мешуданд. Ин муаррихон дар асарњои худ зарурати љорї намудани дини
насрониро асоснок менамуданд.
Муаррихони тамоили бидъат бошанд, (Филосториї ( асри IV), Захарий Ритор
(асрњои V-VI), Иоанн аз Эфес (асри VI); Бархадбешабба дар асарњои худ ѓояњои
гурўњњои зиддинасрониро ифода менамуданд.
Муаррихони солноманавис (хронографњо) Иоанн Малала (миёнаи солњои 491 578), Иоанн аз Антиохия (асри VI), Иоанн Епифнийа (асри VI), Йешу Стилит (охири
асри V-аввали асри VI ) дар асарњои худ нисбати воќеањои таърихї диди хоси худро
баён мекарданд. Онњоро асосгузори хронографияи љањонї меноманд.
Дар ин давра солномаи писхо (пасхалї) низ пайдо шуда буд, ки дар он
анъанањои иди писхо (пасха) баён карда мешуданд.
Анъана, равия ва услубњои эљодии муаррихони давраи аввал асосан дар давраи
дуюми таърихї низ нигоњ дошта мешавад. Таѓйирот дар ин соња танњо баъди аз
зулми лотин (Италия) озод шудани Византия (1261) ва барќарор гардидани
њокимияти Палеологњо (1261-1453) дида мешавад.
Давраи Палеологњоро дар илм давраи Эњёи Палеологї меноманд. Дар њаќиќат
барќарор гардидани империяи Палеологњо имконият дода буд, ки дар як муддати
таърихан кўтоњ тамаддуни шўњратёр ва зери пои аљнабиён (лотинњо) гардидаи
Византия аз нав нашъу намо ёбад. Ин давра њарчанд садсолањо давом накарда бошад
њам, вале дар таърихи маданияти Византия наќши муњими худро гузошта буд.
Дар ин давра бузургтарин таърихнигорон Георгий Пахимер (1242-1310), асараш
“Таърих”; Никифор Григора (аввали 1290- ќариби 1300), асараш “Таърихи Ромея”,
Иоанн Контакузин (1295-1383), асараш “Таърих”; Ласкарис Канан, Иоанн Канан,
нависанда Дуки (1400-1462), Георгий Сфрандзи (1401-1477), Лаоник Халкокондил
(1423-1487) ва дигарон њаёт ба сар мебурданд.
Њамаи ин муаррихон дорои маълумоти васеъ буданд, фалсафа, суханварї,
физика, математика ва дигар
фанњои гуманитарию табиатшиносиро хуб
медонистанд, донишмандони динњои замони худ буданд. Асарњои онњо аксаран ба
тасвири даврањои њукумронии ин ё он императори палеологї бахшида шуда буд.
Онњо шоњиди зиндаи таѓйиротњои таърихии замони худ буданд, ќисме аз онњо дар
ташкилотњои динии мамлакат кор мекарданд, одамони рўњонї буданд. Бо вуљуди ин
бархе аз муаррихон (Пахимер) ба рўњонигии худ нигоњ накарда дар асарњояшон
ѓояњои њеллиниро тарѓиб намуда, бар зидди дини католикии Ѓарб баромад
мекарданд. Пахимер нисбат ба њодисањои давр фикру мулоњизањои шахсии худ,
фањмиши худро баён мекард. Асарњои ў дар руњияи меъёрњои классикии Византия
таълиф шуда буданд ва моњиятан рўњияи гуманистї доштанд. Ў дар асараш “Таърих”
ба муаллифони дунёи антиќ такя дорад, аз онњо иќтибосњои зиёд меорад. Вале
бузургии ин муаррих дар он буд, ки ў моњияти нињонии матнњои ќадимиёнро (ба
хусус Њомерро) ба хубї мефањмид.
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Асари Никифора Григора “Ромейская история” (“Таърихи Рум”) низ таљассуми
принсипњои гуманистї дар таърихи давраи Палеологњо мебошд. Ў дар ин асар
воќеањои солњои 1204 то 1359-ро тасвир кардааст. Асар аз ду ќисм иборат аст: ќисми
аввал ба тасвири воќеањои то соли 1320, ќисми дуюми он характери тарљумаињолї
дошта, ба тасвири муборизањои худ бо Григорий Палама бахшида шудааст.
Сарчашмањо нишон медињанд, ки муносибати муаррихони даври Палеолгњо
нисбат ба таърих як ранг набудааст. Масалан, агар муаррихи дарбори Михаили VIII
Палеолог (1259–1282) Георгий Акрополит дар бањодињї ба таърих пеш аз њама
зарурати баёни холисона ва пайдарпаи воќеањоро дар мадди аввал гузошта,
таваљљўњи ратсионалистиро нисбат ба воќеањо зарур дониста бошад, Георгий
Пахимер њаќиќатро “душа истории” (руњи таърих) мењисобад. Ў таърихро њамчун як
навъи суди олї ва сарчашмаи њаќиќат дар бањодињї ба фаъолияти одамон медонад,
Никифора Григора бошад дар бањодињї ба таърих пеш аз њам ба консепсияи ахлоќїмаънавии он эътибор додааст. Ба аќидаи ў таърих “овози зинда ва њарфзананда,
нигоњдорандаи гузашта ва носењи зиндагї буда, ба одамон имконият медињад, ки
ояндаро пешбинї намоянд”. Њаминаш љолиб аст, ки њам дар Пахимер ва њам дар
Никифора Григора таърих ба њама имконият медињад, ки “пайѓамбар бошанд, дар
асоси воќеањои рухдода ояндаро пешгўї намоянд.”
Таърих барои Никифора Григора як навъ “солномаи амалиёт ва ишорањои
аќли инсон” мебошад. Вай муаррихро водор месозад, ки њамаи он чиро ки бањри
бењбудии одам нигаронида шудааст, нишон дињад. Чунин муносибати гуманистии
муаллиф на фаќат дар сухан, балки дар матни асари ў низ љой дода шудааст. Бинобар
ин Григора дар асараш ”Таърих” нафаќат воќеа ва ё њодисањоро тасвир мекунад,
балки дар матни рисолањои илоњиётї онро дар шаклњои бањсу мунозира, фикру
андешањои фалсафї, нутќњои персонажњо, ки оинаи фаъолияти ќањрамони таърихї
мебошанд, таљассум менамояд.
Дар ёддоштњои Григора проблемањои илоњиётшиносї мавќеи марказиро ишѓол
мекунанд ва ин дар шароити бањсу мунозирањои исихастї табиист. Аз тарафи дигар
бесабаб њам нест, зеро мањз дар њамин давра (сеяки аввали асри ХIV) дар Византия
“Таърихи калисо”-и Никифор Каллист Ксанфопул ба майдон омада буд, ки дар он
таълимоти догматикии контроверз тарѓиб карда мешуд.
Григора дар асараш “Таърих” нафаќат муборизањои динї мебурд, балки дар
айни замон аќидањои худро дар бораи масъалањои иљтимої-иќтисодї, таќвимїнуљумї низ баён мекард.
Бо вуљуди ин бояд эътироф кард, ки Григора њамчун фарзанди замони худ
афзалияти илоњиро дар таќдири одамон эътироф мекард. Вале дар айни замон ў
аќидањои диниро дар бораи он ки њар як ќадами инсон, рафтор ё гуфтори ў пешаки аз
тарафи Худо муайян шудааст, эътироф намекард. Ў мегуфт: бадї аз Худо намеояд.
Пас дар њолате ки инсон рафтори ношоиста содир мекунад, ки гунањкор ? Мувофиќи
аќидаи Григора дар он танњо худи инсон гунањкор аст.
Муњимтарин дастоварди илми таърихнигории Византия назарияи силсилавии
Полибий мебошад. Мувофиќи назарияи Полибий њар як љамъият чун организми
зинда як чанд зинањоро тай мекунад: наврасї, камолот, пирї. Таърихнигории
Византия дар инкишофи инсоният инчунин њаракати прогресивї ва телеологиро
мебинад. Мувофиќи ин таълимот инсоният дар инкишофи худ як ќатор марњилањо ё
“шоњї”-ро аз сар гузаронида ба подшоњии осмонї наздик мешавад. Дар радифи ин
назария “шоњи”-и Рим-шакли олии љамъияти будпарастї љои худро ба шоњии
насронї месупорад, ки Империяи Византия- “халќи назаркарда” ва “Исроили
љадид”, ки зери њимояи махсуси Худо аст, таљљассуми шоњии насронї мебошанд.
Вале консепсияи телеологии инкишофи таърих чандон боварибахш набуд. Ин буд ,
ки аќидањои эњёї онро танг мекунанд. Мувофиќи аќидањои эњёї (ренессансї), дар
таърих наќши њалкунандаро на Худо, балки мањз одам-дорандаи нерў мебозад.
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Аќидаи мазкур минбаъд ба коркарди тасаввуроти нав дар бораи ќонунияти
инкишофи таърих њидоят карда буд.
Њамин тариќ, ќариб дар тамоми асарњои таърихии давраи Пелеологњо
аќидањои инсонпарварї љои аввалро ишѓол мекарданд.
Умуман, барои њаёти мадании давраи Палеологњо инкишофи босуръати афкори
таърихї хос мебошад. Тамоми адабиёти таърихии давр бо маданияти дунёи антиќ
алоќаи наздик доранд, аз он бархурдор гаштааст, муаррихон дар назди он сари
таъзим фуруд меоранд, ба намунањои бењтарини он пайравї мекунанд. Вале дар онњо
њанўз диди мустаќилонаи ратсионалистии (аќлонии) таърих ба пуррагї ташаккул
наёфта буд.
АДАБИЁТИ ВИЗАНТИЯ
Адабиёти Византияро дар адабиётшиносї ба 5 давра људо кардаанд: 1) давраи
аввали империя; 2) адабиёти асрњои VII-ХI (давраи дигаргунињои ќатъї; 3) адабиёти
асрњои IХ-ХII (давраи устуворгардии љамъият); 4) давраи Империяи Никей; 5)
давраи Палеологњо ва заволи тамаддуни Византия.
Чи тавре ки аз таърих маълум аст, дар давраи гузариш аз давраи антиќї ба
асрњои миёна сарзамини то он ваќт ягонаи њеллинї-ромеї ба ду минтаќаи махсус
Шарќї ва Ѓарбї људо шуда буд. То ин људошавї дар Империяи Рим дини масењї
омили асосии муттањидсозии ањолї њисоб мешуд. Вале баъди ба минтаќањои Шарќї
ва Ѓарбї таќсимшавии Империя дар инкишофи иќтисодї, сиёсї ва маданї-маънавии
ин минтаќањо хусусиятњои хос ошкор мешаванд. Њар яке аз ин минтаќањо бо роњи
худ пеш мерафт. Дертар (дар асри ХI) дини дар гузашта ягонаи насронї низ ба ду
шоха-юнонї-православянї (дар минтаќаи Шарќї) ва римї-католикї (дар минтаќаи
Ѓарбї) људо мешавад.
Вобаста ба таѓйиротњои иљтимої-сиёсї ва маънавї дар адабиёти давра низ
баъзе махсусиятњо дида мешуданд. Агар дар Ѓарб адабиёт дар ибтидо дар як забони
умумї-лотинї инкишоф меёфта бошад, пас дар Шарќ се адабиёти тараќќикардаюнонизабон (византиягї), сурёнї ва ќибтї (коптї) вуљуд дошт. Ба ин гурўњ адабиёти
Њабашистон (Эфиопия) низ наздик буд. Њар кадоми ин адабиётњо дар заминаи
анъанањои ќадимии худ инкишоф меёфт. Агар нависандагони юнонизабон
(византиягї) нисбат ба забонњои “варварї” як андоза бо нафрат назар мекарда
бошанд, пас адибони суриёнї, махсусан коптњо нисбат ба маданияти њеллинї
ошкоро эътироз намуда, махсусияти худро љиддан таъкид менамуданд. Бо вуљуди ин
ихтилофњои эљодї њамаи адибони Византияро як њаќиќати умумї-њаёти якљоя,
мазмуни умумї, системаи умумї, ќисмати умумї- ба њам муттањид сохта буд.
Яке ин њаќиќатро медиду менавист, дигарї онро тасаввур мекарду тасвир
менамуд. Барои одамони солњои аввали дини насронї мўъљиза ба мисли љанги кўча
як њодисаи реалї буд, онњо шайтонро низ ба мисли занњои Эдесса, Антиохия ва
Александрия махлуќ-реалї њисоб мекарданд, фариштаю љинњоро аз љумлаи сокинони
хонаќоњњо медонистанд, азозилро њамсафари доимии одам мегуфтанд.
Њуљуми арабњо ба Византия (асрњои VIII) ва аз тарафи онњо забт карда шудани
аз се ду њиссаи империя, аз он љумла Миср , Сурия, Фаластин, Меспотамия дар ин
умумияти адабї ва забонии юнонї-римї умумияти хоси худро љорї карда буд. Агар
варварњо (ќабилањои славян, олмонї) дар сарзаминњои забт кардаашон забонњои
юнонї ва лотинии ин мањалњоро танг накарда ,баракс онро ќабул карда бошанд, пас
дар мисоли њуљуми арабњо ба Византия манзараи дигар мушоњида мегардад: онњо
ба љои забонњои мањаллї забони арабиро забони ягонаи умумї , забони илму дониш
ва баъдтар забони адабиёт эълон карда буданд. Агар варварњои Аврупо (олмонињо)
ба љои љорї кардани парастиши муќаддасоти худ-Вотан дини халќњои забт
кардаашон-масењиятро ќабул карда бошанд, пас арабњо дар њама љо ба љои дину
мазњабњои мањаллї дини ягонаи исломро љорї карда буданд, онњо насрониёни
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заминњои ишѓолкардаашонро ба гурўњи “ањл аз-зимма”, яъне аќаллият дохил карда
буданд. Аз њамин сабаб дар давраи њукумронии хилофоти араб дар Сурия ва Миср
адабиёт ба забонњои сурёнї ва коптї тадриљан аз инкишоф бозмемонад.
Вазъияти адабии Византия дар мањалњои барои арабњо дастнорас (Юнон ва
Осиёи Саѓир) то андозае дигар буд. Дар ин љоњо то асри ХI дар адабиёт комёбињои
беназире ба назар мерасанд. Минбаъд таъсири ислом дар ин ќисми империя низ
меафзояд ва баъди аз тарафи туркони усмонї забт карда шудани Консатантинополь
(20 маи 1453) ин адабиёт низ ќисмати адабиёти суриёнї ва коптиро аз сар
мегузаронад.
АДАБИЁТИ ИБТИДОИ ИМПЕРИЯ
Вазъияте, ки дар асри 1У дар адабиёти Византия вуљуд дошт, басо ихтилофнок
аст. Љињати характерноки адабиёти ин давра дар он аст, ки муаллифони насронї
аксар ваќт дар асарњояшон эътиќоди худро нишон намедињанд, баръакс анъанањои
адабии будпарастї, забон ва мафњумњои онро ба роњбарї мегиранд. Дар бораи
афзалияти дониши будпарастї Юлиан Отступник бо боварии том гуфта буд: њељ кас
аз масењиён бартарињои маълумоти давраи будпарастиро инкор карда наметавонад
Анъанањои динии будпарастї ба муќобили дини нави насронї ва идеологияи
он бо њар роњу воситањо муборизаи беамон мебурд. Дар ин мубориза барои нигоњ
доштани ѓояњои будпарастї фалсафа ва риторика (илми маонї ва баён, илми
суханпардозї) наќши муњимро мебозиданд. Дар асри III дар фалсафа
неоплатонизм128 њукумрон мегардад. Намояндагони машњури он Ямвлих, Эдесий,
Император Юлиан (хатмкунандагони мактабњои неоплотонии Сурия ва Пергам,
асри IV ) буданд. Дар таълимоти онњо ба мистика (тасаввуф) ва магия (сењру
мўъљиза)диќати зиёд дода мешуд.
Дар асри У мактаби неоплатонии Афина мавќеъ пайдо мекунад. Пайравони
ин мактаб нисбат ба тасаввуф чандон раѓбат надоштанд, онњо дар таълимоти худ ба
мантиќ ањамияти зиёд медоданд. Намояндагони маъруфи мактаби Афина Прокл,
Мария ва дигарон буданд. Соли 520 мактаби неоплатонии Афина бо фармони
император Юстиниан баста мешавад ва бо њамин ба фалсафаи будпарастї хотима
гузошта мешавад.
Дар асри IV дар Византия адабиёти риторикї давраи шукуфоии худро аз сар
мегузаронд. Барои суханварони ин давра санъати суханварї ањамияти умумибашарї
дошт. Намояндаи маъруфи он Либаний (аз Антиохия, таваллудаш 314-вафоташ-393)
буд. Ў суханвариро гарави нигоњ дошта шудани анъанањои полисї (юнонї) мегуфт.
Эстетикаи риторикї ва ахлоќи полисї ба њам вобаста буданд. Дар шахсияти
Либаний мањз ягонагии њамин ду мабдаъ-эстетика ва ахлоќ таљассуми олии худро
ёфта буд. Мањз аз њамин сабаб Либаниї дар асарњояш аз заволи дини ќадимї афсўс
хўрда, ашк мерезад. Дини насронї барои Либаниї нафаќат номафњум, балки
нафратовар буд. Бо вуљуди ин Либаний њамчун фарзанди замон маљбур буд, ки бо
шароитњои нави љамъиятї-насронї муросо кунанд. Ин љињати эљодиёти Либаниї
дар асари тарљимаињолии ў “Њаёт ё Дар бораи ќисмати худ”, ки моњиятан ба
шеърњои Григорий Назианзин ва ё “Исповедь” (“Омурзиш”)-и Августин наздик аст,
тасвири худро ёфтааст.
Дар адабиёти ин давр инчунин суханвари Антиохиягї Иоанн (344-407) бо
тахаллуси “Златоуст” (“Ширинзабон”) ном бароварда буд. Санъати суханварї дар
эљодиёти ў ба дараљаи камолоти худ мерасад. Соли 398 ўро ба Константинопол
даъват карда, ба вазифаи архиепископї (сарэпископ) таъин мекунанд. Вале аз
сабаби ростќавл ва оштинопазир буданаш ба саркардањои дарбор ва калисо хуш
намеояд. Ўро бадарѓа мекунанд. Иоанн дар шањри Кукузи Арманистон вафот
кардааст.
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Асри IV дар таърихи адабиёти Византия асри наср њисоб мешавад. Аз адибони
маъруфи ин давра Ливаниї (314- 393) аз Антиохия (Суриё), асараш “Њаёт ё Дар
бораи ќисмати ман”, Григорий Назианзин (нимаи дуюми асри 1У), асараш “Дар
бораи њаёти ман “, шоир Иоанн Масх мутахаллис ба Евкрат ва дигаронро номбар
кардан мумкин аст.
Дар асри V дар адабиёти Византия назм ба љои аввал мебарояд. Бузургтарин
шоири ин давра асосгузори мактаби мисрї Нонн аз шањри Пелопонес (Миср)
мебошад. Аз ў достоне бо номи “Корномаи Дионис” ва баргардони назмии
“Евангелия от Нонна” (“Инљили Нонна”) боќи мондааст. Моњиятан ин ду асар
хилофи њамдигаранд: дар достони “Корномаи Дионис” асотири будпарастї мавќеи
асосиро ишѓол мекунад, дар манзумаи “Инљили Нонна” тасаввуф њукумрон аст.
Вале аз љињати услуб онњо ба њам наздиканд.
Бузургтарин шоири охири асри IV –аввали асри V Византия (аз
Искандария) Паллад мебошад. Ў устоди эпиграмма (њаљвия) буд. Ќањрамони
асарњои ў олими ќашшоќ аз камбаѓалї ва њаёти оилавї (зани бадфеъл) шикоят
мекунанд; Паллад масењиятро њаљв намуда, аз гузаштаи худ (ќањрамонињои Геракл)
афсўс мехўрад. Эљодиёти Паллад ба инкишофи минбаъдаи жанри эпиграмма (њаљв)
дар асри У1 замина гардида буд.
Адабиёти ибтидои империяи Византия асарњои фалсафиро низ дар бар
мегирифт. Дар асри V дар ин жанри бадеї охирин намояндаи идеализми
будпарастї, ки неоплатонизмро то ба дараљаи олии тафаккури аќлонї расонида буд
Прокл Диадох (410-485) шўњрат пайдо карда буд. Прокл ба ѓайр аз рисолањои
фалсафї-назариявї боз шаш гимн дар васфи Худоњои будпарастї (Гелиос, Музам,
Афродита, Афина, Гекате, Янус) эљод кардааст. Гимнњои Прокл дар васфи олињањо
аз пессимизми ў шањодат медињанд. Ў худро дар ин олами масењиён яккаву танњо
њисоб мекунад.
Бо вуљуди ин эљодиёти Прокл ба њамзамононаш таъсири калон расонда буд.
Дар зери таъсири Прокл дар фалсафаи мансури насронї “Ареопагитика” ба вуљуд
меояд, ки он минбаъд нафаќат ба тамоми маданияти асрњои миёнаи Византия, балки
Ѓарби Лотинї, Русь, Кавказ ва ѓ. таъсири бузург расонида буд. “Ареопагитика” аз
чањор рисола ва якчанд мактубњо, ки аз номи Диониси Ареопагити Афинї, узви
Ареопага ва шогирди Афлотун навишта шудаанд, иборат буд. Дар зери ин тахаллус
муаллиф синтези (омехтаи) маданияти фалсафии антиќї ва насрониро овардааст.
Тахмин меравад, ки муаллифи он ё суриёнї ва ё гурљї мебошад. Ба њар њол олимон
таъкид мекунанд, ки ў тафаккури юнониро хуб дарк кардааст.
Таъсири “Ареопагитика” на танњо дар эљодиёти мутафаккирон, балки дар
эљодиёти шоирони Асри Миёна (Руставели ва Данте) низ њис карда мешавад.
Дар давраи њукумронии Юстиниани I (527-565) тафаккури нав оид ба дунё
инкишоф меёбад. Ин дарки нави љањон пеш аз њама дар санъати меъморї (калисои
Софияи Муќаддас ( Айя-София) таљассуми худро ёфта буд. Дар дарбори Юстиниан
ду жанр-таърихнигорї ва назми эпиграммавї инкишоф меёфт. Дар жанри
таърихнигорї Прокопиї Кесарийский (ваф. 567), асараш “Таърихи муборизањои
Юстиниан”, “Сохтмонњои Юстиниан” ном бароварда буд. Дар асари таърихнигори
дигар Прокопий (550с.) “Таърихи пўшида” њаёти пўшидаи бошандагони дарбор дар
шакли латифа њаљв карда мешавад. Масалан, Император Юстиниан дар рисолањои
расмии давр њамчун падари хирадманди фуќарои худ, бинокори бузурги давлати
насронї тасвир шуда бошад, пас дар «Таърихи пўшида» хислатњои асосии ў золимї берањмї, шайтонфеълї, њамчунин атрофиёни лагандбардор ва зани фосиќи ў
њаљв карда мешавад.
Анъанаи Прокопий аз тарафи Агафий Схоластик аз шањри Мирин (Осиёи
Саѓир) (536/7-582), ки дар жанри эпиграмма кор мекард, давом дода мешавад.
Агафий пеш аз њама адиб аст, на муаррих. Аз ў асаре бо номи “Оид ба подшоњии
Юстиниан” (иборат аз 5 китоб) боќї мондааст. Дар ин асар Агафий аз як тараф агар
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дастурњои ѓоявии Юстинианро маъќул дониста бошад, аз тарафи дигар нисбат ба
дини насронї бепарвоии худро нишон медињад.
Дар ин давра боз чандин адибони дигар (Иоанн Грамматик, асри VI), роман
маъруф бо лаќаби “Ширинсухан”, Иоанн Малал ва дигарон њаёт ба сар мебурданд.
АДАБИЁТИ АСРЊОИ У11-1Х
Асри У11 дар таърихи маданияти Византия давраи гардиши ќатъї ба шумор
меравад. Дар ин давра Византия ба њуљуми њамсояњои шарќи- аввал форсњо (асри
У1) , баъд арабњо (с.634) дучор шуда аз як ќатор заминњои Суриёгї ва Африќоии худ
мањрум мешавад. Њарчанд ба Византия аз нав баргардонидани якчанд вилоятњои аз
дастрафтааш муяссар гардида бошад њам, вале љангу хунрезї ва харобињои он ба
руњияи мардум таъсири манфии худро гузошта буданд. Љанг Византияро хароб
карда буд.
Дар натиља њаёти иљтимоии империя љиддан таѓйир меёбад, њаёти шањр хомўш
мегардад, хољагињои калони дењќонї (латифундияњо) низ ба сукут мераванд.
Дар чунин шароит дар адабиёт дигар ба тасвиру тарѓиб ва васфи анъанањои
ќадимии будпарастї зарурат намонда буд. Акнун адабиёт мутлаќо рўњияи насронї
пайдо мекунад, жанрњои парњезгарї (роњибї) дар маркази диќќати адибон меистанд.
Намояндаи машњури адабиёти ин давра (асри VII) дар жанри њолномаи
муќаддасон Леонтий (590-668) аз Неаполиси Кипр мебошад. Асари ў “Њолномаи
Иоанн Милостивий” ба тасвири њаёт ва фаъолияти архиепископи Искандария, ки
шахсан мешинохт ва муносибатњои дўстона дошт, бахшида шудааст. Нависанда
ќањрамони худро њамчун марди хоксор, рањмдил ва хайрхоњ тасвир кардааст.
Дар жанри њолноманависї боз ду нафар иштирокчии мањфили Иоанн
Милостивый-Иоанн Мосх (550-620) ва Софронии Урусалимї низ њунарнамої
кардаанд. Мосх шояд аз Гурљистон бошад. Асари ў “Лимонарь” (Марѓзори руњ”) аз
новеллањои хурд-хурд иборат буда, ба тасвири њаёти гўшанишинони масењї
бахшида шудааст. Мосх инчунин асаре дорад бо номи “Ќиссаи тасаллибахши њаёти
Варлаам ва Иоасаф”, Асари мазкур дар Асрњои миёна дар муњити насрониён
шўњрати калон пайдо карда буд.
Дар ин давра дар адабиёти Византия равияи иконоборчество-онњое, ки
парастиш икона ва њар гуна муќаддасоти масењиро инкор мекарданд-низ икишоф
ёфта буд. Вале бо сабабњої маълум аз ин равияи адабї то имрўз асаре боќї
намондааст. Яке аз бузургтарин мубоњиси првославянї Иоанн Дамаскин (Иоани
Димишќї)(675-749) њисоб мешуд. Ўро эљодкори услуби
схоластикии бањси
илоњиётшиносї меноманд. Минбаъд ин услуби эљод кардаи Димишкї дар Аврупои
ѓарбї ќабул карда мешавад. Дар таърихи фалсафа Иоанни Димишкї муќаддами
(пешузаштаи) Фома Аквинский мебошад; дар таърихи адабиёт ў њамчун эљодкори
гимн (гимнограф) дохил шудааст. Димишќї дар асарњои шоиронаи худ низ њамчун
олим баромад мекунад. Инро аз љумла дар мисоли аз тарафи ў барќарор карда
шудани просодияи классикии антиќї мушоњида кардан мумкин аст.
Умуман, дар адабиёти ин давра анъанањои адабии давраи охири антиќї зоњиран
пурзўр намояд њам, вале бояд гуфт, ки адибони ин давр њанўз аз њамин давра сар
карда кўшиш мекарданд, ки ба мазмуни асарњои шаклан анъанавии худ таѓйиротњои
замонавиро љо кунад. Ин буд, ки дар ин давра асотири антиќї мазмуни деринаи
худро гум карда буд (Прокл Диодох), навигарињои замон акнун дар либоси
ќадимиён пешкаш карда мешуданд.
Асрњои VIII-IХ дар таърихи Византия давраи мубориза бар зидди роњибї ва
заминдории дайрї, бар зидди иконапарастї мебошад. Адабиёти ин давра аз ягон
љињат ба анъанањои эљодии Нонн, Агафий, Павели Силентиарї наздикї надорад, дар
он драматизми монументалии Романи Сладкопевец (Ширинкалом) низ дида
намешавад.
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Дар адабиёти ин давра инчунин Космаи Урушалимї, Фёдори Студиягї (759826) ва шоира Кассия (тавал. 810) ва дигарон низ њаёт ба сар мебурданд.
АДАБИЁТИ АСРЊОИ IХ – ХII.
Аз нимаи дуюми асри IХ сар карда љамъияти Византия рў ба устуворї менињад.
Сулолаи нави маќдуниён (аз соли 867) тартиби нисбатан устувори марказиро љорї
менамояд. Дар шањрњо, ки аз њолати сукут берун меомаданд, калисоњо ба марказњои
маданї табдил меёбанд, элементњои дунявии маданият аз нав эътибор пайдо
мекунанд. Баъди танаффуси сеасра дар адабиёт аъанањои классикии ќадим боз
мавќеъ пайдо мекунанд: дар татбиќ намудани дастовардњои ќадимиён патриарх
Фотий (820-891), шогирди ў Арефа (860-932), душмани Арефа Лев Хиросфакт
(асрњои IХ-Х) фаъолият нишон медињанд. Дар назм Комита ном мебарорад.
Аксари адибони ин давра дар як ваќт њам шоир ва њам олим буданд. Масалан,
Арефа дар як ваќт њам олим-филолог, њам сиёсатмадор ва њам епископ буд. Ў дар
назм бо эпиграмма (њаљвия ) ва элегияњои (марсия) худ машњур гардида буд. Шоир ва
файласуфи дарбори император Лев Мудрый Лев Хиросфакт (ибтидои асри Х) дар
достони анакреонтии худ доир ба зангирии Император Лев Мудрый анъанањои
назми антиќиро васеъ ба кор бурдааст. Услуби эљодии эпиграммаи антиќї бо
тамоми нозукињояш дар эљодиёти Иоанн Кириот (асрњои Х-Х1) (бинобар ба
математика машѓул буданаш Геометр ном карда буданд) ташаккули худро ёфта буд.
Аз ибтидои асри ХI сар карда дар адабиёти Византия бар зидди анъанањои
дунёпарастї муборизаи роњибон ва роњибањо ќувват мегирад. Дар мављи ин
муборизањо дар адабиёт равияи гўшанишинї, дунёбезорї аз нав пањн мегардад.
Намояндаи машњури ин навъи адабиёт дар ин давра Симеон (949-1022) њисоб мешуд.
Ўро “Богослови нав” мегуфтанд ва бо њамин восита бо Иоани Богослов ва падари
калисо Григории Богослов баробар медонистанд. Љањонбинии Симеон динї-фалсафї
буд. Ў нафаќат ривоятњои тасаввуфиро эътироф мекард, балки дар айни замон
неоплатонизмро хеле нозукона тарѓиб менамуд.
Дар адабиёти ин давра њамосаи ќањрамонї мавќеи калонро ишѓол мекард.
Ёдгории ин навъи адабиёт- достони “Дигенис Акрит”, ки дар вариантњои гуногун
расидааст, аз таъсири Шарќ шањодат медињад. Дар он оњангњои ќиссањои суриёнї
зиёд љой доранд. Ќањрамони асар Дигенис (модараш юнонї, падараш султони
Сурия) њанўз дар кўдакї шуљоатњои зиёд нишон медињад: хирсро бо дастонаш буѓї
карда мекушад, бо зарби шамшер сари шерро дукафон менамояд, бо ѓоратгарони
кўњии юнонї “апелатњо” мељангад, тавассути шамшер арўси худро ба даст меорад. Ў
соњибихтиёр, љанговари љасур, нотарс, мустаќил аст. Ў эътирози касеро
намебардорад. Мањз аз њамин сабаб Дигенис худро аз љамъият дур мегирад, акритзаминдори озод ва љанговар-мешавад.
Сужети асар аз бисёр љињатњо сужети афсонањои “Њазору як шаб”-и арабї, аз
љумла мазмуни ривоят дар бораи Умар ибни Наимро ба хотир меоварад. Он аз бисёр
љињат инчунин ба сужети достони туркии Сайиди Баттол монанд аст.
Достони “Дигенис Акрит” дар навбати худ
ба адабиёти ќадимаи рус
“Корномаи Девгений” ва назми Фландрия таъсир расонидааст. Юнонињо дар
ибтидои давраи Эњё суруди пањлавони Византиягиро ба Италия овардаанд. Образи
Акрит бошад то имрўз дар Юнон зиндааст.
Аз нимаи дуюми асри Х1 сар карда дар адабиёти Византия ба љои оњангњои
тасаввуфї аз нав анъанањои адабии дунёпарастї инкишоф меёбанд. Дар байни
адибони давр инњоро номбар кардан мумкин аст: Михаил Пселл (1018-1078)файласуф, олим энсиклопедист, ритор (суханвар), муаррих ва ходими адабїтаљдидгари анъанањои навплатонї ва љорикунандаи мулоњизаронињои аниќ;
шогирди ў Иоанн Итал-сабабгори зиддияти ошкорои расионализми идеалистии
Платонї бо масењият ва калисои ортодоксї; Иоанн Мавропод (асри Х1)-эпиграмма121
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њаљвнавис, вассофи Платон ва Плутарх; Михаил Пселла-муаллифи “Хронография”асари ёддоштї-таърихї, ки воќеањои солњои 976 то 1077-ро дар бар мегирад;
Христофори Митилї (1000-1050): Никифор Вриенний (1062-1140)-муаллифи насри
таърихї («Ќайдњо оид ба таърихи шоњ Алексей»); Федор Продром (тав.1100)-шоир,
эљодкори диалогњои манзум ва мансур, достонњои дидактикї, романи манзум
“Роданфа ва Досикл”, эњёгари анъанањои наќли эротии антиќї; Евстафий Солунский
ва дигарон.
Соли 1071 дар љанги Мансикерт Осиёи Саѓир ба салљуќиён мегузарад. Аз њамин
ваќт сар карда дар давлатдории Византия давраи таназзул оѓоз гардида буд. Соли
1204 ба Византия Аврупои “лотинї”, яъне Ѓарб њуљум меорад.
12-13 апрели соли 1204 ритсарњои Аврупои ѓарбї (юриши чоруми салибї)
Константинополро ишѓол мекунанд, онро ба харобазор табдил дода, дар заминаи
тартиботи византиягї давлати романии худро таъсис медињанд. Дар илм ин давлатро
Империяи Лотинї меноманд. Ба тахти Империяи Ромеї граф Балдуин аз Фландрия
омада буд. Аз њамон ваќт сар карда дар тамоми хоки мамлакат сиёсати зўроварии
феодалони аљнабї ва шаклњои ѓарбии феодализм љорї карда мешаванд.
АДАБИЁТИ ИМПЕРИЯИ НИКЕЙ
Дар нимаи аввали асри ХIII, дар даврае, ки дар Константинополи харобгашта
ва талаву торољ гардида, салибдорони Ѓарб њукумрон буданд, дар музофотњои
Византия се нуќтањои давлатдории Византиягї (Никея, Эпир, Трапезунедия) бо
марказаш дар шањри Никея ( Осиёи Саѓир ) боќи монда буданд.
Намояндагони маъруфи маданияти Константинопол-олимон, шоирон,
нависандагон аз таъкиби истилогарон гурехта ба Никея меомаданд. Мањз Никея 25 –
уми июни соли 1261 ба њукумронии Империяи лотинї (Ѓарбї) дар Византия хотима
гузошта буд. Никея дар он ваќт “маркази патриотизми Юнон” гардида буд. Дар
дарбори императори Никея Иоанни III Дук Витатс (1254-1258), ки худ низ бо адабиёт
ошної дошт, бузургони адабиёти давр-Никифор Влеммид ва Георгий Акрополит
љамъ омада буданд.
Никифор Влеммид (1197-1272) дар Константинопол таваллуд шудааст. Дар
кўдакї ў бо њамроњии волидайнаш ба Осиёи Саѓир меояд.Дар ин љо таълимоти
њаматарафа мегирад, дар калисои Имафий мактаби худро ташкил медињад, дар
заминаи китобњои дарсии антиќї воситањои таълимии худро тањия мекунад.
Китобњои дарсии тартибдодаи ў нафаќат дар Византия, балки дар Аврупои ѓарбї
низ васеъ пањн гардида буданд.
Никифор Влеммид њамчун адиби маорифпарвар маълум аст. Эљодиёти адабии
ў аз асарњои риторикї (суханварї), шеърњои дарборї, иншоњо оид ба илоњиёт
иборат аст. Панду насињатњои шоир ба подшоњон характери анъанавиро доранд, ў
дар онњо њокимонро ба хайру саховат ва олимњиматї даъват менамояд (“Изваяние
царя”-“Муљассамаи шоњ”).
Никифор инчунин тарљимаи њоли худро ба ќалам оварда аст. Дар ин асар
Никифор шахсияти худро васф кардааст.Ба ин маќсад муаллиф ба хурдтарин
љузъиёти њаёти худ эътибори зиёд додааст.
Дар ин давра дар жанри наср ба ѓайр аз Никифор Влеммид, Федори II
Ласкарис, Григорийи Акрополит ва дигарон низ асарњо эљод кардаанд.
Солњои душвори 1204-1261 барои Византия бар абас нарафтанд. Зиддиятњои
байни Ѓарб ва Шарќ њарчанд ба сари византиягињо азобу уќубат ва мањрумиятњои
зиёдро оварда бошанд њам, вале дар маданияти халќњои ин ду сарзамин осори худро
гузошта буданд. Ин осор, пеш аз њама, дар таъсири байнињамдигарии анъанањои
мадании халќњои Ѓарбу Шарќ зоњир мегардад. Дар сарзамини Юнон, ки аз тарафи
баронњои (феодалони)Ѓарб забт карда шуда буд, олимоне пайдо мешуданд, ки дар як
ваќт бо њарду маданият-византиягї ва “лотинї” (Ѓарбї) кор мекарданд. Яке аз
122
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

њамин гуна олимон архиепископи котоликии Коринфа Гийом де Марбек буд. Ў
Аристотель, Гиппократ, Архимед, Птоломей ва дигар муаллифони њеллиниро ба
забони лотинї тарљима мекард. Таљимањои ў ба фаъолияти фалсафии Фома
Аквинский таъсири хуб расонида аст.
Аз тарафи дигар маданияти Византия баъзе љињатњои маќбули маданияти
ритсарии Аврупои Ѓарбиро ќабул мекунад, дар онњо элементњои патриотизми
њаллиниро (на фаќат Ромейиро) љустуљў менамояд ва дар ин асос нисбат ба
сарчашмањои антиќї муносибати нави худро муайян месозад. Ин бошад барои
адабиёти Византия дари марњилаи нави инкишофро боз карда буд. Ин марњилаи нав
“давраи Палеологњо” номида мешавад.
АДАБИЁТИ ДАВРАИ ПАЛЕОЛОГЊО
Дар моњи августи соли 1261 ба императори Византия Михаили VIII муяссар
мешавад, ки салибдорони Ѓарбро аз Константинопол берун ронда, дар пойтахт
давлатдории византиягиро барќарор намояд.
Аммо ин империя чи аз љињати територия ва чи аз љињати иќтисодї ба
Империяи пешина монанд набуд. Император Михаили VIII ба маросимњои дарборї
ва нигоњ доштани армияи кироя маблаѓи зиёдро сарф мекард. Барои пайдо кардани
ин маблаѓњо дењќонон ба истисмори сахт кашида мешуданд, дар байни аскарони
Осиёи Саѓир низ норозигињо меафзуд, њодисањои иљро накардани хидматњои аскарї,
исён ва ба тарафи туркњо гузаштани љанговарони сарњадї зиёд мушоњида мегардид.
Император Михаили У111 бо маќсади бартараф намудани хатари љанг аз тарафи
Ѓарб калисои православии худро ба тобеияти папаи Рим медињад. Дере нагузашта
дар Византия иттињодияњои калисоњои католикї ва дар калисои Софияи Муќаддас
хондани намози пешини котоликї љорї мегардад Иоанн У Палеолог ба мазњаби
котолик мегузарад.
Њамаи ин дар байни халќ ва роњибон норозигии сахтро ба вуљуд оварда буд,
љањони православянї низ ин тайѓиротњоро дар Византия маъќул намедонист.
Дар чунин шароит дар адабиёт низ таѓиротњои дахлдор ба вуљуд меоянд. Дар
адабиёт пеш аз њама романњои манзуми ишќї пањн мегарданд (асри ХII).Онњо асосан
мазмуни хушњолкунанда доштанд. Ташабускори љорї намудани чунин роман Федор
Продром буд. Федор дар асарњои худ аз эљодиёти дањонии халќ васеъ истифода
мебурд. Мавзўи асосии романњои манзуми ишќии Федорро ишќ ва хавфи марг
ташкил медод. Мањз мавзўи ишќ ба нависандагони давр имконият дода буд, ки аз
маданияти куртуазии Аврупои Ѓарбї лањзањои мувофиќро интихоб кунанд ва
онњоро вобаста ба шароити мањаллии худ ба таври ба худ хос истифода намоянд.
Инро аз љумла дар мисоли романи “Флорий ва Платсафлора”, ки варианти
византиягии романи “Флуар ва Бланшефлер”-и Ѓарб мебошад, дидан мумкин аст.
Дар адабиёти асри ХIII Византия мурољиат ба сужет ва ќањрамонони ќиссањои
љанги Троя хос мебошад. Як љињати хоси ин мурољиат ба сужетњои Троя дар он аст,
ки адибони Византия маводњои ба адабиёти юнонї дахлдоштаро аксар ваќт чун
сужетњои романњои куртуазии Ѓарб пешнињод мекунанд. Дар байни асарњои дар
мавзўи љанги Троя эљодшуда варианти “Ахиллеида” аз љињати санъати бадеї
бештар љолиб мебошад. Дар аксари романњои дар ин мавзўъ таълифшуда таќлиди
ноўњдабароёна њис карда мешавад. Масалан, романи “Љанги Троя”(муаллифаш
номаълум) як навъ варианти романи Фронсавии “Роман дар бораи Троя”-и Бенуа де
Сент-Мор мебошад; дар достони “Ахиллеида” низ руњи ритсари Ѓарб зиёд њис карда
мешавад.
Дар асрњои охири мављудияти Византия дар адабиёти он сужетњои тамсилї
мавќеъ пайдо мекунанд. Вале асарњое, ки дар ин мавзўъ пайдо мешаванд
(“Естествослово” (“Физиолог”)
њамоно
сужети масалњои Эзопро ба хотир
меоварданд.
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Намунаи бењтарини асарњои тамсилии ин давра дар адабиёти хушњолкунада ин
асарњи “Зиндагиномаи Хари мўњтарам”, “Наќли аљиб дар бораи Хар, Гург ва Рўбоњ”
мебошад. Дар ин асарњо табаќањои муайяни љамъиятї,
тарзи зиндагї ва
суханронињои онњо њаљв карда мешуданд.
Дар давраи охири Византия дар адабиёт жанри таърихнигорї дида мешавад.
Дар “Таърих”-и Лаоник Халкокондил (миёнаи асри ХV) иборат аз 10 китоб воќеањои
таърихии давраи охири давлати Ромейњо инъикоси худро ёфтааст. Муаллифи роман
Лаоник дар таълифи асари худ ба муаррихи бузурги Юнони ќадим Фукидид ва
асари ў “Таърих” такя кардааст.
Умуман, адабиёти давраи Палеологњоро адабиёти таќлидкорї гўем њам
хато намешавад. Он аз заволи Империяи Палеологњо шањодат медод.
ИЛМ ДАР ВИЗАНТИЯ
Аз ибтидои асри ХII сар карда алоќањои дипломатии Византия бо як ќатор
давлатњои Ѓарб ва мамлакатњои њамљавори дуру наздик инкишоф меёбад. Ба ин
муносибат Византия барои савдогарон ва тољирони Ѓарб дарвозањои бозорњои
худро боз мекунад, ритсарњои Ѓарбро барои хидмат ба мамлакат даъват менамояд ва
њатто хешии хуниро бо оилањои сулолавї истифода мекунад.
Инкишофи алоќањои иќтисодї дар навбати худ ба пурзўр гардидани таъсири
байнињамдигарии маданї оварда мерасонад. Бо вуљуди он ки дар ин роњ монеањои
зиёд- душворињои забонї, нобоварї ба њамдигар, таънањои тарафайн, зиддиятњои
динї ва нињоят хавфи юнонињо дар назди зўроварии тољирони бешарму њаё ва
серњаракати Италия- мављуд буданд, алоќањои иќтисодї ва мадании Византия сол аз
сол мустањакам мегардид.
Ин буд, ки дар асрњои ХI-ХII дар маданияти Византия ва муносибатњои он бо
Ѓарб пешравињои муњим ба вуљуд меоянд.
Ин пешравињо, пеш аз њама, дар болоравии маълумотнокии мардум ва
донишњои илмї дида мешуданд. Албатта, илми ин давра њанўз дар њолати китобї
монда буд, фаъолияти илмии олимон асосан ба омўхтани мероси адабии антиќї
мањдуд гардида буд.
Бо вуљуди ин олимони ин давра дар љустуљў ва пайдо намудани дастнависњои
ќадим, рўйнавис намудани онњо хизмати босазоеро анљом дода буданд. Ба шарофати
фаъолияти тадќиќотии онњо дар мамлакат зарурати ба роњ монда шудани
маълумоти олї ва њатто олии касбї ва тайёр намудани мутахассисони идорањои
давлатї ва динї ба миён меояд. Натиљаи татбиќи њамин пешнињодњои олимон буд,
ки дар Византия маълумоти олї ва касбї ба роњ монда мешавад.
Дар ибтидо (асрњои 1У-У) дар империяи Византия як чанд марказњои
донишњои донишгоњї (университетї)- Афина, Искандария (Александрия), Бейрут
амал мекарданд. Бо мурури ќувват гирифтани њокимияти императорї ва
мутамарказонида шудани давлат маълумоти олї дар пойтахти ИмперияКонстантинопол гирд оварда мешавад.
Дар ин давра дар байни ходимони дини насронї муносибат нисбат ба
маълумоти олї якранг набуд. Гурўње агар донишњои дунявиро љиддан мањкум
намуда, онро (аз љумла риторикаро) ороиши хушку холии нутќ эълон карда бошанд
(Иоанн Златоуст), гурўњи дигар баръакс маълумоти антиќиро воситаи хуби тарбияи
илоњиётшиносии љавонон медонистанд. Ба аќидаи онњо илмњои дунявии антиќї
боигариест, ки аз он њар рўњонии боэътиќод метавонад бањрабардор шавад (Василий
Великий, Григорий Богослов ва диг.).
Анъанањои мадании антиќї то асри ХI дар илми Византия бартарии худро
нигоњ дошта бошанд њам, вале он аз бисёр љињатњо характери формалї (зоњирї)
дошт.
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Аз асри ХI (аз ваќти бо фармони махсуси император Константини 1Х Мономах
таъсис дода шудани Донишгоњи Константинопол) сар карда дар Византия ба
моњияти мероси маданияти антиќї эътибори љиддї дода мешавад. Акнун мероси
мадании антиќї на њамчун маљмўи элементњои људогонаи дониш, балки пеш аз њама
чун системаи бутуни доимоамалкунанда ќабул карда мешавад. Чунин муносибат
нисбат ба мероси гузаштагон аз тарафи Михаил Пселла баён карда шуда буд.
Профессори фалсафаи мактаби олии Константинопол, мушовири чандин
императорњо, роњиб ва сиёсатмадор Михаил Пселла олими намоёни асри миёна
њисоб иешуд. Ў доираи васеи назар ва донишњои энсиклопедї дошт. Ќобилияти
фавќулоддаи эљодии ў нафаќат дар таълифи шеърњо, нутќњо, номањо, балки дар
навиштани рисолањои илоњиётшиносї, тафсирњои фалсафї, тадќиќодњои филологї
ва тибу нуљум ва ѓ. зоњир гардидааст. Њарчанд аксари асарњои Пселла аз
компилятсияи фикру аќидањои гузаштагон иборат бошад њам, вале ба ин нигоњ
накарда ў тавонистааст, ки нафаќат ин ё он таълимотњои Афлотун, Арасту ва ё
навафлотуниёнро аз худ кунад, балки ба моњияти асли афкори илмии ќадимиён –
эњтироми аќлу хирад, тадќиќи далел, кўшиш бањри пайдо кардани сабабњо, инкори
эътиќоди кўр-кўрона, ки ба обрўю эътимод ва ё муќоиса асос ёфтааст, дуруст
сарфањм равад. Мањз аз њамин сабаб дар асарњои Пселла доимо бо хурофот,
аќидањои астрологї, эътиќод ба азозил ва умуман бо њамаи, ба ќавли худаш,
«халдеињо» мунозирањо давом мекунанд.
Анъанњои эљодии Пселла, махсусан муносибати ратсионалистии ў нисбат ба
њаёти моддї минбаъд дар фаъолияти Михаил Глика (асри ХII), Николай Музалон,
Иоанн Итал, Евстратий Никейский, Сотирих Пантевген ва ѓ. давом дода мешавад.
Табиист, ки дар давраи зўроварии калисо ин гуна олимон бељазо намонда
буданд. Ратсионализми Византия, ки дар як ваќт бо схоластикаи Ѓарб ва шояд дар
алоќамандї бо он (бењуда нест, ки душманон Сотирихро ба њамкорї бо «варварњо»
гунањкор карда буданд) тавлид ёфта бошад, бар асари таъќиби калисо шикаст
мехурад. Дар ин давра тафсирњои Евстратии Никейи ба асарњои Арасту ќимати
худро дар фалсафаи Византия гум карда буданд.
Бо вуљуди ин, чуноне ки аз тадќиќотњои олимон бар меояд, њанўз дар давраи
аввали инкишофи таърихї дар Византия натанњо дар пешрафти иќтисодї-иљтимої,
сиёсї, адабї- маданї, балки дар рушди илмњои замон низ таѓйиротњои назаррас ба
вуљуд меоянд. Ин таѓйиротњо, пеш аз њама, дар омехташавии маданияти халќњои
гуногун: юнонињо, римиён (Италиягињо), машриќзамин ва ѓ. зоњир мегардиданд.
Њамин таъсир, аз љумла, дар афкори фалсафї- дар ќабули анъанњои мактабии
фалсафаи давраи охири Юнони ќадим, эътирофи мафњумњои илмї ва малакањои
тафаккури корї, истифодаи истилоњот ва тартиби фанњои антиќї зоњир мегардид.
Дар ин давра файласуфони Византия њар як навигарии илмиро бошуурона
њамчун тафсир ва ё шарњи ягон матни антиќї пешкаш менамоянд (Фемистий
асарњои Арастуро наќл мекард, Прокл ба асарњои Афлотун тафсирњо менавишт).
Хусусияти дигари фалсафаи ин давра дар идеализми он буд. Дар ин љо низ
файлйсуфони Византия ба анъанањои давраи охири антиќї такя мекарданд, онњоро
давом медоданд.
Фалсафаи Византия аз ибтидои пайдоишаш зодаи даврае буд, ки дар он
муборизањои динї ва мазњабї шакли асосии муборизањои ѓоявї гардида буданд. Дар
натиљаи ин муборизањо, одатан, дину мазњабњои будпарастї шикаст хўрда, љои
онњоро дини насронї ишѓол мекард.
Эљодкорони фалсафаи ин давраи Византия њарчанд худ мўътаќидони дину
мазњабњои гуногун буданд, вале ба ин ингоњ накарда аксари онњо аз як мавќеи
иљтимої баромад мекаданд, дар Афина дар як мактаб тањсил карда, рафиќони
њамсабаќ буданд. Файласуфоне, ки аз табаќањои поёнии љамъият буданд, муќаддас ва
ё мулњид (еретик) ном бароварда буданд. Онњо халќро ба порсої, гўшанишинї,
парњезгорї даъват мекарданд, зўроварии замонро фош менамуданд.
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Тадќиќодњои асосии илмии ин давра оид ба фалсафа ѓолибан ба ќалами
файласуфони ашрофзода тааллуќ доштанд.
Вале бо мурури пешрафти љамъият, инкишофи маърифат ва робитањои маданї
бо халќњои њамљавор, пеш аз њама Аврупои ѓарбї дар маданияти Византия низ
таѓйиротњои љиддї ба амал меоянд. Инро пеш аз њама дар инкишофи тадќиќотдњои
илмї оид ба табиатшиносї дидан мумкин аст.
Илми табиатшиносии Византия ќисми таркибии маданият мебошад. Он ба
њаёти иќтисодию иљтимої, сиёсию динї ва ахлоќию маънавии давр алоќаи зич дошт,
ѓояњои замонро ифода менамуд.
Махсусиятњои хоси давр дар илми табиатшиносии Византия, пеш аз њама, дар
илми риёзиёт зоњир гардида буданд: дар Византия ба мисли Аврупои Ѓарбї таќсими
илмњоро ба тривиум ва квадривий њатмї њисоб намекарданд. То замони Палеологњо
олимони Византия «њафт санъати озод», яъне тривиум ва квадривийро аз системаи
умумии фалсафа људо намекарданд.
Дар ин љо таълими фанњо ба гурўњњои «азони мо», яъне насронї ва «бегона» (ё
«берунї»), яъне будпарастї људо шуда буд.
Тартиботи ѓарбї, яъне таќсими фанњо ба гурўњњои тривиум ва квадривий бори
аввал дар давраи Палеологњо љорї мешавад.
Георгий Пахимер –шогирди Георгий Акрополит аввалин китоби дарсиро ба
номи «Квадривий» тартиб медињад.
Тањияи китоби мазкур ба њаракати илмї ибтидо гузошта буд. Баъд аз ин
Максим Плануд китоби Арифметикаро менависад. Ў дар ин китоб ба ќавли
муњаќќиќон, аввалин шуда раќамњои њиндиро истифода кардааст.
Дастовардњои риёзиётшиносони Византия ќобили таваљљўњанд. Онњо донишњои
назариявии анъанавї ва таљрибаро дар њамбастагии зич истифода мекарданд.
Асарњои олимони риёзиётшиноси Византия њарчанд дар зоњир компилятивї ва
тафсирї намояд њам, вале муаллифони он дар асл кашшофони методњои ченкунии
масоњат, ихтироъкори астролатия (асбоби заминченкунї) ва тањиягари масъалањои
риёзї буданд.
Византиягињо кўшиш мекарданд, ки системаи ададњо (раќамњои) арабиро ба кор
баранд (асри ХIII). Тахмин меравад, ки Лев Математик мафњумњои алгебраиро бо
њарфњо ишора кардааст.
Риёзиётшиносони Византия ба анъанањои юнонї мањдуд нашуда, кўшиш
мекарданд, ки дастовардњои риёзии мактабњои форсњоро низ истифода намоянд
(асри ХIV, Трапезунда).
Олимони давраи Палеологњо љиддан кўшиш менамуданд, ки анъанањои
маълумотнокї ва донишандўзии антиќиро (Юнониро) нигоњ доранд. Ин анъанањо
дар ибтидо ба Византия ба воситаи Испания, ки дар он љо арабњо аллакай аз асри IХ
сар карда бо илми юнонї шинос буданд, баъдтар тавассути Италия, ки дар он љо низ
дастнависњои юнонї дар Ситсилия, Флоренсия ва Венетсия пањн мегардиданд,
мегузаштанд.
Дар илми ин давраи Византия боз як хусусияти дигар дида мешуд: олимони
византиягї анъанањои илмии юнониро бо методњои нави тадќиќот, ки ба шарофати
арабњо аз Њиндустон омада буд, як мекарданд. Арифметикаи асри ХV Византия
(муаллифаш номаълум) дар бораи он шањодат медињад, ки дар ин давра системаи
њисоби њиндї дар тамоми мамлакат пањн гардида будааст.
Аз охири асри ХIII ба баъд дар Византия нуљум (яке аз чањор илмњои
квадривий) пањн мегардад. Дар ин бора афзоиши асарњо оид ба нуљум шањодат
медињанд. Яке аз равияњои асосии он равияи анъанавии Птоломей буд.
Ташаббускори барќарор намудани ин равияи дар гузашта машњури нуљум дар
Византия Федор Метохиту буд. Ў асарњои Феон, Птоломей, Евклид, Аполонияро бо
диќќат омўхта, дар асоси онњо асари худро бо номи «Асосњои илми нуљум»
(«Первоосновы астрономической науки»)-ро менависад. Маќсади асосии Метохиту
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дар асоси «Ал – Маљастї»-и Птоломей ва асарњои Феон ба таблитсањои Птоломей
тањия намудани дастур буд. Метохиту ва шогирдони ў илми нуљумро дар муњити
донишмандони давр ба дараљаи баланд бардошта буданд. Дар натиља дар байни
онњо доир ба мавзўи маќоми нуљум ва риёзиёт дар системаи илмњо бањсу
мунозирањои зиёд давом мекард. Бањсњои мазкур дар бораи рўњияи баланди
маънавии давр, характер ва њадду њудудњои тафаккури илмї, муносибати олимон
нисбат ба Афлотун ва Арасту шањодат медоданд.
Рўњияи маънавии давр дар диалоги «Флорентий» Григора равшан њис карда
мешавад. Дар ин асар Григора дар мисоли бањси байни ду нафар олим- рўњонї
Варлаам Калабрийский (дар асар Ксенофан) ва худаш (дар асар Никагора) дар
мавзўи нуљум бесаводии Ксенофанро (рўњониро) нишон медињад.
Умуман, мунаљљимони Византия дар илми худ пешравии назаррасе надоштанд.
Онњо ба ду гурўњи ба њам зид људо шуда буданд. Гурўње бо сарварии Косма
Индикоплов дар асоси тасаввуроти динї («Инљил») заминро њамвор њисоб мекард;
гурўњи дигар дар шахсияти Василий Великий, Григорий Нисский, Фотий аќидањои
мунаљљимони антиќиро дар бораи гирдашаклии Замин эътироф мекарданд. Дар
илми нуљуми Византия аз як тараф астрология ва аз тарафи дигар мушоњидањои
нуљумї низ баробар инкишоф меёфт.
Дар ибтидои давраи палеологњо олимони Византия нисбат ба донишњои
Лотинии Ѓарб чандон эътибор намедоданд. Онњо, ки худро ягона меросхури
комилњуќуќи анъанањои њаллинї медонистанд, муддатњои зиёд дар аќидае буданд, ки
Ѓарби варварї мустаќилона ин анъанањоро инкишоф дода, маданияти худро ба
вуљуд оварда наметавонад. Бо вуљуди ин тадриљан ба роњ монда шудани робитањои
байни Византия ва Ѓарби Лотинї барои византиягињо беосор намонда буд.
Яке аз роњњои ба дунёи юнонї ворид гаштани маълумотнокии лотинї ин
фаъолияти франсисканњо ва доминиканњо дар Константинополи аз тарафи лотиниён
забтшуда буд. Баъди озод кардани Константинопол палеологњо њарчанд рўњониёни
ѓарбиро ронда бошанд њам, вале дар асри Х1У онњо дар он љо боз пайдо шуда
буданд. Дар байни ин рўњониён юнониён низ бисёр буданд. Мањз тавассути њамин
руњониёни юнонинажод византиягињо аз дастовардњои маданияти маънавии Аврупои
Ѓарбї бархурдор шуда буданд.
Дар охири асри ХIII дар илми нуљуми Византия равияи нав пайдо мешавад, ки
он илми Византияро тавассути Трапезунд бо нуљуми форсњо, ки ба забони арабї пањн
мегардид, вобаста карда буд.
Ибтидои ин амалро Григорий Хиониад мегузорад. Ў дар солњои 80 асри ХIII ба
Табрез омада бо таљрибаи мунаљљимони Академияи нуљум ва расадхонаи он шинос
мешавад ва њангоми бозгашт якчанд дастнависњои нуљумиро бо худ ба Византия
меорад.
Њамин тариќ, дар давраи Палеологњо мубодилаи афкори илмї миёни Византия
ва мамлакатњои мухталифи Ѓарбу Шарќ яке аз хусусиятњои хоси илми он мегардад.
Дар охирњои давраи Палеологњо дар Византия тиб низ ба комёбињои назаррас
ноил мегардад. Табибони Византия низ дар фаъолияти худ анъанањои тибби
антиќиро (Гиппократ, Гален) васеъ истифода мекарданд. Муваффаќияти онњо
махсусан дар соњаи фармакология бузург буд. Асари дар ин соња тартибдодаи
Николай Миренса (асри ХIII) то асри ХVII дар факултаи тибби Донишгоњи Пориж
чун воситаи таълим хизмат кардааст. Ў инчунин маљмўи ресепторњо тартиб додааст,
ки он дар асри Х1У ба забони лотинї тарљима шуда, дар тамоми Византия ва Ѓарб
пањн карда шуда буд.
Бо вуљуди ин бояд гуфт, ки тибби Византия дар ин давра њанўз аз таъсири
таълимоти динї (ќисмат, таќдир) пурра халос нашуда буд.
Барои фањмидани хусусиятњои хоси илми Византия ќисмати илми
њуќуќшиносии он ќобили таваљљўњ аст.
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Илми њуќуќшиносии Византия аз аввал то охир ба омўхтани њуќуќи Рим равона
карда шуда буд. Фаъолияти олимони њуќуќшиноси Византия аз тарљима, тафсир,
наќли асарњои муаллифони Рими ќадим иборат буд, дар он ба таљрибаи њуќуќї, ки
дар њуљљатњо ва ќарорњои судї дида мешуданд, њамчунин ба истилоњоти зиндаи
юридикї љой набуд. Онњо
фаќат њуќуќи Римиро ба як системаи муайян
медароварданд, онро аз баъзе зиддиятњои дохилї тоза мекарданд ва
нишондињандањои алифбої тартиб медоданд.
Њарчанд дар як ќатор мавридњо њуќуќи Римї ба тартиботи љамъиятию
маъмурии Византия мувофиќат накунад њам, ин њол касеро ба ташвиш намеовард.
Хусусиятњои китобии илми Византия на фаќат ба фанњои гуманитарї, њуќуќ,
фалсафа, ё илоњиётшиносї, балки ба фанњои табиатшиносї низ хос буд. Њарчанд дар
барномаи мактабњои Византия омўхтани фанњои табиатшиносї, аз ќабили
квадривий (арифметика, геометрия, нуљум, мусиќї) пешбинї шуда, баъзан ба
квадривийи асримиёнаи Аврупои Ѓарбї ќаробат дошта бошад њам, вале дар таълими
ин фанњо дар мактабњои Византия илова ба шарњу тафсир, ё баёни мазмуни
иншоњои муаллифони антиќї, олимон-муаллимон дар бораи моњияти мистикии
ададњо (арифиетика), акидањои астрологї оид ба њаракати љисмњои осмонї ва
вобастагии онњо бо воќеањои заминї ва ѓ. низ бисёр андешаронї мекарданд. Мањз
њамин майл ба мистика, мўъљиза ва парадокс (фикре, ки ба аќидањои маъмули замон
мувофиќат накунад) аз хусусиятњои хоси илми Византия гардида буд.
Бо вуљуди китобї ва анъанавї будани илми Византия, бо вуљуди хусусиятњои
парадоксиаш илми Византия ба њар њол аз њаёти воќеии давр људо набуд: кимиё
оккултї (илм дар бораи хусусиятњои нињонии моддањо) буд ва њамчун воситаи
рўзгузаронї хизмат мекард; энергетикаи Византия низ тадриљан аз Аврупои Ѓарбї,
ки дар он љо осиёби бодї ва истифодаи нерўи об дар як ќатор истењсолоти косибї ба
роњ монда шуда буд, ќафо мемонад. Византиягињо ба љустуљўи сарчашмањои нави
нерў чандон мароќ зоњир намекарданд. Осиёби бодї дар ин љо њануз аз даврањои
аввали Империя маълум бошад њам, вале то асри ХII љуфту мола аз воситањои асосии
хољагии ќишлоќ њисоб мешуд..
Њарчанд њолати илми кимиё дар давраи Палеологњо чандон мукаммал омўхта
нашуда бошад њам, вале аз маводњои парешон олимон ба хулосае омадаанд, ки
мувофиќи он илми кимиёи Византия дар давраи Палеологњо дар ду самт инкишоф
меёфт:
1. Ал-кимиё.
2. Анъанањои техникии санъати косибї (кор бо фулузот, шиша , заргарї,
рассомї, наќќошї).
Ин ду самти илми кимиё аз њам људо мустаќилона инкишоф меёфтанд.
Таљрибае, ки косибон, наќќошон, рассомон дар ин соња доштанд, мавзўи тадќиќи
олимон ќарор намегирифт.
Ин бесабаб набуд. Зеро илм дар он ваќт аз таљриба људо буд. Олимони
Византия њељ гоњ нисбат ба лабораторияњои алкимиёгињо мароќ зоњир намекарданд.
Онњо ба рисолањои назариявии худ мањдуд шуда буданд. Дар натиља Византия бо
чунин як тамаддуни волои худ дар илм дар коркарди методњои эксперименталии
тадќиќот аз Урурпои Ѓарбї ќафо монда буд.
Тасаввуроти љуѓрофии византиягињо низ ба анъанањои антиќї такя мекард.
Физика низ китобї ва дур аз таљриба буд. Проблемањои бањсталаб дар тафаккур њал
карда мешуданд.
Бо вуљуди ин фаъолияти бинокории византиягињо дар бораи он шањодат медод,
ки онњо малакањои хуби механикї ва акустикї доранд. Сохтмони дастгоњи автоматї
барои ќасри император, ки тавассути об ба њаракат оварда мешуд, донишњои
назариявї ва таљрибаи бойро талаб мекард. Ба њамин монанд механизмњои љангии
византиягињо бо мураккабї ва такомули худ фарќ мекарданд; дар назарияњои
оинањои даргиранда механик ва меъмори давраи аввали Византия Анфиний- яке аз
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бинокорони маъбади Софияи муќаддас аз назариётчиёни антиќї низ пеш гузашта
буд. Нињоят мањз византиягињо аввалин кашшофони мањлули зуд даргиранда, ки
нафт ва селитраро дар бар мегирифт, мебошанд.
Њамаи ин дар якљоягї ба он сабаб гардида буд, ки Византия дар радифи
маданияти гуманистї гузошта шавад.
МАКТАБ ВА МАЪЛУМОТ ДАР ВИЗАНТИЯ
Шукуфоии маданияти Византия, ки номи Эњёи Палеологї гирифта буд, бори
аввал дар Империяи Никея ба вуљуд омад. Дар Никея, берун аз Константинопол,
насли олимони византиягї гирд омада буданд. Онњо баъди дар соли 1261 аз нав
барќарор намудани пойтахти мамлакат шањри Константинопол шўњрати пешинаи
пойтахтро њамчун яке аз бузургтарин марказњои илму фарњанги асри миёна
бармегардонанд.
Давраи Палеологњо аз ёдгорињои хаттї бой аст. Дар ин ёдгорињо оид ба як
ќатор љињатњои давраи охири љамъияти Византия маълумот оварда шудааст. Аммо
ин маълумотњо парешон ва мањдуд мебошанд.
Дар ин давра таълими ибтидої-омўхтани асосњои савод, хат ва њисоб
мувофиќи тартиботи анъанавї, ки дар давоми асрњо бе таѓйир монда буд, давом
мекард.
Ташаббускори аз анв барќарор намудани маълумоти олї дар давраи
Палеологњо логофети бузург Георгий Акрополит мебошад. Ў
бо супориши
император то соли 1274 дар муддати ќариб 10 сол ба кори пањннамоии маълумоти
олї сарварї мекард.
Аммо муборизаи тезу тунди сиёсии дохилї оид ба масъалаи ягонагии калисо, ки
роњбарии умумии Папаи Римро талаб мекард, ба мактаби олї низ таъсир мекунад:
дар моњи декабри соли 1266 Акрополитро гунањкори љазои тарафдорони Патриарх
Арсений њисоб мекунанд, дар ибтидои соли 1283 аксари асарњои ўро ба оташ
меандозанд. Њамин тавр, мардум аз таљрибаи солњои аввали ташкили маълумоти олї
дар Византия мањрум мегардад.
Бо вуљуди ин дар асоси маълумоти Григории Кипрйи, ки ќариб њафт сол дар
мактаби Акрополит тањсил карда буд, баъзе љињатњои ташкили маълумоти олиро
муайян кардан мумкин аст: курси таълим аз омўхтани асосњои силлогизм ва
аналитика сар мешуд. Баъд дасри риторика давом мекард. Дар барномаи таълимї
омўзиши асарњои Арасту, Евклид, Никомах дохил карда шуда буданд. Њамаи ин аз
шогирдон доираи васеи назар ва тафаккури баландро талаб мекард. Аксари фанњои
омўхташаванда берун аз анъана ва барои шогирдон номаълум буданд. Акрополит
дар омўзиши фанњо тартиби анъанавиро риоя намекард ва бар хилофи он асосњои
мантиќи Арастуро пеш аз риторика таълим медод. Таълими мактабии риторикї дар
давоми асрњо бетаѓйир монда буд.
Фанни риторика аз рўи китобњои дарсии Афтония ва Гермогена , ки њанўз дар
давраи њеллинї тањия шуда буданд, омўхта мешуд, дар байни машќњои риторикї
мисли пеш Прогимнасњо мавќеи марказиро ишѓол мекарданд.
Њарчанд таъсири анъана дар ташкил ва ба роњ мондани маълумоти риторикї
пурзўр бошад њам, вале муаллимон (Григорий) аксар ваќт аз доираи ќолабњои
муайяншуда берун мебаромаданд. Ў дар асоси барномаи Афтония ба маќсадњои
таълимї як ќатор асарњо (масалњо, њикоятњо, энкомњо) тартиб дода буд. Асарњои
Григорий дар бораи методњои кории ў, мунтазамии машѓулиятњо, таваљљўњи ў нисбат
ба забон ва матнњои ќадим маълумот медињад. Григорий дар баробари китобњои
дарсии Афтоний ва Гермогена доир ба риторика (суханварї) нутќњои Демосфен,
Ливаний, асарњои Афлотун, Элий Аристид ва њатто зарбулмасал ва маќолњои
љамъкардаи худро истифода мебурд. Омўзиши риторика (суханварї) на танњо аз рўи
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асарњои схоластї, балки дар асоси матнњои оригиналї, ки интихоби онњо низ аз
доираи анъана берун буд, аз навигарињои мактаби Византия њисоб мешуданд.
Дар давраи њукмронии Андроники 2 (1282-1328) Константинопол аз нав ба
маркази мадании Византия табдил меёбад. Дар системаи маълумоти давраи охири
Византия мактабњои љамъиятї ва шахсї мавќеи муњимро ишѓол мекарданд. Ин ќабил
мактабњо на фаќат дар Константинопол, балки дар дигар шањрњои калони империя
низ кушода мешуданд. Дар Фессалоники ин гуна мактабњоро юнонињо ва хориљиён
мекушоданд. Дар байни муассисањои мадании пойтахт мактаби Максим Плануд ном
бароварда буд. Мактаби ў дар охири асри ХIII аз бењтарин мактабњои пойтахт њисоб
мешуд.
Тахмин мекунанд, ки мактаби Плануд дар дайри Хор љойгир буд. Фаъолияти
Плануд ба ѓайр аз дайри Хор, боз бо дайрњои дигари пойтахт, пеш аз њама ба дайри
Акаталипт низ вобастагї дошт. Дар дайри Акаталипт мављуд будани мактаби олї
њанўз дар соли 1270 ба ќайд гирифта шудааст. Дайри Акаталипт китобхонаи бое
дошт ва мулки оилаи император њисоб мешуд. Шогирдони мактаби дайр аз ин
китобхона истифода мебурданд. Шўњрати мактаби Акаталипт сол аз сол меафзуд,
хоњишмандони дар ин мактаб тањсил кардан бо суръат меафзуд, аммо мактаб њамаи
онњоро дарбар гирифта наметавонист. Плануд ба ин мактаб фаќат довталабони аз
озмун гузашта ва тайёрии њаматарафадоштаро ќабул мекард.
Плануд дар соњаи педагогика асарњои зиёде навиштааст. Њамаи онњо ањамияти
таълимї доштанд ва дар протсесси таълим истифода мешуданд. Олим – педагог
Плануд дар асарњои таълимиаш доир ба зарурати аз нав дида баромадани ташкили
таълим ва тарбия ва такмили он фикрњои љолиберо баён кардааст. Муаллиф њамаи
фанњои таълимї ва китобњои дарсии мављударо таљдиди назар карда буд ва худаш
доир ба грамматика ва синтаксиси забони юнонї китоби нави дарсї таълиф
менамояд. Ў Corpus rhetorikum (маљмўи экстсерптњо барои таълими мактабї)- ро низ
аз нав тањрир менамояд. Ин маљмўа парчањоро аз Парадоксография, фалсафа,
этимология, иншоњои Синесий ва муаллифони калисої дар бар мегирифт.
Дар охири соли 1280 Плануд бо омўхатни риёзиёт машѓул мешавад, зеро
ањмияти таълими фанњои квадривий сол аз сол меафзуд. Ба ин маќсад ў дар асоси
системаи барои Византия нави ишораи раќамии њиндуњо барои мактабиёни худ доир
ба риёзиёт китоби нави дарсї тартиб медињад. Дар ин мактаб «Арифметика»-и
Диофант низ њамчун китоби дарсї истифода мешуд. Плануд ба ду китоби ин педагоголима тафсир навишта буд. Плануд дар тафсири худ анъанаи матни бењтарини
ќадимиёнро, ки худ ошкор сохта буд, ба роњбарї гирифтааст. Дар таълими фанни
нуљум дар ин мактаб ба иншои Арата «Њодисањо» мурољиат мекарданд. Плануд ба
ин китоб низ бо такя ба Птоломей як ќатор ислоњњо дохил карда буд.
Плануд доир ба таълими фанни љуѓрофиё низ дастурњои таълимї эљод карда
буд. Дар ин кор Плануд ба асари Птоломей «География» такя мекард.
Дар барномаи мактаби Плануд таълими фанни тиб љои муњимро ишѓол мекард.
Аз асри Х111 сар карда таълими ин фан дар мактабњои Византия мавќеи устувор
дошт. Дар давраи Палеологњо тибби Византия ба муваффаќиятњои калон ноил
мегардад. Агар пеш доир ба тиб танњо дар беморхонањои калон, мактабњои олии
онњо донишњои махсус пайдо кардан мумкин бошад, пас дар охири асри ХIII -аввали
асри ХIV тиб фанни комилњуќуќи њамаи мактабњои олї гардида буд.
Мактаби Плануд дар соњаи тиб низ мутахассисони номиро ба воя расонда буд:
Меркурий, муаллим ва муаллифи иншои тиббї «Оид ба набз» Иоанн Захарий
Актуарий табиби њозиќи номдори Византия.
Максим Плануд забон ва адабиёти лотиниро хуб медонист. Ба шарофати
тарљимањои Плануд Шарќи юнонї бори аввал бо иншоњои Овидий, Катон,
Макробин, Боэций, Августин шинос гардида буд.
Мактаби Плануд дар њаёти мадании давраи Палеологњо њодисаи муњим буд.
Бисёре аз хатмкунандагони он дар мансабњои давлатї кор мекарданд, олимони
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намоёни давр буданд. Дар байни онњо аз љумла инњоро метавон номбар кард:
Андроник ва Иоанн Заридањо, грамматикон Георгий Лаканин ва Мануил Мосхопул,
табибон Иоанн Актуарий.
Дар давраи Палеоолгњо маълумоти олиро дар назди муаллимони хусусї низ ба
даст овардан мумкин буд. Дар охири асри Х111 Иалеас њамчун иуаллими назм ва
риторика шўњрат пайдо карда буд. Логофети номї Федор Музалон ба ў аз хазинаи
давлат маош медод. Мактабдор Халкоматопул низ ба шарофати дастгирии Никифор
Хумна маоши давлатї мегирифт.
Њамин тариќ, дар давраи Палеологњо дар ќатори Плануд боз чандин дигар
муаллимоне буданд, ки дар таълими фанњои гуонгун ном бароварда буданд.
Чунончи, Федор Иртакин (ибтидои асри Х1У, назм ва риторика); Иоанн Глика
(риторика); Георгий Лаканин ва Мануил Мосхопул- шогирдони Плануд ва дигарон.
Ба ѓайр аз муаллимони назм ва риторика дар пойтахти Византия боз
риёзиётшиносони маъруфи давр низ умр ба сар мебурданд.
Дар охири асри ХIII маълумоти олї дар мањалњои Византия низ дастрас
мегардад.
Дар Визвнтия ба ѓайр аз Константинопол Фессалоника низ аз марказњои
калонтарини маълумот њисоб меёфт. Фаъолияти педагогии Иоанн Педиасим мањз бо
њамин шањр вобаста аст.
Дар давраи охири мављудияти Византия (асри ХV) таъсири маданияти Ѓарб ба
маълумот ва дигар соњањои маданияти мамлакат пурзўр мегардад. Аз охири асри ХIV
сар карда теъдоди мардуми Аврупои Ѓарбї дар Византия бо суръат меафзояд. Бисёр
Италиягињо ба Византия барои омўхтани забон ва адабиёти юнонї меомаданд.
Мактабњои Византия дар он ваќт давраи шукўњи худро аз сар мегузарониданд.
Бањсу мунозирањои исихастї, ки бо ѓалабаи ѓояњои монахї (парњезгорї) ба охир
расида буд, дар њаёти маънавї ва фикрии пойтахти Византия- Константинопол
таѓйироти љиддиро оварда буд. Агар дар нимаи аввали асри ХIV Константинопол
маркази маданияти гуманистии Византия бошад, пас аз нимаи дуюми асри ХIV ва
махсусан аз ибтидои асри ХV сар карда протсесси баръакс- аз пойтахт ба мањалњо
(Мистра) ва хориљи мамлакат гурехтани намояндагони маданият мушоњида
мегардад. Дар давраи Палеологњо маълумоти ба ном олии касбї низ вуљуд дошт:
масалан, барои касби њуќуќшиносиро гирифтан таълими иловагї зарур буд; тибро
чуноне ки дар боло ќайд гардид, дар мактабњои тиббии назди беморхонањо
меомўхтанд.
Маълумоти олї дар давраи Палеологњо ба мисли пештара бо талаботи
дастгоњњои маъмурї сахт вобаста буд. Олимони Византия дар њамаи даврањо бо
донишњои энсиклопедии худ фарќ мекарданд. Агар пеш маълумоти олї танњо
насиби гурўњњои
мањдуди њавасмандони илм бошад, пас дар охири давраи
Палеологњо зарурати маълумоти њартарафа аз барномањои таълимии мактабњои олї
сар мезад. Дар ин давра мувофиќи барномањои таълимї дар мактабњои олї дар
баробари омўхтани фанњои анъанавии риторика, мантиќ, фалсафа таълими риёзиёти
чоргона (арифметика, геометрия, нуљум, гармония), тиб ва љуѓрофиё њатми гардида
буд.
Ањамияти маълумоти давраи охири Византия (Палеологњо) аз доираи
маданияти мамлакат берун мебарояд. Олимони Византия, ки ба Аврупои ѓарбї кўч
баста буданд (асосан ба Италия) бо худ анъанањои маълумоти юнониро низ оварда
буданд. Гуманистони Италия бештар ба анъанањои дидактикии Византия, махсусан
ба методу усулњои ташкили таълим ва тарбия, ташкили имтињон ва азхудкунонии
фанњои таълимї эътибор медоданд.
Фаъолияти тарљумонии муњољирони Византия дар Италия барои маданияти
давраи Эњё ањамияти калон дошт. Мањз ба шарофати тарљумањои онњо гуманистони
давраи Эњёи Аврупо бори аввал бо фалсафа, стоицизм ва эпикуризм, бо
фољианависони Юнон (Эсхил, Софокл, Эврепид) ва мазњаканависи номии он
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Аристофен, бо назми лирикии Пиндар ва Феокрит, бо мањсули муаррихон ва
суханварони Юнони антиќї шинос шуда буданд. Ба шарофати муњољирони
византиягї унсурњои фарњанги Византияи палеологї ба ќисми таркибии Эњёи Италия
табдил ёфта буд.
БАЪЗЕ ХУЛОСАЊО ОИД БА МАХСУСИЯТЊОИ МАДАНИЯТИ
ВИЗАНТИЯ
Тадќиќотњои олимон нишон медињанд, ки Византия дорои маданияти хос
мебошад. Вале ин махсусияти маданї дар Византия на яку якбора аз давраи
таъсисёбии империяи Рими шарќї, балки тадриљан дар натиљаи барќарор гардидани
робитањои мадании Византия бо мамлакатњои њамљавори Ѓарбу Шарќ, ба роњ монда
шудани корњои савдою тиљорати дохилї њам хориљї, мубориза бо аљнабиён ва
нињоят бар асари омехташавии анъанањои мадании халќњои гуногуннажод ва
гуногунмазњаби маскуни Византия, ки њар кадоми онњо дорои маданияти
тараќќикардаи ќадим буданд, ташаккул ёфта буд.
Византия аз њамаи ин имкониятњои маданї, ки ба шарофати мавќеи љуѓрофии
худ бевосита дар сарзамини он гирд омада буданд, самаранок истифода намуда,
нињоят дар асрњои ХII – ХIV маданияти хоси худро ба номи « Эњёи Палеологњо» ба
вуљуд меоварад. Зимнан бояд ќайд кард, ки «Эњёи Палеологњо» низ дар мисоли
маданияти Никея (1261-1318) заминаи худро дошт. Маданияти империяи Никея дар
асл давоми бевоситаи маданияти асрњои ХI-ХII Византия њисоб шавад њам, вале дар
давоми ним асри мављудияти худ Никеињо ба он руњи тозаи башардўстї бахшида
буданд. Палеологњо ба њамин љињати навоварии маданияти Никея такя намуда, онро
нафаќат нигоњ доштанд, балки ривољу равнаќ доданд. Аз инљост, ки дастовардњои
мадании Никея минбаъд барои пешбурди илму маърифат, мактабу маориф, адабиёт
ва санъати Палеологњо чун манбаи боэътимод хизмат карда буд. Аз ин рў метавон
гуфт, ки асоси маънавии «Эњёи Палеологњо» њанўз дар империяи Никея гузошта
шуда буд.
Дар њаќиќат, њанўз дар солњои 10-20 - уми асри ХIII дар Никея фалсафа, афкори
таърихї, адабиёт, љустуљўњои илмии табиатшиносї, санъати тасвирї ва меъморї дар
рушду нумў буданд. Дар ин муддати кўтоњи таърихї дар Никея маълумоти ибтидої
ва олї, ки зери њимояи њокимияти императорї буд, аз нав ба роњ монда мешавад.
Император Федори II Ласкарис дар љумлаи нависандагони номї ва мутафаккирон
буд. Дар дарбори Ласкарис ба донишмандї, маърифатнокї ва љањонбинии васеи
мутахассисон эътибори зиёд дода мешуд. Император шахсан дар бораи муаллимон
ѓамхорї зоњир мекард, барои кушодани мактабњо ва дар назди онњо китобхонањо
њидоят менамуд. Мањз бо дахолати император дар таълимгоњњои Никея на фаќат
фалсафа, балки таърих, назмшиносї, нуљум, тиб, риёзиёт, љуѓрофиё таълим дода
мешуданд. Ў дар назди мактабњо кушода шудани мањфилњои адабї ва илмї ва дар
онњо ташкил ва гузаронида шудани бањсу мунозирањои илмию адабиро њаматарафа
дастгирї менамуд.
Дар ин давра дар Никея маълумот характери энсиклопедиро пайдо карда буд.
Љавонон донишњои васеъ доштанд, њаматарафа инкишоф ёфта буданд.
Нависандагони ин давра низ доираи васеи назар доштанд. Онњо дар маркази
воќеањои давр буданд. Аз ин рў асарњои онњо дар аксар мавридњо аз њаќиќатнигорї
ва воќеъбинии онњо шањодат медод.
Дар назму насри ин давра жанрњои гуногуни адабї дида мешуд. Мутахассисон
дар адабиёти бадеии Никея се хусусиятро ќайд кардаанд:
1) таваљљўњи зиёд нисбат ба масъалањои актуалии давр (ба монанди њокимият,
љамъият, образи императори ормонї (идеалї),
2) болоравии майлњои гуманистї (инфиродї), ки дар таваљљўњи онњо ба тасвири
љањони ботинии инсон зоњир мегардид,
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3) истифодаи васеи мероси адабии муаллифони антиќї, шаклу услуб ва жанрњои
адабї, боигарии воситањои тасвири бадеї ва сужетњои асотирии он;
Мурољиат ба мероси антиќї дар ин давра оњанги нав пайдо карда буд. Ин
навигарї пеш аз њама дар эътирофи ягонагии решањои мадании халќњои Никея бо
гузаштагони деринаи худ (њеллинњо), ки бутпараст буданд, зоњир мегардид. Ин
бошад худшиносии Никеињоро бедор мекард, онњо аз авлоди халќи махсус (юнонињо)
будани худ мефахриданд ва умед доштанд, ки онњо низ ба мисли аљдодонашон
(юнонињо) дар таърихи башар аз худ номи нек хоњанд гузошт.
Дар ин давра дар санъати меъморї ва тасвирии Никея низ анъанањои
умумивизантиягї, аниќтараш константинополї ва мањаллї (Осиёи Саѓир) афзалият
пайдо мекунад. Тамоми ташкили њаёти дарбори Никея, зебу зиннат ва ороиши он аз
рўи анъанањои дарбори пойтахти Византия- Константинопол ба роњ монда шуда буд.
Чунин тарзи ташкили њаёти мадании дарбор ва дарбориёни Никея ва ашрофони
он дере нагузашта ба империяи Трапезундия низ мегузарад. Дар ин љо низ сокинони
Трапезундия дастовардњои мадании халќи Никеяро чун аз они худ, њамчун мањсули
умумии маънавї ќабул мекарданд. Минбаъд дар Константинопол низ муносибат
нисбат ба дастовардњои мадании Трапезунда чунин мегардад. Ин њолро дар мисоли
устодони санъат ва љойивазкунии онњо низ дидан мумкин буд. Њар кадоми онњо дар
сурати иваз кардани љои истиќомат ва ё кор (Трапезунда-Никея- Константинопол ва
баръакс) худро чун дар хонаи худ њис мекарданд, касе онњоро бегона њисоб намекард.
Маданияти империяи Трапезунда ин пеш аз њама маданияти пойтахти он
(бандари калон дар Бањри Сиёњ, ки дар чоррањаи бањрї воќеъ буд) мебошад. Дар он
љо ќасру кўшкњо, маъбадњо, урдугоњњои боњашамат ва санъаткорона сохта ва оро
дода шуда зиёд буданд, васфи онњо дар адабиёти Понтий маќоми махсусро ишѓол
мекунанд.
Ёдгорињои санъати меъмории Имерияи Трапезунда дар бораи он шањодат
медињанд, ки онњо аз тарафи намояндагони мактаби меъмории Константинопол
сохта шудаанд. Дар хусуси санъати рассомии монументалї, иконакашї ва минётураи
китоби Трапезунда бошад олимон таъкид кардаанд, ки он дар равияи анъанањои
Никеї боќи мондааст; решањои санъати рассомии палеологї бошад аз љињати
генетикї то андозае ба Никея ва Трапезундаи нимаи аввали асри ХIII рафта
мерасанд. Дар ин соња низ ба ќавли олимон дар Трапезунда намояндагони мактаби
бадеии Константинопол кор кардаанд.
Мутахассисон дар айни замон таъкид мекунанд, ки санъаткорон дар тасвири
рўи одамони трапезундї элементи анъанањои мањал (умуман Шарќї, аз љумла
гурљистонї, арманї, суриёниро) васеъ истифода мекарданд ва бо њамин восита дар
бораи аз кадом мањал будани худ хабар медоданд.
Дар ин давра (асрњои ХIII-ХIV) тавассути олимони Трапезунда афкори илми
табиатшиносии форсњо ва арабњо ба Юнон мегузашт. Шўњрати донишмандони
Трапезунда ба шарофати венетсиягињо ва генуягињо, ки дар ин љо дўконњо доштанд,
ба соњилњои Атлантика расида буд.
Дар ин давра дар империяи Руми лотинї низ омехташавї ва таъсири
байнињамдигарии маданиятњо (лотинї ва византиягї) дар заминаи маданияти
мањаллии византиягї ба амал меомад. Маданияти Лотини Романї (Римї) асосан дар
симои маданияти византиягї боќї монда буд. Зиёда аз ин бояд таъкид намуд, ки
маданияти Византия дар як ќатор вилоятњо, аз љумла дар герцогии Афинаю Фива,
Эгина ва чандин љазирањои бањри Эгей бе таѓйир монда буд, дар он њељ гуна таъсири
Ѓарб њис карда намешуд. Дар тамоми гўшаю канори империяи Лотинии Романї
санъати рассомии монументалї, иконакашї, минётураи китоб, кошинкорї (мозаика)
умуман дар доираи протсесси мадании умумивизантиягї инкишоф меёфт.
Дар натиљаи аз тарафи империяи Лотинии Романї забт карда шудани
Константинопол ва як ќатор заминњои он дар маданияти ин халќњои људошуда як
муддат анъанањои мањаллї низ мавќеъ пайдо мекунанд. Вале баъди аз нав барќарор
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гардидани империяи Византия, хусусан дар давраи Палеологњо протсесси инкишофи
маданият аз нав характери ягонаи умумидавлатї пайдо мекунад, Константинопол аз
нав ба маркази асосии маънавї ва маданї, ќонунгузори услубњо, мўдњо ва завќи
бадеї табдил меёбад, аз нав руњияи инсонгароёна дар тамоми соњањои њаёти
маънавии инсон баланд садо медињад.
Тамоилњои нави гуманистї дар Византия дар масъалањои динї низ мавќеъ
пайдо мекунанд. Дар давраи Палеологњо олимон доир ба проблемањои динї озодона
фикру мулоњизањои худро баён мекарданд, нисбат ба динњои дигари Империя
муносибати тоќатпазир ва озодии эътиќод љорї буд. Чунин озодї дар ташкили дину
мазњабњои нав, муносибат нисбат ба аќидањои аќлонї (ратсионалистї) оид ба
њодисањои табиат ва алоќамандии сабабї – натиљавї дар таърихи љамъият, дар
афзудани таваљљўњи нависандагон, файласуфон, рассомон ба љањони ботинии
одамони алоњида (индивид) низ дида мешавад. Дар муњити равшанфикрони давр ба
эњтироми шахс, фикру аќидаи он ва завќи бадеии инсон диќќати махсус дода мешуд.
Дар тамоми Империя нисбат ба арзишњои мадании халќњои гуногуннажод ва
гуногунмазњаб њавасмандии зиёд нишон дода мешуд.
Дар ни давра гуманистони Визанития аќл- хирадро (на эътиќдои диниро) ягона
сарчашма ва воситаи маърифати дунёи моддї, ягона хайрхоњи олї эълон карда, онро
ба догматњои исихастии129 калисої мукобил гузошта буданд. Гуманистони ин давра
кўшишњои худро дар роњи нафаќат тафсири Афлотун, балки инкишофи анъанањои
мадании антиќиро дар байни худ «Эњё» номида буданд, онњо, ба ќавли муњаќќиќони
имрўза њастии абективии дунёи моддиро эътироф мекарданд.
Ин љињати таълимоти гуманистони Византия дар давоми асрњои ХIII-ХIV дар
Ѓарб њамчун «номиналистї»130 муайян карда шуда буд.
Дар ин давра њарчанд дар байни ќисме аз гуманистон-файласуфон- пайравони
Афлотун дар натиљаи бањси онњо бо «њизби» исихастон тарѓиботчиёни таълимоти
дар зиндагї бо Худо як шудан ба баъзе калавишњои ѓоявї роњ дода бошанд њам, вале
муаррихон ва нависандагони Византия ба муњаббати худ ба Ватан ва халќ хиёнат
накарда буданд. Махсусан шоирон ва нависандагони ин давра дар њамаи жанрњои
адабї (лирика, гимнографияи калисої, достонњои тамсилї ва ѓ.) дар пайравї ба
намунањои олии адабиёти антиќї ва ба нутќи аттикии Юнон кўшиш мекарданл, ки
арзишњои умумибашариро љорї намоянд. Њамзамон бояд гуфт, ки ин амали
нависандагон то як андоза онњоро аз халќи худ, забони модарии худ дур месохт. Дар
ин давра ашрофони мамлакат ду забона- юнонї ва модарї, вале халќ бисёрзабона
буд. Мањз аз њамин сабаб асарњои аксари нависандагон барои оммаи васеи
зањматкаш дастрас набуданд.
Яке аз жанрњои васеъ пањнгардидаи адабиёти ин давра романи ритсарї буд. Ин
жанр аз љињати генетикї ба романњои ритсарии асри ХII алоќаи зич дошта бошад
њам, вале дар Византия танњо дар асрњои ХIII-ХIV њамчун навъи махсуси адабиёт
комилан ташаккул ёфта буд. Ѓояи асосии ин жанри адабї аз васфи идеалњои ишќи
поки инсонї ва дўстию рафоќати беѓаразона иборат буд.
Дар романњои ритсарии Византия анъанњои ватанпарастї ва гуманистї ќариб
дида намешуданд; образњои худоњо ва ќањрамонони антиќї ба ѓайр аз ном дигар аз
ягон љињат ба асли ѓарбии худ шабоњат надоштанд.
Мисоли мазкур дар бораи он шањодат медињад, ки дар миёни анъанањои
мадании антиќї ва маданияти халќии Византия људої ба амал омадааст. Руњияи
маъюсї ва ёди ватан асоси бисёр асарњои адабии солњои охири Византияро ташкил
медод. Ба ин на фаќат хавфи њуљуми туркони Усмонї, ки ногузир мегардид, балки
зиддиятњои тезу тунди байни идеалњои давлатї ва калисої, таназзули њуќуќ,
вазъияти ноустувори байналхалќии Империя, зўроварии калисо дар таълим ва
тарбияи насли љавон, даст кашидан аз аќидањои гуманистї, ќувват гирифтани
фанатизми (хурофотпарастии) динї, муќаддас дониста шудани тарзи зиндагии
пешинаи динї ва ѓ. сабаб гардида буданд.
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Чунин вазъияти вазнин басо тўл кашида руњия ва маънавиёти љамъиятро хароб
гардонида буд. Асрњои ХIV-ХV давраи болоравии руњияи динпарастї ва
худопарастии византиягињо буд. Њар як фарди љамъият тайёр буд, ки худро бањри
Худо ќурбон созад. Ин ду аср инчунин давраи таназзули маънавиёт, ахлоќу одоби
инсонї гардида буд.
Њамаи ин дар якљоягї ба он оварда расонда буд, ки Византия 29 маи соли 1453
ба њуљуми туркони Усмонї дучор шуда шикаст мехўрад ва њамчун давлат аз харитаи
љањон бардошта мешавад. Њамин тариќ, њалокати империяи Византия боиси заволи
маданияти хосу нотакрори он мегардад.
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БОБИ 4
МАДАНИЯТИ ДАВРАИ ЭЊЁ ДАР АВРУПО
Тавсифи таърихї
Чуноне ки аз таърих маълум аст, аз асрњои IV-V мил. сар карда то асри XV дар
мамлакатњои Аврупо сохти феодалї њукмрон буд. Дар давоми беш аз 1000 сол дини
масењї ва калисои католикї, ки ба ќувваи бузурги ѓоявии љамъияти феодалї табдил
гардида буд, дар тамоми соњањои њаёт таъсири њалкунандаи худро дошт. Калисои
католикї аз ибтидои пайдоиши худ то асри XI (давраи аввали феодализм) дар асоси
ѓояњои теократия131 кўшиш мекард, ки роњбарии давлатиро низ ба даст орад.
Асосгузори ин ѓоя яке аз намоёнтарин «падарони калисо» Августин (асрњои IV-V)дар
рисолаи худ «О граде божии» мављудияти ду навъи давлат: давлати заминї ва
давлати илоњиро тарѓиб менамуд. Ба аќидаи Августин давлати заминї давлати
зоњирї буда, он бо корњои њаррўзаи љузъї машѓул аст; давлати илоњї бошад бо
њалли масъалањои умдаи илоњї-рўњан ба њам муттањид сохтани њамаи мўътаќидон ва
солењон машѓул аст. Аз ин рў, мањз давлати илоњї бояд барои давлати «заминї»
меъёр ва намунаи ибрат бошад.
Дар асоси ѓояи мазкур калисои католикї талаб мекард, ки тамоми њукумат ба
дасти «падарони рўњї» дода шавад.
Чунин даъво заминањои худро дошт: љамъияти феодалї дар заминаи нињоят
оддї инкишоф меёфт, он ба љои љамъияте омада буд, ки тамаддун, илму маърифат,
фалсафа, сиёсат ва њукуќи он бар асари њуљумњои варварњо ба нестї расида буданд.
Мардум дар њама љо ѓарќи бесаводї, бемаърифатї ва љањолат буданд. Ягона чизе, ки
аз љамъияти барњамхўрда (дунёи антиќї) барои феодализм мерос монда буд- дини
христианї (масењї) ва якчанд шањрњои харобгардида буд, ягона одамони нисбатан
босавод попњо (рўњониён) буданд. Мањз аз њамин сабаб дар давраи аввали феодализм
маълумот, таълим ва тарбия дар дасти ходимони дин- рўњониёни католикї буд ва
мутлаќо рўњияи динї дошт.132 Хонандагон дар таълимгоњњои асримиёнагии Аврупо
дар рўњияи бепарвої нисбат ба њаёти рўи заминї, гўшанишинї,парњезгорї, зоњидї,
ба таќдиртандињї ва м.и. тарбия карда мешуданд. Њанўз аввалин «падарони калисо»
Иероним (асри IV), Августин асрњои (IV-V ) њаёти рўи заминиро муваќќатї, гузаро,
њељ эълон карда, дунёи охиратро њамчун ягона дунёи бобаќо васф менамуданд,
мўътаќидони дини насрониро барои мушарраф шудан ба њаёти пурсафо ва доимии
охират даъват менамуданд. Ба аќидаи онњо инсон дар ин дунё њар ќадар, ки бештар
азоб кашад, дар он дунё њамон ќадар ба роњати доимї ноил мегардад.
Њамин тариќ, калисои католикї аз аввали пайдоиши худ дар якљоягї бо синфи
њукмрони феодалї бо њар роњ кўшиш мекард, ки халќро дар торикї, љањолат,
бесаводї, мутеъият ва сархамкунї нигоњ дошта, барои сар бардоштани он бањри
шарафи инсонии худ роњ надињад.
Вале бо мурури замон баробари пешрафти њаёт, инкишофи илму маърифат,
мактабу донишгоњњо, тараќќии шањрњо ва болоравии маънавиёти халќ, ки аксаран
зери таъсири рўњбахши маданияти инсонгароии дунёи антиќ ба амал меомад, дар
муњити халќњои Аврупо, пеш аз њама гурўњњои зиёии он ва њатто дар байни
намояндагони табаќањои болоии љамъияти феодалї норозигї нисбат
ба
беадолатињои давр ва зўроварии калисои католикї тадриљан роњ меёбад. Ин
норозигї бо мурури замон ба муборизањои ошкоро ба муќобили феодализм ва
калисои католикї ва зуњуроти он дар фалсафа, илм, адабиёт, санъат ва умуман дар
њаёти маънавии инсон табдил меёбад. Њамзамон дар байни халќ ѓояњои њаётдўстї,
ишратпарастї, авлотар донистани дунёи моддї нисбат ба дунёи рўњї ва м.и. васеъ
пањн мешаванд. Дар баробари тараќќиёти истењсолоти капиталистї, инкишофи
савдо, тиљорат, шањрсозї, мањз дар Италия аввалин бор илмњои даќиќ,
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табиатшиносї, санъатњои гуногун-меъморї, рассомї, њайкалтарошї, наќшу нигор,
хаттотї, минётура, адабиёти дунявї ва м.и. васеъ инкишоф меёбанд. Ходимони
маданияти ин давра, намояндагони зиёиёни дунявї ба муќобили таълимоти
љањолатпарастии динї-илоњиёт, схоластика, дунёбезорї, гўшанишинї, мистика, бар
зидди ба дин тобеъ кунонидани адабиёт ва санъат, ки ба давраи феодализм хос буд,
муборизаи оштинопазир мебурданд. Санъаткорони давр барои маданияти нав,
маданияте, ки дар принсипњои инкишофи озодонаи шахс асос ёфта бошад, мубориза
мебурданд. Ба ин маќсад онњо дар асарњои худ пеш аз њама зебоињои њаёти рўи
заминро васф намуда, дар пешравии њаёт фаъолияти эљодкоронаи инсонро дар
маркази диќќат мегузоштанд, кўшиш мекарданд, ки санъат ва адабиётро аз таъсири
дин ва калисо рањо намуда, ба асрори табиат сарфањм раванд, љањони ботинї ва
зоњирии инсонро дар робита бо табиати моддї тањлил карда, инсонро њамчун узви
табиат пешнињод намоянд.
Чунин аќидањои нави њаётдўстї, рўй овардани маданият ва санъат ба тасвири
њаёти инсони комил ва инъикоси орзуњои ормонии он, муборизањои он бар зидди
зулму истисмори феодалї ва зўроварии калисои католикї бори аввал дар миёнаи
асри XIV дар Италия дида мешуд. Ва ин њам бесабаб набуд. Зеро Италия ба ќавли
Ф.Энгельс дар Аврупо “аввалин миллати капиталистї”,аввалин давлате, ки ба
давраи асримиёнагии феодалї хотима гузошта ба давраи нав-Ренессанс (Таљаддуд)
ќадам монда буд,133 њисоб мешуд. Мањз санъаткорони Италиявї аз љумлаи Колючо
Салютати (1331-1406) ва Леонардо Брунї (1374-1444) аз рўњияи инсонпарварии
маданияти антиќї рўњбаланд шуда бори аввал дар истеъмоли умум истилоњи
“hymanitas»134 –ро љорї карда, худро инсонпарвар номида буданд135 Њамаи ин дар
њаёти мадании халќ дар њаќиќат љањиши бузурге аз љањолатпарастии асри миёна ба
дунёи нав-дунёи илму маърифат буд. Бењуда нест, ки Ф.Энгельс ин таѓйиротњои
давраро «бузургтарин табаддулоти прогрессивї дар таърихи умуми башар»136
номида буд.
Бањои Ф.Энгельс нисбат ба давраи Эњё асосњои илмии худро дорад. Имрўз дар
илми љањон бо далелњои раднашаванда исбот шудааст, ки таѓйиротњои маънавие, ки
дар асрњои миёна дар зери таъсири маданияти антиќї ба амал омада буданд, тамоми
соњањои њаёти маънавї ва мадании инсонро дар бар мегирифтанд.
Яке аз аввалин таѓйиротњое, ки дар њаёти маънавии љамъияти феодалї дар зери
таъсири маданияти антиќї ба амал омада, зуд дар байни оммаи мардум дастгирии
умумиро пайдо карда буд, ѓояи некўањволии умум ба њисоб мерафт. Мањз дар доираи
њамин ѓоя дар љомеаи ќуруни вустои Аврупо усули ахлоќи гуманистї ташаккул
меёбад. Принсипњои ахлоќии инсонпарварї дар як ваќт њалли як ќатор масъалањои
на фаќат ахлоќї, балки проблемањои иљтимої-сиёсиро ба миён гузошта буд. Дар
доираи њалли масъалаи некуањволии умум ѓояњои ватандўстї, хизмат ба давлат дар
њамаи соњањои хољагї, маъмурї-сиёсї, њарбї, фаъолнокии љамъиятї, ки ба авлотар
донистани манфиатњои некуањволии умум асос ёфтааст ва ѓ. зарур дониста мешаванд.
Дар ин љода ба тарбияи маънавии инсон дар рўњи љумњурихоњї, эњтироми ќонун,
масъулияти баланди кормандон новобаста аз вазифа ва мансабњои ишѓолкардаашон
дар назди љамъият ањамияти якумдараља пайдо карда буд.
Таъсири маданияти антиќї на танњо дар соњаи ахлоќ , балки дар илму адаб ва
санъату маданияти давраи Эњё низ бузург мебошад. Онро дар педагогикаи давр дар
ташкили таълиму тарбияи насли наврас ва тањияи китобњои дарсї низ мушоњида
кардан мумкин аст.
Хусусияти умумии таъсири маданияти антиќї дар њаёти маданї-маънавии
давраи Эњё пеш аз њама дар принсипи олии инсонпарварї-инсонгароёнаи он зоњир
мегардид.
Гуманистони ин давр тамоми фаъолияти худро ба кашфи љањон ва инсон, ба
азхуд намудани илму маърифат, адабиёту санъат,ба кашфиёту ихтироотњо дар
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тамоми соњањои њаёт равона карда буданд. Онњо дар ин асос дар тафаккури худ
фањмиши материалистии табиат, њаётдўстї ва озодфикриро инкишоф медоданд.
Ин буд, ки мањз њамин њаракати васеи маданиро, ки дар Италия ба вуљуд
омада бар зиди љањолатпарастии асримиёнаи феодалї равона карда шуда буду баъд
дар тамоми Аврупо пањн мегардад, дар таърихи маданият давраи Ренессанс-Эњё
меноманд.
Давраи –Ренессанс137 дар Италия њанўз дар нимаи асри ХIV, дар Фаронса
баъди 150 сол- дар охири асри ХV, дар Англия баъди Фаронса ва Испания дар асри
ХVI оѓоз гардида буд. Давраи ренессанс њарчанд дар асри ХIV дар Италия оѓоз
шуда бошад њам, вале онро бори аввал танњо дар асри ХVII њамчун ибтидои давраи
нав арзёбї мекунанд.
Суоле пеш меояд: нахуст љорикунандаи истилоњи « Ренессанс» кї буд ва ў чиро
мехост аз нав эњё кунад?
Сарчашмањо шањодат медињанд, ки эљодкори истилоњи ренессанс (возрождение,
эњё, таљаддуд) рассом, меъмор ва муаррихи санъати Италия Љорљо Вазари (1512-1574
)мебошад. Ў ин истилоњро бори аввал дар асараш «Зиндагиномаи машњуртарин
рассомон, њайкалтарошон ва меъморон»(1550) истифода кардааст.Ба аќидаи
Л.Пинский Љ.Вазари «дар таърихи санъати тасвирї» баъди «пастравии» асри миёна
барќарор шудани меъёрњои зебоии антиќиро, ки ба омўхтани табиат ва инсон такя
мекард, давраи нав номида буд138. Муаллифони китоби «Фарњангшиносї» низ ќайд
кардаанд, ки Вазари зимни истилоњи « ренессанс» барќарор кардани маданияти
антиќиро дар назар дошта буд139.
Дар заминаи пешнињоди Љорљо Вазари як лањзаи муњимми худмуайянкунии
инсон-дар асоси дастовардњои ниёгон бањо додан ба ќобилияти шахсии худ –гузошта
шуда буд. Ў мехост, ки ба даврањои таърихї мањз тавассути фаъолияти эљодкоронаи
инсон, мавќеъ ва моњияти он дар љамъият бањо дода шавад.
Љорљ Вазари дар муайян намудани таърих роњ ва усули тамоман навро
пешнињод карда буд. Аз њамон ваќт сар карда фарќият дар дарки љараёни ваќт миёни
будпарастони антиќї ва насрониёни асрњои миёна барало равшан мегардид. Агар
будпарастони антиќї ваќтро њамчун њодисаи табиї эътироф карда, љараёни зиндагии
инсонро ба ин ќонуни табиї тобеъ карда бошанд, пас дини насронї ваќтро моли
Худо њисоб мекард. Ваќт дар фањмиши насрониён гардиши доимї дар гирди доираи
зиндагї нест, яъне њар сол аз нав такрор намеёбад, вай љараёни худро дорад, ки
ибтидои он аз давраи офариниши олам буда, интињояш рўзи мањшар аст. Яъне ваќт
мувофиќи таълимоти дини масењї бе охир набуда, балки аввал ва охири худро дорад.
Агар будпараст ба мафњуми ваќт дар асоси наслу авлод ва њамон ќонуни
гардиши доимии табиат бањо дињад, пас дини насронї ваќти заминиро ба ваќти
доимии осмонї муќобил мегузорад. Ба аќидаи насронињо дунёи заминї дунёи фано,
муваќќатї буда, дунёи осмонї баќо, доимї мебошад.
Санъати асрњои миёна то давраи Эњё дар рўњияи дини масењї инкишоф меёфт.
Санъаткорони асрњои миёна дар асарњои худ танњо як ѓоя- ѓояи мушарраф гардидан
ба васли Худоро тарѓиб мекарданд. Вале санъаткорони давраи Эњё-Љотто ди
Бондоне (1266-1336),Мазаччо Томмазо ди Љованни ди Симоне Гвидо (1401-1428)
бошанд, санъатро аз инкишофи амудї (вертикалї)-танњо тарѓиби васли илоњї ба
ривољи уфуќї (горизонталї) оварда буданд. Акнун дар асарњои санъаткорон њаёти
рўизаминии инсон бештар мавќеъ пайдо карда, мањз таърихи инсон ва фаъолияти ў
ченаки ваќт гардида буд. Дар он шароити тирагии асри миёна чунин нуќтаи назар
љасорати бузургро талаб мекард. Он аз њар љињат нав буд. Аммо инаш њам пўшида
нест, ки дар он шароити љањолатпарстии асримиёна на њар кас ба моњияти аслии ин
навигарињо дуруст сарфањм мерафт. Дар аксар мавридњо онро њамчун
барќароркунии тафаккури дунёфањмии антиќї маънидод мекарданд, вале моњияти
онро, ки мањз њаёти инсон ченаки њар як шайъ мебошад, ба назар намегирифтанд.
Давраи Эњё мањз аз эътирофи њамин моњияти инсон оѓоз гардида буд.
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Пас барои чи дар асрњои миёна ба дунёи антиќї мурољиат мекарданд?
Барои чї мутафаккирон ва санъаткорони давраи Эњё таълимоти Афлотун
(Платон) ва Плотинро мавзўи тадќиќи худ ќарор медоданд ? Барои чї мањз санъати
маконии (бештар юнонии) антиќї диќќати санъаткорони Эњёро ба худ љалб менамуд?
Эњсоси нави дунёфањмии одами давраи Эњё, ки дар заминаи тафаккури асри
миёнаи феодалї ташаккул ёфта истода буд ва барои инкишофи консепсияи нав дар
бораи дунё њанўз маълумоти кофї надошт, барои худ такягоњ, асос, замина мељуст ва
вай њамин заминаро дар мисоли маданияти дунёи антиќ пайдо мекунад. Инро низ
бояд дар назар дошт, ки гуманистони давраи Эњё умуман динро инкор намекарданд.
Онњо њарчанд нуќсонњои рўњониёни даврашонро, махсусан бесаводии онњоро сахт
њаљв ва танќид карда бошанд њам, вале наќши офаридгории Худоро, ки дунёро ба
њаракат меоварад, эътироф мекарданд. Худо дар асарњои онњо ба њаёти одамон
дахолат намекард. Онњо барои маданияти дунявї мубориза мебурданд. Аз ин рў онњо
дар фалсафаи афлотуния ва навафлотуния лањзањои барои татбиќи назарияњои
дунявии худ мувофиќро мељустанд, ба санъати антиќї аз нуќтаи назари нави худ
нигоњ мекарданд, яъне онро мувофиќи назарияи нави дунёфањмї ба таври ба худ хос
маънидод менамуданд. Ин буд, ки дар муњити санъаткорони эњёї аз се навъи
неоплатонизм: антиќї (кайњонї), асримиёнагї (илоњиётї) ва эњёї (антропосентрїодам дар маркази диќќат)140 навъи сеюми он-эњёї –антропотсентрї мавќеъ пайдо
мекунад. Вале пайравони неоплатонизми эњёї- антропоцентрї чуноне, ки дар боло
ишора рафт, худ аз таъсири замон –дину калисо халос набуданд ва халос шудан аз он
анъанањои њазорсолаи динї низ барои онњо осон њам набуд. Бинобар ин онњо агар аз
як тараф илоњиётї будани дунёи моддї, њамчунин инсонро эътироф ва тасдиќ намуда
бошанд њам, аз тарафи дигар мувофиќи назарияи нави худ онњо шахсиятњои
њаматарфа инкишофёфта, универсал, мустаќил ва муборизи роњи озодї,одами озод,
хайрхоњ, некбин ва љўяндаи њаќиќатро тасвир менамуданд. Ќањрамонони онњо њама
аз љумлаи шахсиятњое буданд, ки бањри бењбудии худ дар рўи замин ва татбиќи
хусусиятњои инфиродии худ мекўшиданд141.
Њамин тариќ, дарки дунёи илоњї аз вазифањои асосии пайравони
неоплатонизми эњёї гардида буд. Дар давраи Эњё дар эљодиёти рассомон ва
мутафаккирони Италия боз як майли дигар-тасвири фољианокии њастии одам низ њис
карда мешавад. Ин духўрагї ба аќидаи файласуфи рус Бердяев Н. аз он сабаб рух
дода буд, ки дар давраи Эњё ду мабдаи табиати инсон-бутпарстї ва насронї бо њам
бархўрда, табиати онро ба ду ќисми ба њам зид људо карда буданд142.
Таъсири маданияти антиќї дар давраи Эњё тамоми соњањои њаёти иљтимоїмаданї-маънавиро фаро мегирад, дар шуури аъзоёни љамъият доир ба дарки дунё
таѓйироти куллї ба амал меорад. Дар ин асос њаќ ба љониби онњоест, ки моњияти
давраи Эњёро танњо бо зинда намудани анъанањои мадании дунёи антиќ мањдуд
намесозанд. Зеро таъсири дунёи антиќї ба ѓояњои давраи Эњё танњо аз муносибатњои
танќидии ў нисбат ба љањолати асри миёна иборат намебошад. Давраи Эњё дар
тафаккури антиќї пеш аз њама ѓояњои њаётдўстии ин дунёї (бар хилофи ѓояњои
илоњиётии охиратпарастї), инсонпарварї ва такомули љисмию рўњии одамро кашф
карда буд. Эњё одамро дар маркази дунё гузошта, Худоро аз осмон ба замин
фароварда буд. Санъаткорони давр акнун мисли пешиниён аз рўи дастур ва
нишондодњои њукуматдорон асар эљод намекарданд. Онњо дар интихоби мавзўъ,
услуби эљодї ва тасвири образњо озод буданд, сужети асарњояшонро мустаќилона
интихоб менамуданд, дар протсесси кор болои мавзўъ кўшиш мекарданд, ки тамоми
ќобилият, истеъдод ва диди эстетикии худро ба тамом зоњир намоянд. Мањз
тавассути кўшишњои озодии эљодии санъаткорон буд, ки санъати тасвирї аз
монополияи калисо озод гашта дар тамоми мамлакатњои Аврупо пањн мегардад.
Санъаткорони давраи Эњё: Леонардо да Винчи (1452-1519), Микеланљело(14751564), Рафаэль (1483-1520) ва диг.) дар асарњои худ кўшиш мекарданд, ки образи
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одами њаматарафа инкишофёфта, солиму бардам, љўяндаи илму дониш, ќавиирода ва
муборизро нишон дињанд, бузургии ўро таъкид намоянд.
Њамаи ин дар муќоиса бо љањолатпарастии асрњои миёна дар њаќиќат љањиши
бузурге буд, ки инсониятро аз хоби ѓафлат бедор менамуд.
Мањз аз њамин сабаб дар муайян кардани моњияти давраи Эњё пеш аз њама бояд
маќоми таърихии Эњё ва ањамияти ѓояњои он дар муносибат ба асрњои миёна ва нав
дар њамбастагї ба роњбарї гирифта шавад. Њамин гуна муваффаќиятњо дар соњаи
санъати театрї низ дида мешуд. Санъати театрии Аврупои Ѓарбї дар давраи Эњё , ё
чи хел ки мегўянд, Ренессанс мањз дар њамин давра ба инкишофи олии худ расида
буд. Театри давраи Эњё бори аввал (дар охирњои асри ХV- аввали асри ХVI) дар
Италия ташаккул ёфта буд. Драматургияи нав аввал дар Италия ба вуљуд омада, дар
Испания «асри тиллои»-и худро мегузаронад ва дар Англия дар давраи Шекспир ба
дараљаи олии худ мерасад.
Дар ин давра одами озод, соњибихтиёр идеали замон гардида буд. Вале дар
инкишофи одами озод зиддиятњои замон низ њис карда мешуданд. Бинобар ин
гуманистони давраи Эњё –драматургон кўшиш мекарданд, ки дар асарњои худ образи
шахсияти бузург, ќавиирода ва муборизро кор карда бароянд, образи шахсиятеро,
ки аз душворињо натарсида, њамаи монеањои сари роњи худро бартараф намуда пеш
равад.
Ин навигарї дар драматургия ањамияти калони тарбиявї дошт, вай халќро аз
хоби асри миёнагї бедор намуда, ба мубориза барои озодї ва истиќлолияти худ
тайёр мекард.
Дар тарѓиби ин ѓояњои нави давраи Эњё театр наќши бузург мебозид. То давраи
Эњё театр љои дилхушињои ќабењона, ё тарѓиби догматњои калисої њисоб мешуд.
Акнун, дар давраи Эњё вай ба минбари гуманистон табдил ёфта буд. Онњо аз ин љо
ѓояњои нави иљтимої, фољиањои асрро
ба диќќати тамошобинон расонда,
протсесњои мураккаби њаёти ботинии инсон ва орзую умед ва тапиши дили ўро ба
намоиш мегузоштанд. Онњо дар айни замон ба тамошобинони театр, ки асосан аз
оммаи васеи мењнаткашон иборат буд, зиддиятњои асосии давра ва муборизањои
ќуввањои халќї-демократиро аз мавќеи гуманистї кушода нишон медоданд. Онњо ба
ќувваи халќ ва ѓалабаи он боварї доштанд. Мањз њамин боварии онњо ба халќ ва
ѓалабаи он аз болои золимон идеали асосии ходимони театри давраи Эњёро ташкил
медод.
Дар пешбурди ин ѓояњои башардўстона хидмати актерони номии давр-Гаррик,
Тальма, Кин, Сальвини, Россї ва дигарон низ бузург буд.
То асри ХVIII њама бо як овоз маќоми таърихии давраи Эњё, ањамияти
прогрессивии ѓояњои онро нисбат ба асрњои миёна ва давраи нав бе шакку шубња
эътироф мекарданд. Вале аз асри ХVIII сар карда доир ба ин масъала олимон ба ду
гурўњ људо шуданд: гурўњи аввали мутахассисон давраи Эњёро њамчун оѓози давраи
нав арзёбї менамоянд; Маорифпарварон аксар ваќт гуманистони асрњои ХIV-ХVI-ро
пешгузаштагони худ мењисобиданд; Кондорсе дар муборизањои њизбњои шањрдавлатњои Италия пайдоиши афкори танќидиро мебинад; Ф. Гегель дар асараш
«Фалсафаи таърих» давраи Эњёро «Субњи босафо» меномад. Дар асри Х1Х-Ренессанс
ва асрњои миёна њамчун ду давраи ба њам зид тасвир карда мешаванд; Дар асари Я.
Буркхардт «Маданияти Италия дар давраи Эњё» (СПб. 1904-1906.Т,1-2)-давраи Эњё аз
рўи тамоми хусусиятњояш : зиддианъанавї, инфиродї, васфи антиќа, рўй овардан ба
табиат ва одам, зебоипарастї (эстетизм), људої аз масењият-њамчун хилофи давраи
асри миёна нишон дода мешавад; Роландо Кристофанеллї дар асараш «Рўзномаи
Микеландљело» (М.,1985) пешнињод мекунад, ки давраи Эњё њамчун давраи
мушаххаси инкишофи љамъият эътироф карда шавад.
Гурўњи дигари мутахассисони соњаи маданият (Патер, Гертсонї) баъди
Инќилоби Октябр-Бурдах, Хойзинга, Жильсон, Нордистрем, Февр, Лавендан,
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Торндайк ва дигарон њамаи принсипњои асосии фалсафа ва санъати Эњёро мањсули
асрњои ХII-ХIII њисоб мекарданд.
Мувофиќи нуќтаи назари онњо асрњои ХV-ХVI Аврупо гўё асосан анъанањои
санъати готиро давом медода бошад; гуманизми насронї низ гўё индивидуализми
динии асри миёнаро инкишоф медода аст; маданияти Эњё , ба ќавли Патер гўё
шукуфоии дер ё «давраи дуюм» будааст.
Аќидањои мазкур ба он далолат мекунанд, ки ин муаллифон тавассути бо
Асрњои миёна махлут сохтани давраи Эњё ва афкори инсонгароёнаи он мехоњанд
нишон дињанд, ки « санъати бузурги Ренессанс танњо дар доираи дини насронї
метавонад тавлид ёбад»143 .
Доир ба проблемаи маданияти Эњё ва пайдоишу заволи он дар байни
олимони СССР низ њамфикрии том дида намешавад. Њанўз дар солњои аввали
Инќилоби Октябр- А.Г.Вульфиус гуфта буд: Эњё дар навбати аввал, зуњуроти адабїилмї ва бадеист, ки бе њељ гуна алоќамандї бо њаёти иљтимоии давр дар Италия
инкишоф ёфта буд144.
А.Н Веселовский., М. С. Корелин, М.А. Гуковский, В.И.Рутенберг, А.М.
Брагина ва чанде дигарон таъкид менамоянд, ки маданияти давраи Эњё бо равияи
зиддикалисоиаш аз маданияти Асрњои миёна фарќи куллї дошт ва бештар ба
маданияти халќ наздик буд.145 Аз олимони номбурда Гуковский М.А. доир ба
давраи пайдоиш ва заволи Эњё ва мурољиати гуманистони марњилаи сукути Эњё ба
Академияи Афлотуния баъзе мулоњизањои хоси худро низ баён намуда аст, ки онњо
моњиятан аќидањои устуворгардидаро инкор мекунанд. Масалан, ў таърихи пайдоиш
ва инќирози давраи Эњёро дар доираи солњои 1250-1530 нишон дода, онро ба 4марњила: 1250-1380-давраи љунбишњои коммуналї; 1380-1450 ва 1450-1494- давраи
пайдоиш ва зўроварињои бузурги Эњёї; 1494-1530- давраи сукути иќтисодї ва
њуљумњои аљнабиён ва њамчун натиљаи он- пастравии Эњё људо кардааст.146 Дар
марњилаи сукути Эњё ба афлотуния рўй овардани гуманистони даврро баъзењо
њамчун ќафогардии онњо ба афкори динї маънидод мекунанд.147
Гурўњи дигари мутахассисон дуюним – се асри давраи Эњёро (XIV- нимаи
аввали асри XVI ) ба се марњила људо кардаанд :
1. Асри–ХIV њукмронии афкори коммунањои шањри озод, тезутундшавии
муборизањои синфї; таъќиби гуманистон ва рў ба таназзул овардани гуманизм;
2. Асри XV- инкишофи њаракати гуманистї, ташаккулёбии ѓояи асосии давраи
Эњё- озодии шахсияти инсон ва дар мадди аввал гузоштани некуањволии умум,
хушбахтии индунёии инсон, муборизаи озод ба муќобили таълимоти калисои
католикї, дар зери фишори буржуазия љиддан таѓйирёбии равия ва мазмуни
адабиёти гуманистї, аз њаракатњои халќї дур шудани гуманистон, муборизаи онњо
бо гуманизми ибтидої ва алоќаи он бо анъанањои асримиёна; ба тариќи сунъї
татбиќ намудани образњо ва сужетњои антиќї, мањдуд гардидани доираи истифодаи
гуманизм, характери зиддидемократї пайдо кардани гуманизм (ба љои забони
италиёї љорї намудани забони лотинї);
3. Асри XVI-оѓози муборизаи тўлонии феодалї –католикї ба муќобили
њаракати гуманистї, бўњрони маданият ва адабиёти гуманистї, мазмунан хароб ва аз
ревлизм дур гаштани адабиёт, инкишофи шаклпарастї ва таќлидкорї ба адибони
антиќї ва давраи аввали Эњё148.
Гурўњи дигари олимон даврањои таърихи маданияти Италияро бо номњои
асрњо- дучанто (асри XII) – Проторенессанс, треченто (асри X1V)- идомаи
Проторенессанс, кватраченто (асри XVI) – Ренессанси олї ќаламдод кардаанд149.
Муаллифони “Очеркњои доир ба таърихи тамаддуни љањонї” њудуди давраи Эњёро
дар доираи асрњои XIV-XVI муайян кардаанд,150 Л. Пинский бошад, дар инкишофи
маданияти давраи Эњё (дар санъат ва адабиёт) мављудияти танњо ду марњила
(ибтидої ва пасин)-ро эътироф кардааст.151 Аќидањое низ вуљуд доранд, ки
мувофиќи он давраи Эњё таърихан, яъне аз нуќтаи назари муносибатњои иљтимої,
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иќтисодї, воситањои истењсолот ягон навигарие ба вуљуд наоварда бошад њам, вале
дар кори ба вуљуд овардани одами нав, ташаккули шуури инсон ва маънавиёти нави
он, ки ба љои хушбахтии ондунёї некуањволии рўизаминиро авлотар медонист,
хизмати босазое карда буд, ки он бе шак дар таърихи башар давраи махсус њисоб
мешавад.152
Доир ба ин масъала њаминро бояд таъкид намуд, ки Эњё дар асл миёни Асрњои
миёна ва Давраи нав марњилаи гузариш ба њисоб меравад. Санъаткорони ин давр
њанўз аз таъсири мафкураи Асри миёна пурра људо нашуда буданд ва ба ќабули
тафаккури нави буржуазї низ комилан тайёр набуданд. Мањз њамин хусусияти
гузариш ба он сабаб гардида буд, ки нисбати моњияти он чи дар асрњои пешин ва чи
минбаъд фикру мулоњизањои мухталиф пайдо шаванд. Дар сурати бодиќќат мулоњиза
рондан муайян мешавад, ки тафаккур ва ѓояњои махсуси давраи Эњё на ба Асрњои
миёна ва на ба давраи буржуазї ќаробате надоранд. Онњо нишон медињанд, ки
гуманистони давраи Эњё дар кори ба вуљуд овардани љамъияти некуањволии умум
њам аз њамзамонони худ ва њам аз афкори љамъияти буржуазї чанд сару гардан боло
меистанд. Он духўрагие, ки ба тафаккури гуманистони давраи Эњё љой дошт, пеш аз
њама аз мањдудияти фикрии онњо шањодат медод. Гуманистон, ки дар муњити Асри
миёна ба дунё омада дар мактабњои он тањсил намуда ба воя расида буданд, ва
њарчанд дар натиљаи шиносоии худ бо афкори пешќадами давраи антиќ ба хулосањои
зарурати эътирофи некўањволии умум омада бошанд њам, вале дар шароити
зўроварии динї онњо дар ин љода њанўз ба кашфи муаммоњои сарбастаи давр ва
њалли маќсадњои пешгузоштаи худ дониши мукаммал надоштанд. Мањз аз њамин
сабаб онњо дар њалли бисёр масъалањо ба муќоисањои шоирона, орзўњои хаёлї, сењру
љоду ва дигар “илмњои пўшида” мурољиат мекарданд, яъне њамчун ифодагари
орзуњои ормонии инсон баромад мекарданд.
Ќатъи назар аз ихтилофоти фикрї оид ба давраи Эњё, њамчунин оид ба он ки
Эњё мањсули Италия аст ё зодаи Фаронса, оид ба ањмияти мањаллї ё умумиљањонии
он бо ќатъияти том метавон гуфт,ки маданияти нотакрори Италияи давраи Эњё дар
инкишофи маданияти Эњёи халќњои дигар њамчун намунаи рўњбахш хизмат кардааст
ва бо хусусиятњои инсонпарвариаш ба давраи нав замина гардидааст.
Инак, хусусиятњои асосии маданияти Эњё аз инњо иборат буданд:
- Антропотсентризм (одам дар маркази диќќат);
- Гуманизм (инсондўстї, эътирофи љамъиятии эътибори инсон ва озодии шахс,
инкишофи њаматарафаи ў, инсонпарварии муносибатњои љамъиятї);
- Дигар сохтани анъанањои асримиёнагии насронї;
- Диќќати махсус ба дунёи антиќї- ба эњёи ёдгорињои ќадимии санъат ва
фалсафаи он ;
- Муносибати нав нисбат ба дунё.
Њамаи ин хусусиятњо миёни худ муносибати људонашавандагї доранд. Аз ин рў
дар људогї омўхтани онњо дар бањодињї ба характери ин давра инсонро аз беѓаразї
ва њаќиќатнигорї дур хоњад кард.
Бузургтарин намояндагони њаракати инсонпарваронаи Италия инњо
буданд :
Данте Алигьери (1265-1321), Франческо Петрарко (1304-1371), Љованни
Боккаччо (1313-1375)- дар
адабиёт; Љотто (1266-1337), Мазаччо (1401-1428),
Леонардо да Винчи (1404-1519), Микеланљело (1475-1564), Рафаэль (1483-1521)-дар
санъати тасвирї;
Леонардо Бруни (1369- 1444)-дар педагогика; Филиппо
Бруннелески (1377-1446), Леон Баттиста Алберти (1404-1472)-дар санъати меъморї;
Донателло (1386-1466)- дар санъати њайкалтарошї; Флавио Биондо (1388-1463)- дар
илми таърих ва дигарон.
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САНЪАТИ ТАСВИРИИ ИТАЛИЯ
Мувофиќи даврабандие, ки дар гаърихи маданияти давраи Эњёи Италия ќабул
шудааст 153, таърихи маданияти Эњёи Италия ба марњилањои зерин људо мешавад:
Дученто (асри XIII)- Проторенессанс;
Треченто (асри XIV)- идомаи Проторенессанс ;
Кватроченто (асри XV)- Ренессанси ибтидої ;
Чинквеченто (асри XVI)- Ренессанси олї.
ПРОТОРЕВЕССАНС
Проторенессанс дар таърихи маданияти Эњёи Италия аз охирњои асри XIII
оѓоз мегардад. Дар ин давра санъати проторенессанс бо анъанањои мадании асрњои
миёна - анъанањои санъаткорони романї, готї ва византиягї (дар Италияи асрњои
миёна таъсири ду санъат- готї ва византиягї њанўз пурзур буд) мавќеи калонро
ишѓол мекунанд. Муњаќќиќон њатто бузургтарин навоварони давр, аз љумла
Алигьери Дантеро («Мазњакаи илоњї») ба маънои томаш пурра навовар њисоб
намекунанд. Ба аќидаи мутахассисони соња дар эљодиёти ин навоварони давр миёни
« кўњна» ва «нав» њанўз фарќияти аниќ дида намешавад, дар асарњои онњо
элементњои « нав» ва «кўњна» дар омехтагии људонашаванда оварда шудаанд.
Аломатњои Проторенессанс дар санъати тасвирї њанўз дар бораи шикасти
анъанањои санъати готї гувоњї намедињанд, Дар ин давра санъаткорони Италия дар
асарњои анъанавии (готии) худ – иконография баъзан вобаста ба рўњияи нављўии
давр элементњои њаётдўстї ва ибтидои дунявиро дохил менамоянд. Ин бошад дар
бораи он шањодат медод, ки санъати готї драматизми пешинаи худро аз даст дода,
сарчашмањои халќии худро фаромўш сохта, малењ ва нозук гардидааст. Иконаи
Византия низ дар ин давра хуб дунявї шудааст. Дар ин давра олимон њанўз «кашфи
њаќиќии шахсияти» инсонро намебинанд. Хусусияти санъати асри ХVI –ро мањз
њамин омехтагии боло (ќисман Проторенессансї ва ќисман готї) ташкил медод.
Санъати ним проторенессансї ва нимготї махсусан дар Сиена ва дигар
шањрњои марказї , ки ахлоќи феодалї дар он љоњо њанўз решањои мустањкам дошт,
инкишоф ёфта буд. Санъати мазкур аз бисёр љињатњо бо санъати готии «королии»
Фаронса, лирикаи Прованса ва «услуби нави шањдии» назми дученто умумият дошт.
Намунањои бењтарини санъати проторенессанси Италия асари Љентила да
Фабриано «Мадонна бо кўдак ва малоикањо», асарњои Љотто «Мотами Исои Масењ»,
«Марги Франсискаи Муќаддас» ва ѓ. мебошад.
ЭЊЁИ ИБТИДОЇ (асри ХV)
Марњилаи Кватроченто (Ренессанси ибтидої) дар таърихи маданияти Эњёи
Италия давраи музаффариятњои нав ба нави санъат мебошад. Дар ин давра санъати
Италия аз хусусиятњои оммавии асримиёнагї ва беимзогї халос шуда, мушаххас
мегардад, асарњои санъат бо имзои муаллифон таълиф мешуданд. Њар як санъаткор
дар асарњои меъморї, њайкалтарошї ва рассомї кўшиш мекард, ки хусусиятњои
инфиродии худро нишон дињад, санъат касбї мегардад.
Яке аз омилњои муњимми пешрафти санъати тасвирї (бадеї) дар ин давра он
буд, ки њукуматдорони замон-оилаи Медичи (њукмрони Флоренсия)- Козимо
Медичи, набераи ў Лоренсо Великолепный нисбат ба санъаткорон ѓамхорї зоњир
менамуданд, њомии онњо буданд. Папањои Рим, герсогњо, королњои хориљї – њама ба
дарбори худ даъват кардани санъаткорони Италияро шарафмандии бузург њисоб
мекарданд. Бо вуљуди ин санъат дарборї нашуда буд, вай дар доираи мањфилњои
гуманистї низ мањдуд нагардида буд. Баракс, вай ба майдони васеъ мебарояд ва
худро ба њукми умум месупорад.
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Мувофиќи маълумотњои мављуда ташаббускорони санъати Эњёи ибтидої
Мазољљо аз Флоренсия- асосгузори санъати рассомии Кватрочентї (наќшу нигори
ибодатхонаи
Бранкаччи),
давомдињанда
ва
нерубахшандаи
анъанањои
хомўшшудаистодаи Љотто; њайкалтарош Донателло («Путтии раќќос») ва меъмор ва
њайкалтарош Бруннелески-љорикунандаи санъати дунявии меъморї (ибодатгоњи
Патси ва Хонаи тарбия дар Флоренсия) мебошанд.
Ин се санъаткор дар нимаи аввали асри ХV дар Флоренсия кор мекарданд.
Мактаби Флоренсия дар нимаи дуюми асри ХV низ њамчун лабораторияи ѓояњои
бадеї мавќеи худро нигоњ медошт. Рассом –њайкалтароши монументалии Италияи
Миёна Пьеро делла Франческа аз шогирдони бомањорати мањз њамин мактаби
Флоренсия буд. Бузургии Пьеро делла Франческо дар он буд, ки ў дар асарњояш ба
барњавогї ва равшанї эътибори зиёд медод. Мањз њамин хусусият дар мактаби
флоренсиягињо кам ба назар гирифта мешуд. Флоренсиягињо дар асарњои худ кўшиш
мекарданд, ки дар наќшу нигори худ бинандаро бештар ба фикр кардан водор
созанд, аз ин рў онњо ба ранг камтар эътибор медоданд. Њатто Леонардо да Винчи
рангро дуюмдараља њисоб мекард. Ў гуфта буд: «Дар онњо (рангњо) ба љуз зебої
дигар аљоиботе нест..»
Дар даврае, ки инсон аз афсонањо дар бораи кайфиятњои њаёти бињиштї људо
шуда, бевосита худро дар рўи замин медид, дар тафаккури ў эњсоси дарки нави дунё
ба вуљуд меомад. Ў мехост, ки дунёи реалиро, ки дар он худ кор ва зиндагї мекунад,
ба њамон тарзе ки њаст, бинад. Мањз њамин талаботи нави љамъиятї нисбат ба њаёт,
зиндагї дар муњити санъаткорон диди нави эстетикиро ба вуљуд оварда буд ва он
барномаи бадеии Ренессанс–Эњё гардида буд. Азбаски дар ин давра илм њанўз аз
чанголи схоластика пурра људо нашуда буд, вай ин талаботњои нави љамъиятиро
инъикос карда наметавонист. Аз ин рў дарки ин талаботњои нав нахуст дар
маърифати бадеї таљассуми худро ёфта буд. Дар маърифати бадеии дунё тафаккур ва
эњсос аз њам људо набуда, балки якдигарро пурра менамоянд, бо њам як мешаванд.
Дар ин диди нави бадеии њаќиќат диди равшан ва бошуурона талаботи асосї њисоб
мешуд, яъне аќлу идрок дар мадди аввал меистод. Рассомон кўшиш мекарданд, ки
њакиќатро тавре, ки мебинанд, њамон тавр, яъне мисле ки одам худро дар оина
медида бошад, тасвир намоянд.
Ин талабот дар санъати тасвирии давр инќилоби њаќиќї гардида буд.
Мувофиќи маънидодкунии санъаткорон одам узви табиат аст ва вай на дар
алоњидагї, балки мањз дар алоќамандї бо муњити атроф вуљуд дорад, муњит бошад аз
фазо ва фазо бошад аз ќаър иборат буданд. Љисмњо дар фазо хурд менамоянд. Ин
аст, ки перспектива илми илмњои рассомї гардида буд. Онњо инчунин мегуфтанд, ки
предметњо дар чашмони одам ба тариќи рельефї-муќарнас, эњсосшаванда ва
гулўлашаванда намудор мешаванд. Ин бошад, дар тасвир равонї, нармї ва зебоиро
талаб мекунад. Њамин тариќ, санъати рассомї ба соњаи њайкалтарошї низ мегузарад.
Њамаи ин талаб мекард, ки методи бадеии санъаткорон шакли илмї ва расионалистї
пайдо кунад. Вале аз ин набояд чунин хулоса кард, ки расионализми Эњё гўё зуњуроти
харобии рўњї бошад. Баръакс, ратсионализми эстетикаи Ренессанс табиатан
романтикї буд: он на фаќат аз хоњиши дарки аниќи предмет, балки аз кўшишњои
такмили он, аз боварї ба имконпазирии он такомулот, аз рўњбаландї дар «љустучўи
абсолют» сар мезад. Яке аз љорикунандаи њамин методи илмишакли санъати Эњё
рассом Паоло Учелло буд. Кватроченто рассомонеро ба миён оварда буд, ки онњо
дар як ваќт њам муњаќќиќ ва њам шоирони анатомия ва ракурсњо њисоб мешуданд.
Дар байни онњо пеш аз њама номњои инњоро метавон номбар кард: Мантеня –устоди
бузурги мактаби Падуан, Андреа дель Кастаньо ва Антонио Поллайоло аз
Флоренсия, Лука Синьорелли аз Умбрия: Асарњои онњо њарчанд асосан дар
мавзўъњои динии асри миёна («Зиндашаваии Исои Масењ», «Тантанаи зоњидон»,
«Себастяни муќаддас», «Исои маќтул» ва ѓ) иљро карда шуда бошанд њам, лекин
њамаи образњо њамчун одамони рўизаминї тасвир карда мешуданд. Дар санъати ин
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давр инчунин образњои «Кондотьер», «Кор дар токзор», «Намоиши волхњо»,
«Тавлиди Венера», «Бањор», «Бесоњиб» ва ѓ. мавќеи намоёнро ишѓол мекунанд.
ЭЊЁИ ОЛЇ
Давраи олии Эњё дар Италия чандон дур давом накардааст.Агар марњилаи
Проторенессанс тахминан 150 сол, Эњёи ибтидої-ќариб як аср давом карда бошад ,
пас Эњёи олї њамаги 30- сол вуљуд дошта буд. Муаррихон ин давраи таърихиро
миёни солњои 1500-1530 нишон додаанд.
Ин солњо дар таърихи сиёсии Италия давраи бўњрони иќтисодї-сиёсї, тезу
тунд гардидани зиддиятњои дохилї, афзудани исёнњои халќї, ќувват гирифтани
зулму истисмори золимон, таъќибу тазъиќи рўшанфикрї
ва нињоят њуљуми
Габсбургњои Аврупо буд, даврае буд, ки Италия дар натиљаи њодисањои фавќуззикр
аз истиќлолияти худ мањрум гашта буд.
Бо вуљуди ин Италия ба монанди Юнон, ки бо санъати волои худ
истилогаронро мафтун сохта, берун аз њудудњои пешинааш пањн гардида буд, дере
нагузашта баъди шикастхўрии худ тавассути маданияти инсонгароёнааш машњури
љањон мегардад. Дар ин давра санъати чинквеченто аллакай њодисаи умумиљањонї
гардида буд. Рассомони кватрочентї њељ ваќт ба мисли рассомони Италияи дар дами
марг истодаи асри XVI ин ќадар шўњрати умумиљањонї пайдо накарда буданд ва
онњо дар њаќиќат ба он сазовор буданд.
Ин ду маданият – кватроченто ва чинквеченто њарчанд аз љињати ваќту замон
бо њам наздик буданд, бо вуљуди ин миёни онњо фарќиятњо дида мешуданд. Ба
санъати кватрочентї тањлил, љустуљў, комёбї, эњсоси содда ва беѓубори дунё хос буд.
Санъати чинквеченто бошад бо хусусиятњои синтезї, љамъбастї, камолот, диќќати
љиддї ба љињатњои умумї ва асосї, ки ба љои донишдўстии Эњёи ибтидої омада буд,
фарќ мекард. Дар санъати чинквеченто аллакай оњангњои хастагї ва то андозае
ормонї њис карда мешуданд. Ба њар њол кватрочентњои «ќаторї» аз устодони
«ќатории» Эњёи олї љозибтар буданд. Вале устодони бузурги санъати чинквеченто
дар асри XV ба худ њамто надоштанд, зеро онњо дар асарњои худ тамоми таљрибаи
пешгузаштагони худро муттањид сохта буданд. Барои он ки дар бораи чигунаги
санъати давраи Эњёи олии Италияи миёна тасаввури дуруст пайдо шавад, овардани
номњои се санаъаткори бузурги давр: Леонардо да Винчи, Рафаэль ва Микеланљело
басанда аст.
Леонардо да Винчи
(15.04. 1452-02.05. 1519)
Леонардо да Винчи бузургтарин мусаввир, њайкалтарош, меъмор, олим ва
муњандиси Италия мебошад. Ў дар Винчи, Флоренсия дар оилаи нотариуси
давлатманд ба дунё омадааст. Леонардо да Винчи дар фаъолияти санъаткории худ
воситањои нави тасвирро бо хулосањои назарявї пайваста, образи инсони комилеро
офарид, ки он ба идеалњои инсонгароёнаи замонаш мувофиќ буд ва бо њамин ба Эњёи
Олї асос гузошта буд.
Солњои 1480-1490 давраи нашъунамои мањорати рассомии Леонардо мебошад.
Дар ин солњо ў якчанд асарњои бењтарини худ - «Олиња дар байни шахњо» (1483-1494,
Лувр, Париж; варианти дуюми асар- 1497-1511, Нигористони миллї, Лондон),
«Зиёфати мањрамона» (1495-1497)- ро меофарад, ки онњо ќуллаи баланди санъати
тасвирии Аврупо гардидаанд.
Леонардо да Винчи њамчун меъмор наќшањои гуногуни «шањри ормонї»
(идеали)- ро кор карда баромадааст. Мактаби меъмории Милан, ки ба он Леонардо
сарварї мекард, меъморони зиёди номиро гирд оварда буд ва дар ташаккули услуби
романї наќши муњим бозида буд.
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Дар эљодиёти Леонардо да Винчи наќши девории «Задухўрди назди Ангьяри»
(1503-1506, нотамом) мавќеи калонро ишѓол мекунад. Ин наќш чун оѓози жанри
размнигории санъати давраи нави Аврупо эътироф шудааст. Дар ин асар Леонардо
да Винчи ба ќавли худаш « вањшонияти дањшатовар»- и љангро акс намудааст.
Портрети «Мона Лиза», ки бо номи «Љоконда» машњур аст (1503, Лувр) таљассуми
идеали олии зебої, латофату назокати зан буда, дар бинанда эњсоси самимияти
мањрамонаеро бедор мекунад. Љустуљўњои Леонардо да Винчи дар ба вуљуд овардани
композитсияи пирамидашакли фазої дар «Аннаи авлиё бо Марям ва Исои навзод»
љамъбаст шудаанд.
Леонардо да Винчи асосгузори тасвири илмист. Ў дар соњаи техника низ
чандин ихтироъкорињо дорад, ба монанди лоињањои кўраи фулузотгудозї, дастгоњи
бофандагї, мошинаи чопкунанда, завраќи зериобї, танк, олотњои парвозкунанда ва
ѓ. Леонардо инчунин муаллифи чандин назарияњо оид ба механика, гидравлика,
биология, тиб ва ѓ. мебошад. Шахсияти Леонардо да Винчи рамзи давраи Эњёи
Олист.
Леонардо да Винчи ќариб 20 соли умри худро дар мусофират – шањрњои
гуногуни Италия- Мантуя, Венетсия, Милан, Рим гузаронидааст. Ў соли 1452 дар 30солагиаш Флоренсияро тарк карда муддати зиёд дар Милан зиндагї мекунад. Соли
1500 баъди аз тарафи франсузњо забт карда шудани Милан ва аз тахт ронда шудани
њомии ў Лодовико Моро ў аз нав ба Флоренсия бармегардад. 19- соли охири
умрашро
Леонардо гоњ дар Рим, гоњ дар Флоренсия ва гоњ дар Милан
гузаронидааст. Ў дар охирњои умраш аз нав ба Фаронса меравад ва дар ин љо ўро
карол Франсиски 1 сазовор ќабул мекунад.
Леонардо да Винчи ба сиёсат кордор набуд, чандон эњсоси ватанпарастии
мањаллї низ надошт. Ў худро шањрванди љањон њисоб мекард, зеро медонист, ки
асарњои эљодкардаи ў ањамияти умумиинсонї доранд. Ў танњо як чизро мехост:
машѓул будан бо касби дўстдоштаи худ. Бинобар ин њар касе ки барои вай чунин
шароитро муњайё месохт, он љо мерафт.
МИКЕЛАНЉЕЛО
(06.03.1475, Капрезе- 18.02.1564, Рим)
Микеланљело Буонарроти ё худ Микеланьоло ди Лодовико ди Лонардо ди
Буонаррото Симони њайкалтарош, рассом, меъмор ва шоири номии Италия, яке аз
бузургтарин намояндагони санъати давраи Эхёи Италия мебошад. Фаъолияти
эљодии Микеланљело дар Рим ва Флоренсия сурат гирифтааст.
Љињати хоси эљодиёти Микеланљелоро тасвири образњои драматикї ва
ситоиши тавоноиву зебоии инсон ташкил медињад. Дар эљодиёти Микеланљело
таъсири санъати антиќии Рим зиёд мушоњида карда мешавад. Ў дар ин мавзўъ
њайкали «Вакх»- ро офаридааст (1496-1497, Музеи миллї, Флоренсия). Дар байни
асарњои Микеланљело рельефњои «Олиња дар назди зинапоя»,
«Муњорибаи
Кентаврњо» (таќрибан солњои 1490-1492, Каса Буонарроти, Флоренсия), «Сугворї
бар Масењо» (1498-1501, калисои Њазрати Петр, Рим), мусаввараи «Оилаи
муќаддас» (ё худ «Олиња Дона»), 1503-1505, Уффитси, Флоренсия, силсилаи
муљассамањо, аз љумла «Мўсо», 1515-1516, ибодатхонаи Сан Пьетро Винколи, Рим,
«Ѓуломи исёнкарда», «Ѓуломи фавтидаистода» «Хайкали Довуд» ва ѓ. мавќеи
калонро ишѓол мекунанд.
Эљодиёти минбаъдаи Микеланљело ба давраи ќувватгирии реаксияи католикифеодалї, таназзули демократия ва аз байн рафтани истиќлолияти миллии Флоренсия,
инќирози идеалњои давраи Эњё рост меояд. Аз ин рў асарњои ў вобаста ба шароитњои
давр руњияи маъюсї ва фољиавиро пайдо мекунанд. Санъаткор азоби рўхии дар
њайкалњои маќбараи Лоренсо ва Љулиано Медичи (1520-1524, ибодатхонаи Сан
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Лоренсо, Флоренсия) ва дар фрескаи азими «Рўзи мањшар» (1536-1541, капеллаи
(кашиши) калисои Сикст, Рим), «Чормех кардани Петр» ва «Таъзияи Павел» (15241530), капеллаи (кашиши) калисои Паолин, Вотикон), ки ба давраи охири эљодиёташ
тааллуќ доранд, хеле равшан инъикос ёфтаанд.
Микеланљело дар охирњои умраш асосан ба меъморї ва шеъргўї машѓул буд.
Шеърњои ў асосан дар вазни мадригал ва сонет гуфта мешуданд. Маљмуаи ашъори
шоир соли 1623 ба табъ расидааст.
Эљодиёти Микеланљело аз тарѓиби ѓояњои давраи Эњё иборат аст. Дар асарњои
ў васфи зебої, тавоної, бузургии инсон љои асосиро ишѓол мекунад.
Ромен Роллан Микеланљелоро гений номида буд: «Њар касе, ки генийро инкор
мекунад ва чи будани онро намедонад, бигузор Микеланљелоро ба ёд оварад. Ана
инсоне , ки дар њаќиќат гений буд» 154
Фаъолияти эљодии Микеланљело – ин гении зебої- дар њаќиќат дар таърихи
тамаддуни инсонгароёнаи умумибашарї сањифаи дурахшонро ишѓол менамояд.
РАФАЭЛЬ
(26 ё 28. 03. ё 06.04.1483 Урбино- 06.04.1521, Рим)
Рафаэль дар оилаи рассом Љованни Санти ба дунё омадааст, яке аз рассомон
ва меъморони маъруфи Италия, аз саромадони санъати давраи Эњёи Олї мебошад. Ў
њамзамони Леонардо да Винчи ва Микеланљело буд. Ў низ ба монанди Леонардо да
Винчи ва Микеланљело санъакори њаматарафа буд. Ўро дар њама љо њамчун рассом,
меъмор, њайкалтарош, устоди портрет ва мусаввир наѓз мешинохтанд.
Рафаэль худро шогирди рассом П. Перуљино (1500-1504) њисоб мекард.
Истеъдоди баланди рассомии Рафаэлло њанўз дар аввалин асарњои ў «Хоби ритсар».
Нигористони миллї, Лондон; «Се нозанин», Осорхонаи Конде, Шантийи; «Мадонна
Сикст», Эрмитажи давлатии ш. Санкт- Петербург), ки дар солњои 1500-1502 зери
таъсири равияи устодаш Перољини эљод шуда буданд, равшан зоњир мегардад.
Махсусан мусаввараи мењробии « Никоњи Марям » (1504, Нигористони Брер, Милан)
аз рўи банду баст (композитсия) ба эљодиёти устодаш Перољино бештар ќаробат
дорад.
Рафаэль соли 1504 ба Флоренсия омада ба эљодиёти рассомони бузурги даврФра Бартоломео ва Леонардо да Винчи аз наздик шинос мешавад.
Мусавварањои Рафаэль «Мадонна Грандука» Нигористони Палатин,
Флоренсия; « Мадонна дар марѓзор», (Осорхонаи бадеї- таърихї, Вена); « Мадонна
бо кўдакони навзод ва Юњаннои Таъмидї», (Лувр, Париж) ба ў шўњрати љањонї
оварда буданд. Рафаэлло дар ин асарњояш нафосат ва мењри поки модаронро бо
санъати баланд ва хеле моњирона нишон додааст. Онњо ифодагари идеали олии
зебої ва ѓояњои санъати волои пешќадам мебошанд.
Рафаэль соли1508 бо даъвати папаи Рим Юлии II барои ороиши ќасри
Ватикон ба Рим меояд. Мусавварањои толорњои боњашамати ќасри Ватикон дар
эљодиёти рассом сањифаи навро боз карда буданд.
Наќшњои рўи деворї ( фрескањо) дар эљодиёти Рафаэлло маќоми махсусро
ишѓол мкунанд. Мањз дар наќшњои рўи деворї Рафаэлло ѓояњои асосии худ- васфи
идеали озодї ва хушбахтии инсон, такомули љисмонї ва маънавии онро инъикос
кардааст. Рассом дар фрескањои Станса делла Сеньятура (1509-1511) 4 соњаи
фаъолияти инсон: фиќњ («Мубоњиса»), фалсафа («Мактаби Афина»), назму нафосат
(«Парнас»), њуќуќшиносї («Хирад, Андоза ва Ќудрат»), њамчунин ривоятњои
асотирї ва Инљилро ифода кардааст. Ќобилияти баланди мусаввирї ва мањорати
санъаткории Рафаэлло махсусан дар асарњои «Рондашавии Элиодоро», «Тиловати
пагоњї дар Болсон», «Ворањонидани њаворї Петр аз зиндон» равшан зоњир
гардидаанд.
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Эљодиёти Рафаэль махсусан дар давраи зиндагиаш дар Рим ба ављи камолоти
худ расида буд. Дар ин давра ў бештар бо портреткашї машѓул мешавад.
Портретњои Юлии II (1511, Нигористони Уффитси, Флоренсия); кардинали ношинос
(1512, Прадо, Мадрид); Б. Кастильоне (1515-1516, Лувр, Париж) аз бењтарин мањсули
ин давра мебошад.
Рафаэль дар Рим инчунин бо фаъолияти меъморї машѓул буд. Ў њамчун
сармеъмори калисои њазрати Пётр (1504), ибодатхонаи мудаввари Сант Элиљо дельи
Орефиљи (1509), капеллаи серороиши Киљии дайри Санта - Мария дель Пополо
(1512-1520), инчунин палатсоњои Видони- Кафарелли (аз соли 1515) ва ѓ. дар сохтмон
ва ороишии ибодатхонањои номбурда сањми босазое гузоштааст. Интерьер, намо,
пешайвон ва дигар љузъњои иморатњои офаридаи Рафаэлло мутантану назаррабоянд.
Яке аз машњуртарин намунаи асарњои меъмории Рафаэльо- Кўшки мадам (Рим,
сохтмонаш соли 1517 оѓоз ёфта нотамом мондааст), мебошад.
Эљодиёти Рафаэль ќуллаи баланди санъати давраи Эњёи Олї мебошад.
АДАБИЁТИ ДАВРАИ ЭЊЁ ДАР ИТАЛИЯ
Адабиёти давраи Эњё њамчун ќисми таркибии маданияти давр бо воќеањои
иљтимої-сиёсї, иќтисодї-љамъиятї, бо «табаддулоти бузургтарини прогрессивї», ки
дар натиљаи он сохти феодализм ба давраи таназзул ва инќирози худ расида, ба
давраи нави капиталистї роњ боз гардида буд, алоќаи бевосита дорад.
Таѓйиротњое, ки дар њаёти иљтимоии асри миёна ба вуљуд омада буданд, пеш аз
њама дар озодии шахс таљассуми худро ёфта буданд. Барои одаме, ки аз таъсири
љањолатпарастии динї ва ашрофпарастии асри миёна нав халос шуда буд,
имкониятњои васеи фаъолияти эљодї муњайё гардида буданд.
Ин давраи гуманизм буд, даврае, ки одамро шахсият эълон карда, омўхтани
њаёт ва фаъолияти онро вазифаи асосии санъат ва адабиёт дониста буд. Одами
давраи Эњё аз одами давраи асрњои миёна пеш аз њама бо инкишофи њаматарафаи
аќлу фаросат, идрок, боварї ба неруи хирад, ќувваи худ, бо озодфикрї, кўшиши
дарки дунёи моддї, маърифати он ва умуман, бо азму иродаи ба вуљуд овардани
тасаввури нав дар бораи љамъият ва давлат, замон, табиат фарќ мекард. Ў хайрхоњи
наљиб ва некбин буд, бањри некўањволии умумї мубориза мебурд, вале барои њалли
консепсияи нави худ одами давраи Эњё њанўз донишњои мукаммал надошт, бинобар
ин ў бисёр масъалањоро аз мавќеи динї маънидод мекард, яъне љањонбинии ў
характери дуалистї дошт. Мањз аз њамин сабаб дар аксар мавридњо ў ѓояњои нави
худро дар либоси тасаввуроти мистикии асри миёна ва ё дар омехтагї бо фантастика
пешнињод менамуд. Њамин хусусияти дуалистї дар ќатори афкори илмї дар адабиёт
низ инъикоси худро меёфт.
Шоирон ва нависандагони давраи Эњё дар асарњои худ кўшиш мекарданд, ки ин
ду мабдаи ба њам зид-динї ва дунявиро дар њаёти инсон бо њам як созанд ва ё њељ
набошад наздик намоянд. Ин кўшиши онњо дар мисоли офаридани образи одами
универсал – донандаи анъанањои антиќї њамчунин анъанањои халќии замон
таљассуми худро меёфт.
Хусусияти дигари адабиёти ин давра дар рўњияи миллии он зоњир мегардид.
Дар ин давра дар тамоми мамлакатњои бузурги Аврупои Ѓарбї ва Марказї аввалин
мактабњои миллии адабї пайдо мешаванд, забони зиндаи адабї ташаккул меёбад,
асарњои адибон ба љои забони лотинї бо забони зиндаи миллии халќњо таълиф
мешуданд. Дар инкишофи маданияти давраи Эњё, аз он љумла адабиёт ду марњила:
ибтидої (ранний) ва дер (поздний) дида мешавад. Дар марњилаи ибтидоии адабиёти
Эњё реализм жанри асосї њисоб мешуд. Дар ин жанр ба ѓайр аз лирика боз новелла,
дертар (охири асри ХVI-аввали асри ХVII) жанрњои драма ва роман инкишоф
меёбанд.
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Санъати Эњёи ибтидої бо болоравии маданияти шањри охири асри миёна
вобаста буд. Њанўз дар ин давра дар адабиёт образи одаме тасвир карда мешуд, ки ў
бошуурона ва ё бешуурона мањдудиятњои табаќавї ва авлодии замонашро бартараф
карда, сўи маќсади олии худ мешитобад. Умуман , адабиёти ин марњила дар бораи он
наќл мекунад, ки дар њаёти инсон таѓйиротњои љиддии маънавї ба вуљуд омадаанд ва
вай дигар аз рўи анъанањои асримиёнагї зиндагї кардан намехоњад. Ў рў ба
љамъияти наве гардонида аст, ки дар он некўањволии умум њукмрон аст.
Агар дар марњилаи ибтидої адабиёт воќеањои аз њаёти асримиёнагии феодалї
ба њаёти нави гуманистї (некўањволии умум) гузаштани одам наќл мекарда бошад,
пас дар марњилаи дуюм тасдиќи ин аќида дида намешавад. Адабиёти ин марњила
таъкид мекунад, ки орзуњои одам дар бораи некўањволии умумї љомаи амал
напўшидаанд. Онњо орзуњои ормонї будаанду халос.
Дар њаќиќат асри ХVII, ки марњилаи маданияти дери Эњё ба он рост меояд,
давраи мутлаќият буд. Дар ин давра тамоми њаёти иљтимої-сиёсї зери назорати
сахти давлат монда буд. Дар њаёти динї бошад дар мамлакатњои Аврупо
реформатсия ва контрреформатсия ѓалаба карда, калисо бо њукуматњои марказї
забон як карда буд, тарзи истењсоли капиталистї дар њама љо пањн гардид. Инсон аз
шахсияти озод инкишофёбанда ба шахсияти ба ном озод, вале дар асл бењуќуќ
табдил ёфта буд. Дар ихтиёри ў ба ѓайр аз ќувваи бозувонаш, ки онро ба савдо
мегузошт, дигар чизе намонда буд.
Дар охири асри ХVI роњи инкишофи миллии њар як мамлакати Аврупоро дар
Фаронса навъи классикии мутлаќият, дар Испания–мутлаќияти Шарќї (мустабид),
дар Олмон ва Италия – князигарињои худмухтор, дар Њоланд-Љумњурии буржуазїасосан муайян мегардад.
Дар чунин шароит гуманизм ба бўњрони худ дучор мешавад. Дар байни халќ
дигар боварї ба љамъияти нав, ки озодии шахсро таъмин мекарда бошад, намемонад.
Нависандагони инсонгароёнаи давр акнун дар асарњои худ аз як тараф агар
танќиди сохти феодалї ва љањолатпарастии калисои католикиро давом медода
бошанд, аз тарафи дигар онњо диќќати асосии худро ба танќиди ѓуломии нави одам
дар љамъияти капиталистї равона мекунанд. Мањз аз њамин сабаб адабиёти
марњилаи дери давраи Эњё бештар рўњияи зиддифеодалї ва зиддикапиталистї пайдо
карда буд.
Чунин хусусияти адабиёти давраи Эњёи Италия пеш аз њама дар эљодиёти
бузургтарин гуманистони давр Данте Алигьери (1265-1321), Франческо Петрарко
(1304-1371), Љованно Боккачо (1313-1375) ва дигарон инъикоси худро ёфта буд.
Данте Алигьери
(1265-1321)
Омўхтани адабиёти давраи Эњё аз эљодиёти аввалин шоири давраи Нави
Италиягї Данте Алигьери сар мешавад. Зеро Данте, ба ќавли Ф.Энгельс, «охирин
шоири асри миёна ва дар айни замон аввалин шоири давраи нав»155 буд.
Мероси адабии Данте аз асарњои «Новая жизнь»,
«Монархия», «Пир»
(нотамом), «Ашъори сангин», «Оид ба санъати суханварї» (нотамом) ва «Мазњакаи
илоњї» иборат аст.
Шоир њанўз дар аввалин асараш «Новая жизнь», ки бар хилофи анъанаи
асримиёна на ба забони лотинї, балки ба забони гуфтугўии халќї навиштааст, асоси
аќидањои нави инсонпарварии (инсонгароёнаи) худро мегузорад, фањмиши нави
худро дар бораи инсон, мавќеи он дар љамъият баён мекунад. Асар дар айни замон
дар бораи мањдудиятњои фикрии Данте шањодат медињад. Маълум мешавад, ки шоир
њанўз аз таъсири ѓояњои динии асри миёна ба пуррагї халос нашудааст, баръакс
онњоро эътироф мекунад. Инро аз љумла дар мисоли образи ќањрамони асосии асар
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Беатрича дидан мумкин аст. Беатрича маъшуќаи шоир аст. Ў дар асар аз як тараф
њамчун образи зани зебо, наљиб, хайрхоњи мардум, дўстдори зиндагї, мањбуби халќ
ва аз тарафи дигар њамчун фариштаи осмонї, мўъљизаи парвардигор зоњир мегардад.
Шоир дар мисоли ишќи худ нисбат ба Беатрича муњаббати худро ба тамоми
инсоният изњор мекунад (ба њар њол ба инсонияти солењ), вале ин алоќаи худро бо
инсоният дар мисолњои тамсилї нишон медињад. Ў њанўз роњи заминии ба коми дил
расонидани инсонро намедонад. Аз ин рў ќањрамони асар Беатрича њаёти
љовидонаро дар осмон, назди Худо авлотар медонад.
Љустуљўњои Данте дар барои њаќиќат ўро ба таълифи «Ашъори сангин»
меоваранд. Муаллиф дар ин асар низ бо роњи тамсил аввалин бор тазодњои
зиндагии даврашро баён мекунад. Ў зимни образи маъшуќаи сангдили худ Этика
собиќ дўстонаш аз њизби шохаи Гвельф «Сафедњо», ки дар охир аз ў рўй гардонида
буданд ва њукумати Флоренсияро, ки ўро ба марг њукм карда буд, нишон дода, роњи
халосиро аз нобасомонињои зиндагї дар оѓўши табиати зебои ватанаш- гурезагї
мебинад.
Асари дигараш «Пир», ки дар оѓози пайдошавии нахустин нишонањои њаёти
капиталисї ба забони халќї таълиф шуда буд, дар бораи он шањодат медињад, ки
Данте моњияти љамъияти нави капиталистиро ба хубї дарк кардааст. Мањз аз њамин
сабаб ў дар ин асараш нисбат ба њарду љамъият-феодализм ва капитализм бо нафрат
назар карда, роњи халосиро аз онњо дар мисоли империяи Рими Ќадим мељўяд.
Данте дар «Пир» аз як тараф дар кори ба даст овардани некўањволии умум ба
наќши аќл, хирад, дониш бањои баланд дода, инсонро бузург донад, аз тарафи дигар
њамчун фарзанди замони феодалї аз дин, Худо дил канда наметавонад. Ў Худоро
халлоќи њамаи мављудот ва махлуќот мењисобад. Як љињати муњимми ин асар дар он
аст, ки муаллиф бигузор дар либоси динї њам бошад, ѓояи баробарии њамаи
одамонро дар назди Худо талќин менамояд.
Данте дар ин асараш нопокии љамъияти феодалиро зери танќид гирифта,
кўшиш карда аст, ки сохти нави љамъияти ормониро муайян созад. Ба ќавли Данте
асоси љамъияти нави инсонпарвар бояд фањмиши дурусти хислатњои наљиби фард ва
халќ ташкил дињад, яъне ў љамъияти навро дар шахсиятњои босавод, бомаълумот,
оќил, доно, њаматарфа инкишофёфта ва наљибу хайрхоњ дидан мехоњад.
Дар «Пир» ѓояњои Платонии њамкории байни сиёсат ва хирад (сиёсатњукуматдорон, Аќл-файласуфон, олимон) таљассуми худро ёфта буданд.
Дар «Монархия» Данте ѓояи барпо намудани Мутлаќияти умумиљањонии
дунявиро ба миён мегузорад. Дар ин асар муаллиф бар зидди њамагуна истисмор
эътироз баён намуда, озодии инсонро тарѓиб мекунад. Ў дар ин асар њирсу тамаъ ва
боигариро мањкум сохтааст.
Пешнињодоти Данте дар бораи ташкил кардани империяи умумиљањонї дар он
шароит асоси реалї надоштанд ва иљронашаванда буданд. Мањз аз њамин сабаб ў
аќидањояшро дар обуранги хаёлї, ормонї баён карда, империяи худро ба «асри
тиллої» ва «бињишт» монанд мекунад.
«Монархия» моњиятан бар зидди папа равона карда шуда буд. Муаллиф дар ин
асар кўшиш мекунад, ки рўњониёни даврашро, ки њуќуќњои императорро мањдуд
карда буданд, аз љињати ѓоявї беяроќ созад ва бо худи њамин ба тантанаи дин дар
љамъият хотима гузорад.
Бузургтарин ва машњуртарин асари Данте «Мазњакаи илоњї» мебошад. Асар аз
3 ќисм «Дўзах», «Аъроф», «Љаннат» иборат аст. Сужети асар – ба осмон, ба назди
Худо баромадани одам, тасвири азобњои дўзах ва роњати бињишт дар адабиёти љањон
нав нест. Он њанўз дар адабиёти давраи Сосониён (асрњои III-VII) дар асари беимзои
«Арта Вираф Намак» («Вирафнома»), дар адабиёти асримиёнаи араб дар асари Абул- ало ал- Мааррї «Рисола- т- ал- Ѓуфрон» оварда шуда буд. Ба аќидаи шарќшиноси
маъруфи давраи шўравї И. С. Брагинский Данте дар «Мазњакаи илоњї» мањз њамин
сужетро истифода кардааст156. Мувофиќи маълумоти сарчашмањо дар «Мазњакаи
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илоњї» инчунин таъсири адабиёти антиќї «Энеида»- и Вергилий, «Одиссей»- и Гомер
низ њис карда мешавад.
Вале бузургии Данте дар он аст, ки ў дар ин китоб то охир пайрави анъанањои
адабии асри миёнаи Шарќ нашуда, ба сужети соф динии шарќї мазмуни чуќури
иљтимої- сиёсї мебахшад.
Инак, Данте дар «Мазњакаи илоњї»-асари шаклан динї- воќеањои реалии
замони худ: табаддулоти сиёсии Сиёњон- шохаи реаксионии њизби Гвельф дар
Флоренсия; бо айби гўё порахўрї аз њамаи вазифањои давлатї ва њайати
њафтнафарон (шўрои мардони бохирад) ронда шудани Данте; ба њукми ќатл (дар
оташ сўзондан ) мањкум шудани он; аз ў рўй гардонидани њамфикронаш аз њизби
Гвельф (шохаи Сафедњо); бадарѓагї ба муддати 2 сол ва љарима дар њаљми 5 њазор
флорини майда ва ѓайраро ба тарзи тамсил ќаламдод намудааст.
Мањз њамин шакли динї ва услуби тамсилии асар ба Данте имконият додааст,
ки бегуноњ будани худро исбот намуда, гунањкорони асосиро дар шахсияти
душманони ѓоявиаш - Папаи Рим Бонифатсияи VIII ва хоинони ватанро аз њизби
Гвельф ба тарзи бадеї нишон дињад. Мањз аз њамин сабаб Данте тамоми душманони
ѓоявии худро дар мисоли хоинони ватан, хунхорон, дурўягон, низоъкорон,
исрофкорон, хасисон, фиребгарон, найрангбозон ва ѓайра ба азобњои дўзах гирифтор
карда, дўстонашро ба роњати љаннат мушарраф мегардонад.
«Мазњакаи илоњї» асари реалистї аст. Реализми он нафаќат дар тасвири
воќеањои њаќиќии давр, балки дар лексика, образнокї ва услуби асар низ зоњир
мегардад. Ў нисбат ба душманони ѓоявиаш, ки барои гуноњњои рўизаминиашон (аз
нуќтаи назари Данте) ба дўзах афтодаанд, тамоми нафрати худро баён мекунад. Ин
нафрат дар истеъмоли калима ва иборањои дурушту даѓал зоњир мегардад. Мањз
њамин љињатњои «Мазњакаи илохї» онро ба санъати Эњё, ки яке аз хусусиятњои
асосии он тасвири њаёти рўизаминї ва одам буд, вобаста мекунанд. Вале, аз баски
майлњои реалистии асар бо методи эљодии асримиёнагиаш- тафсири сегона (ахлоќїдинї, сиёсї, тарљимаи њолї) якљоя ифода ёфтааст, бинобар ин Дантеро ба маънои
пуррааш шоири давраи Эњё номидан дуруст нест.
Бо вуљуди ин «Мазњакаи илоњї»- и Данте ба адабиёти љањон таъсири калон
расонидааст. Ин асар ба бисёр забонњои дунё - русї, фаронсавї, булѓорї, украинї,
Англияї, Олмонї, гурљї, полякї, чехословакї, хорватї, ќисми «Дўзах»-и он ба
забони тољикї ва ѓ. тарљима шудааст. Дар зери таъсири он дар як ќатор мамлакатњои
дунё асарњо эљод мешаванд. Чунончи, дар Руссия шоир Майков А. Н. достони
«Хобњо» («Сны») (1859)-ро эљод мекунад. Таъсири он дар эљодиёти Ромен Роллан
(«Жан Кристоф», «Жизнь Микеланљело», «Жизнь Бетховена» ва ѓ.), А.С. Пушкин
(«Савори мисин»), шоирони Хорватия Я. Бунич («Похищение Цербера»), Марулич
(«Давидиада»- ба забони лотинї, «Юдиф» ва «Сусанна» ба забони хорватї) ва ѓ. низ
калон мебошад.
Данте ба такомулёбии чунин бузургони Эњё, ба монанди Леонардо да Винчи,
Микеланљело, инчунин устодони давраи романтизм (асри XIX) таъсири муфид
гузоштааст. Оњангњои «Мазњакаи илоњї» дар эљодиёти ќаламкашони бузург –
рассомон Синьерелли (тасвири рўи девор - фрески), Љулиано да Сангалло ва
Леонардо да Винчи (мусавварањо), Микеланљело, Рафаэлло ва диг. маќоми махсусро
ишѓол мекунанд.
Маркс ва Энгельс Дантеро аз бузургтарин классикони адабиёти љањон номида
буданд. А.С. Пушкин «Мазњаки илоњї»- и Дантеро ба љумлаи шоњасарњои санъати
љањон дохил карда гуфта буд, ки дар он «наќшаи васеъ бо афкори эљодї фаро
гирифта шудаст».
ПЕТРАРКО
(1304-1371)
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Франческо Петрарко саромади насли бузурги гуманистони Италия, офарандаи
маданияти инсонгароёнаи Аврупо, асосгузори филологияи классикї, шоир, олим ва
мутафаккири бузурги Италия мебошад. Ў дар шањри Аретсо дар оилаи нотариуси
Флоренсиягї ба дунё омадааст. Соли 1312 падари Франческо – Петрарко ба шањри
Авиньон (љануби Фаронса) омада, ба вазифаи котиби папа ба кор таъин мешавад.
Петрарко дар њамин љо писараш Франческоро ба шогирдии Конвеневоле да
Прато месупорад. Франческо дар назди устодаш Конвеневоле забони лотинї ва
адабиёти Рими ќадимро меомўзад, нисбат ба он шавќу њаваси зиёд пайдо мекунад. Бо
хоњиши падараш аввал дар Монпелй, баъд дар Университети машњури Болон
њуќуќро меомўзад. Соли 1326 баъди вафоти падар ва модараш ў тањсилро дар
Университет тарк мекунад, ба Авиньон баргашта ба унвони динї ноил мегардад.
Унвони динї ба ў имконият дода буд, ки ба даргоњи папа роњ ёбад. Дар даргоњи папа
Петрарко бо зебу зинат, вазифафурўшї (симония) ва дигар нуќсонњои нафратовар
шинос мешавад.
Петрарко њарчанд аз љавонї бо дарбори папа алоќаманд буд, вале ба ин нигоњ
накарда ў то охири умраш аббати «дунявї» буд, њељ гоњ вазифањои коњинии худро
иљро намекард, ќариб њама ваќт бо корњои дунявї машѓул мешуд.
Петрарко борњо барои кор ба боргоњи папа Клементи VI, ба дарбори љанобони
Флоренсия даъват мешавад. Вале вай озодии шахсии худ ва шиносої бо њаёти њалќро
авлотар медонист. Ба ин маќсад ў ба сафар мебарояд, Фаронса, Фландрия, Олмон,
Рим, Милан, Воклюз, Венетсия, ва ѓ-ро мебинад. Дар њама љо ў њамчун мењмони
олиќадр бо иззату эњтироми баланд пешвоз гирифта мешуд.
Петрарко соли 1327 дар калисои Клараи муќаддас бо духтари зебое вомехурад,
ки образи он дар шеърњояш бо номи Ляура васф карда шудааст. Тавассути њидояти
Ляура Петрарко ба кафолати оилаи номдори дворянии Рим- Колонњо ноил мешавад
ва соли 1330 ба хизмати Љованни Колонна (њомии бомаърифат) ќабул мешавад .
Дар ин љо барои Петрарко тамоми шароитњои кор бо дастхатњои антиќї муњайё
гардида буд. Петрарко аз имкониятњои мављуда хуб истифода карда китобхонае
ташкил медињад,дастнависњои ќадимиёнро рўнавис мекунад, дар пайравї ба
Теренсий мазњакаи «Филология»-ро эљод менамояд.
Петрарко мисли Данте тамоми умр барои муттањидсозии Италия ва барќарор
намудани шаъну шукўњ ва ќудрати пешинаи он мубориза мебурд. Ба ин маќсад ў
сарварони шањр- давлатчањои Италияро ба хотири ягонагии мамалакат барои аз
љанљолњои байни њамдигарї даст кашидан даъват менамуд, Сулњро! Сулњро! Сулњро!
талаб мекард.
Вале Петрарко дар ин даъватњои худ шароити таърихии даврро ба назар
намегирифт. Ў ба аќли солим бовар дошт. Аз ин рў вай кори муттањидсозии
мамлакатро гоњ ба зимаи Папа Бенедикти XII ва Клементи VI, гоњ ба шоњи
Неаполитанї Роберт Антуйский мегузошт. Аммо онњо ин даъватњои Петраркоро
бељавоб мегузоштанд. Аз ин рў даъватњои Петрарко моњияти ормонї ва хаёлї
доштанду халос.
Аќидањои Петрарко оид ба сохти сиёсии Италия низ чандон аниќ набуданд.
Петрарко, ки дар рўњияи антиќпарастї ташаккул ёфта буд, мехост, ки дар асри
XIV низ њамон тартиби республикаи Рими антиќї барќарор карда шавад. Мањз аз
њамин сабаб ў шўриши зиддифеодалии Кола ди Риенсиро дар Рим хурсандона пешвоз
гирифта буд. Баъди шиакст хўрдани исёни Кола ди Риенци низ Петрарко аз
аќидањои худ дар бораи Республика ё империяи Рими ќадим даст намекашад.
Умуман Петрарко худро сиёсатмадор намењисобид. Ў мехост, ки дар гўшаи
танњої бо омўхтани дастнависњои дўстдоштаи худ машѓул бошад. Бо ин маќсад
Петрарко дар мањалли Арква (наздикии Падуи) барои худ хоначае месозад ва 18
июли 1374 дар њамин љо ваќти кор бо манускрипт (дастнависи ќадим) вафот мекунад.
Эљодиёти Петраркоро ба ду гурўњи асарњои манзум ва асарњои ахлоќїфалсафї људо кардаанд.
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Дар байни манзумањои ў махсусан достони «Африќо» (1338-1342), ки барои он ў
сазовори номи «шоири бузург» ва «тољи ифтихор» дар Капитолия гардида буд,
ќобили ќайд аст. Дар ин достон шоир корнамоињои Стсипионро (фотењи Африќо)
васф мекунад. Достон аз 9 суруд иборат аст, нотамом мондааст. Асар дар пайравии
«Энеида»- и Вергилий эљод шудааст.
Сужети достон аз асари муаррихи Рим Титуливий, наќли хоби Сципион аз
«Республика»- и Цицерон гирифта шудааст. Дар асар Петрарко чун Данте аз як
тараф аз комёбињои дунёи антиќ ба ваљд ояд ва дар заминаи он соњибихтиёрии
Италияро васф намояд, аз тарафи дигар нисбат ба душманони ѓоявиаш – аљнабиён ва
феодалон, ки дар «шањри абадї» њукмронї мекунанд, нафрати худро баён менамояд.
Ба ѓайр аз достони «Африќо» Петрарко боз 12 эклог (1346-1356) эљод кардааст.
Эклогњои шоир дар пайравии «Буколикњо»- и Вергилий навишта шудаанд. Петрарко
дар ашъори шаклан пасторалї мазмунњои њаётї- танќиди ањли дарбори Неапол,
ашрофони Римї, бадахлоќињои бошандагони муассисањои диниро њаљв менамояд.
Оњанги њаљв ба асари дигари Петрарко «Мактубњои бе нишонї» низ хос мебошанд.
Петрарко дар асарњои мансураш «О знаменитых мужах» («Дар бораи мардони
маъруф») тарљимаи њоли Искадари маќдунї, Пир ва Ганнибал ва дигар мардони
маъруфи дунёи ќадимро баён кардааст.
Асари дигари ў «О презрении к миру» («Нафрат ба љањон»), ки дар шакли
гуфтутў (диалог) бо Августин навишта шудааст, дар бораи калавишњои рўњї,
маънавї ва сиёсии худи Петрарко бањс мекунад. Дар ин диалог њарчанд бартарии
маънавии Августин њис карда шавад њам, вале афкори инсонгароёнаи ў намегузорад,
ки онњоро ахлоќи масењї- гўшанишинї пахш кунад. Инсондўстии Петрарко ѓолиб
меояд.
БОККАЧЧО
(1313-1375)
Љованни Боккаччо баъди Петрарко дуюмин инсонпарвари бузурги Италия
мебошад. Ў низ ба монанди Петрарко дар шахсияти худ дар як ваќт њам касби
нависандагї- рассомї ва њам олим – филологиро таљассум сохта буд. Боккаччо дар
назм Данте ва дар илм Петраркоро муаллимони худ њисоб мекард.
Солњои бењтарини љавонии Боккаччо (1327-1340) дар Неапал- маркази калони
феодалї, дар дарбори Король Роберт Антуйский- њомии адабиёт, санъат ва илм
гузаштааст. Дар ин љо Боккаччо бо гуманистони давр шинос шуда, дар зери таъсири
ѓояњои халќї- демократї, коммунарї ва республикапарастии онњо ташаккул меёбад.
Дар њамин љо ў бо духтари ѓайриќонунии король Роберт Антуйиский- Мария д
Аквино шинос шуда, ўро дўст медорад . Ишќи Боккаччо ба Мария њарчанд љомаи
амал напўшида бошад њам, вале Боккаччо минбаъд образи ўро дар як ќатор
асарњояш бо номи Фьяметта («оташак») тасвир менамояд.
Боккаччо асарњои зиёде таълиф намуда буд: «Филоколо» (1338)- романи мансур
дар бораи ишќи Флорио ва Бьянчифор (дар тањрири фарансавї «Флуар ва
Бланшефлер»; «Филострато» - достони ишќи Троил ва Гризеида (сужет аз «Романи
Троя») ; «Тезеида» - (1339), достон дар бораи ишќи худ нисбат ба Фьяметта; «Амето»
(1341) идиллия, манзумаи ширу шакар (назму наср) -дар мавзўи њаёти чўпонон,
сужет аз назми буколии антиќї гирифта шудааст; «Рўъёи ишќ» («Любовное
видение») (1342)-достон, дар мавзўи халос шудан аз ташвишњои заминї ва расидан ба
кайфу сафои љовидона; «Фариштањои Фьезолин» («Фьезолинские Нимфы») (13451346)-дар мавзўи ба вуљудоии дарёчањои Африќо ва Мензола. Ба аќидаи шоир
номњои ин дарёчањо аз исми ду нафар ошиќони ноком гирифта шудаанд; «Дар барои
ќисмати фољиаангези мардони маъруф» («О роковой участи знаменитых мужей») –
асари илмї дар мавзўи роњњои муваффаќ гаштан ба ахлоќи устувор; 16 эклогњо (13481363)-тарљумаи њоли бузургони давр ва нињоят «Декамерон» (1352-1354).
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Боккаччо дар адабиёти умумиљањонї пеш аз њама бо асари охирини худ
«Декамерон» шўњрат пайдо кардааст. Дар ин асар, ки асоси назми бадеии Италияро
гузошта буд, муаллиф ба љањонбинии динї-узлатгузинии асримиёнагии феодалї
зарбаи њалокатовар мерасонад.
Реализми ренессансї, ки бунёди онро Боккаччо њанўз дар асарњои аввалини худ
гузошта буд, дар ин љо ифодаи равшани худро меёбад. «Декамерон» дар асл дар
адабиёти Аврупои Ѓарбї давраи навро оѓоз карда буд.
«Декамерон» дар жанри повесть-новелла навишта шудааст. Ин жанр њанўз то
Боккаччо дар адабиёти Италия вуљуд дошт, вале Боккаччо онро то ба дараљаи
такомулоти олї мерасонад.
Жанри мазкур дар адабиёти асри миёнаи Италия дар шаклњои афсона, ќисса,
ривоятњои таърихї, латифа ва гуфторњо, ки аксаран аз Шарќ гузашта буданд, васеъ
пањн гардида буд.
Онњоро дар шакли маљмўањои «Корнамоињои Рим» («Римские деяния») ва
«Китоби њафт хирадмандон» («Книга семи мудрецов») дар бисёр забонњои Аврупо
тарљума мекарданд. Тарљумаи ин маљмўањои лотинї ба забони Италиягї дар асри
ХIII ба љо оварда шуда буд. Дар охири асри ХIII аввалин маљмўаи оригиналии
новеллањои Италия ба номи «Новеллино ё сад новеллањои ќадим» аз чоп мебарояд.
Њикояњои мазкур мазмунан гуногун буданд. Дар он сужетњои романњои
ритсарї, ќиссањо дар бораи ќањрамонон ва донишмандони антиќї, персонажњои
Инљил ва муќаддасон, ривоятњо дар бораи подшоњони Ѓарб ва Шарќ, масалањо дар
бораи њайвонот ва латифањои шарќї оварда шуда буданд.
Дар байни њикояњои «Новеллино» махсусан њикояњо ва латифањо (анекдотњо) аз
њаёти воќеии Италия љолиб буданд.
Боккаччо мањз њамин сохти анекдотии «Новеллино»-ро , ки дар он аќлу идрок,
доногї, њозираљавобї, њаљви ходимони дин мавќеи асосиро инѓол мекард, ќабул
намуда, ба онњо обу ранги реалї мебахшад ва тавассути онњо аќидањои
инсонгароёнаи худро ифода менамояд.
«Декамерон» низ ба монанди «Новелинно» аз сад новелла иборат аст. Вале
њикояњои «Декамерон» бо тартиби муайян ва љобаљогузории мавзўии худ аз
«Новеллино» фарќ мекунад. «Декамерон» аз љињати композитсия ба афсонањои
«Њазору як шаб»-и арабї, «Панчатантра»-и њиндї, «Тўтинома»-и форсї, инчунин
«Китоби њафт хирадмандон», ки низ Шарќї аст, монанд мебошад. Агар дар
афсонањои Шарќї барои ќафопартоии ќатли ќањрамон омилњои маишї пешнињод
карда шавад, пас дар «Декамерон» муаллиф аз он омилњо ќатъи назар мекунад ва
усули «гап аз гап мебарояд»-ро ба кор мебарад. Ў ин усули эљодии худро њанўз дар
«Филоколо» (13 суолњои ошиќона) ва дар «Амето» (ќиссањои ошиќонаи њафт нафар
фариштањо) истифода карда буд. Бо њамин роњ Боккаччо тавониста буд, ки ровиёни
ахбори новеллањои људогонаро низ иштирокчии ќиссаи муќаддимавї гардонад.
«Декамерон» аз тасвири касалии вабои соли 1348 сар мешавад. Муаллиф дар
заминаи воќеаи фољиаангез њаёти пурљўшу хурўши 10 нафар љавононеро (њафт
нафар љавондухтарон ва 3 нафар љавонписарон) нишон медињад, ки онњо шањри
вабозадаи Флоренсияро тарк карда, дар кўшки беруназшањрї ваќти худро дар сайру
гашти чорбоѓ, бозї, раќс ва ќиссагўї мегузаронанд. Ин дањ нафар љавонон дар
давоми дањ рўз њар рўз дањтогї љамъ 100-то ќисса мегўянд. Номи «Декамерон» –
Дека-дањ, мерон- рўз (юнонї) низ аз њамин љо гирифта шудааст.
Чи хеле, ки маълум гардид, хурсандии љавонон дар даврае гузаронида мешавад,
ки мамлакатро вабо задааст. Агар ба забони халќї гўем онњо «мурдаро монда
тутхўрї мекунанд». Вале дар асл нависанда чизи дигареро мехоњад нишон дињад:
шањри вабозада ин образи тамсилии давраи феодализм, таассуби динї ва зулму
ситами феодалї буда, дањ нафар љавонони хушњол гуманистонеанд, ки акнун дар
муњтити феодалии Италия ба амалиёт шурўъ менамуданд. Теъдоди онњо њанўз ночиз
аст ва маќсад ва мароми онњо –«њаваси зиндагї дар остонаи марг»157- ќобили
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таваљљўњ аст ва он дере нагузашта дар тамоми мамлакат дар байни халќи мењнатї
дастгирии умум пайдо мекунад.
«Декамерон»-и Боккаччо дере нагузашта мухлисони зиёде пайдо мекунад. Дар
эљодиёти тамоми нависандагони новелланависи минбаъдаи Италия (асрњои ХIV, ХV,
ХVI) таъсири судбахши новеллањои Боккаччо равшан њис карда мешавад. Дар байни
пайравони зиёди услуби эљодии Боккаччо пеш аз њама инњоро метавон номбар
намуд: Љованни Фьоринтино –муќаллиди Боккаччо дар новеллонависї, Франко
Саккетти (1335-1400) – кўшишњои ў дар кори баробар шудан ба Боккаччо натиљаи
дилхоњро намедињанд; Мазуччо Гвардато аз Салерно –дар новеллањои ў оњанги
танќиди папа ва калисои католикї нисбат ба Боккаччо боз њам тезу тундтар
гардидааст; Матео Банделло (1480-1562)- дар новеллањои ў њаљви нуќсонњои давр
дида намешавад ва ѓ.
«Декамерон»-и Боккаччо дар якљоягї бо адабиёти новелллагии Италия ба
инкишофи адабиёти нави Аврупо, махсусан драматургияи он таъсири калон
расонида буд. Сужети бисёр драмањои Шекспир мањз аз новеллањои Италия ва пеш аз
њама «Декамерон»-и Боккаччо гирифта шудаанд.
ДРАМАТУРГИЯИ НАВИСАНДАГОН – ГУМАНИСТОНИ ИТАЛИЯ
Гуманистони Италия офарандаи аввалин типи нави драматургия- мазњака,
фољиа ва пасторал, ки онњо минбаъд барои инкишофи ояндаи драмаи Аврупо ибтидо
гашта буданд, мебошанд. Ду шакли аввали он –мањзака ва фољиа ибтидои худро дар
театри антиќї доштанд , пастораль бошад бо назми буколии158 ќадимиён вобастагї
дошт.
Дар ибтидо шиносоии Италия бо намунањои драмаи антиќї танњо характери
илмї , филологї дошт. Гуманистони Италия дар ин давра дар баробари иншоњои
Арасту асарњои Плавт ва Теренций, Софокл ва Еврепид , Лукретсий ва Татситро
низ бо диќќат меомўхтанд. Он ваќт табиати театрии ин асарњо барои олимонгуманистони асрњои ХIV-ХV Италия чандон ањамият надошт.
Баъзе намоишњои оммавие, ки дар майдонњои шањр ташкил мегардид,
одатан характери динї, мистериалї доштанд. Дар майдонњои шањрї гузошта шудани
намои-ши фољиа ва мазњакањои муаллифони антиќї ба аќидаи гуманистони Италия
кори тањќиромез њисоб мешуд. Барои сарфањм рафтан ба моњияти ѓоявии асарњои
ќадимиён мегуфтанд онњо аќли расо лозим аст ва онро танњо њангоми дар забони асл
хондан дарк кардан мумкин аст.
Гуманистони Италия дар пайравї ба файласуфони ќадим сўњбатњои илмии
худро дар њавои кушод, зери дарахтони сояафкан ва ё дар сабзазор ташкил
мекарданд, асарњои Горатсий ва Вергилийро мехонданд. Боре дар ташкил ва
гузаронидани чунин сўњбатњо профессори Донишгоњи Рим Помпонио Лето (14271497) матнњои хондашавандаро миёни сомеон таќсим мекунад. Њамин тавр, бори
аввал мазњакаи Плавт намоиш дода шуда буд. Дере нагузашта ин таљриба зуд пањн
мегардад, мазњакаи Плавтро њатто дар Ватикон ба намоиш гузошта буданд. Аз баски
забони лотиниро на њама мефањмид бинобар ин зарурати тарљимаи он ба забони
Италия ба миён меояд. Дар ин кор инсонгарой Феррара Батиста Гуарринї
ташаббускор буд. Аз њамон ваќт (1486) сар карда дар азхудкунии мероси ќадимиён
давраи дуюм оѓоз мегардад.
Њамин тавр, олимон-гуманистони Италия аввалин эљодкорони мазњакаи
олимона мегарданд. Мазњакањои онњо барои одамони босавод таъин шуда буд.
Асри ХУ1 дар њаёти иљтимої-сиёсї ва маданї-маънавии Италия давраи бўњрон
мебошад. Дар ин давра реаксияи феодалї аз нав ба њуљум гузашта буд. Хондани
асарњои мамнўъ (будпарстї) манъ шуда буд. Гунањкоронро ба ќатл мерасониданд,
олимон ва файласуфонро ба оташ меандохтанд.
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Дар чунин шароит, табиист, ки асарњои санъаткорони гуманист рўњияи
пешинаи њаётдўстї ва танќидии худро гум мекунад, боварии онњо ба идеалњои
некўањволии умумї суст гардида буд. Бо вуљуди ин дар байни гуманистон боз
шахсиятњое низ ёфт мешуданд, ки њушёрии хирадмандиро аз даст надода эътирози
худро нисбат ба сохти феодалї бо роњу усулњои дигар-киноя, писханд, пичинг баён
мекарданд. Яке аз онњо Лудовико Ариосто (1474-1533) буд. Ў муаллифи достони
машњури «Неистовый Роланд» ва «Мазњакаи сандуќ» мебошад. Ба ѓайр аз ин
Ариосто боз се мазњака «Донишљўён» (1518-1519), «Чернокнижник» (1520) ва
«Далла» (1520) мебошад. Муаллиф дар њамаи асарњояш дар баробари тасвири
лањзањои мазњакавї, як ќатор воќеањои реалии даврашро низ хотиррасон мекунад.
Дар шароити ќувватгирии реаксия мазњакаи мољаро аз жанрњои васеъ
пањнгардида њисоб мешуд. Дар ин жанр Бернардо Довици шўњрат ёфта буд. Асари
машњури ў дар ин жанр «Каландрия» (1513) ном дошт.
Дар охири давраи Эњё-Никколо Макиавелли (1469-1527) драмаи «Мандрагора»ро (1514) менависад, ки дар байни њамаи песањое, ки то ин ваќт ба сањна гузошта
шуда буданд, аз бењтарин намунаи драматургияи гуманистї њисоб мешуд.
Дар ин давра дар Италия фољианависон низ њаёт ба сар мебурданд. Фољиањои
гуманистони Италия низ дар пайравии асарњои муаллифони антиќї-Софокл,
Эврепид ва махсусан Сенека эљод мешуданд. Онњо аз њаёти иљтимої ва фалсафаи
давр дур буданд. Дар байни фољианависони давр инњоро метавон номбар кард: Љ.
Триссино (асараш «Софонисба», 1515), Љ. Ручеллаи, Л. Аламанни, С. Сперони, Л.
Дольге. Асарњои њамаи онњо дар рўњияи «фољиањои хунин» эљод шуда буданд.
Дар жанри пастораль Анљело Полициано («Гуфтор дар бораи Орфей», 1480)
ном бароварда буд. Ба ѓайр аз ў дар ин жанр шоирон Љ. Чинтио, Агостино Беккари
ва Торквато Тассо низ њунарнамої кардаанд.
Драмаи пасторалии Италия барои як ќатор драматургони асрњои ХУ1-ХУ11
Аврупо дар эљоди песањои «чўпонї» њамчун намунаи ибратбахш хизмат карда буд.
ЭЊЁИ ШИМОЛЇ Ё ГУМАНИЗМ ДАР
ОЛМОН ВА НИДЕРЛАНДИЯ
§ 1. Гуманизм дар Олмон
Њаракати инсонпарваронае, ки дар Италия инкишоф меёфт, аз миёнаи асри ХV
сар карда дар натиљаи болоравии иќтисодї ва инкишоф ёфтани муносибатњои
капиталистї дар Олмон низ пањн мегардад.
Болоравии љамъиятї дар Олмон дар ибтидои асри ХV ба тезу тунд гардидани
зиддиятњои иљтимої оварда мерасонад.
Дар шањрњо мубориза байни њокимони шањрї (патритсиатњо) ва косибону
њунармандон, дар сехњо байни устоњо ва шогирдон ќувват мегирад. Устоњо ба
соњибони корхона ва шогирдон ба кормандони истисморшаванда табдил меёбанд.
Берун аз корхонањо теъдоди зиёди бекорон, мардикорон-люмпенпролетарњо аз
њамагуна њуќуќњои шањрвандї мањрум буданд. Мањз онњо аз иштирокчиёни фаъоли
њамагуна инќилобњои шањрї њисоб мешуданд.
Дар ин давра дар муњити рўњониён низ људої дида мешавад: табаќаи
роњбарикунандаи калисоњои феодалї-князњои рўњонї, епископњо, аббатњо ба сабаби
њавасмандии моддї бо ашрофони феодалии дунявї њамфикру њамзабон буданд,
рўњониёни шањру дењот бошанд, ки зотан аз муњити бургерњо ё плебейњо буданд, бо
халќи зањматкаш њамрайъ буданд ва њаракатњои оппозитсионии даврро ба муќобили
сохти мављудаи љамъиятї ва калисои расмї сарварї мекарданд.
Аз охири асри ХV сар карда дар натиљаи торафт пурзўр гардидани зулму
ситами дењќонон дар мамлакат як ќатор шўришњои дењќонон ба вуљуд меояд, ки
хотимаи он шўриши бузурги дењќонон дар солњои 1524-1525 мебошад. Дењќонон ба
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ќувваи њаракатдињандаи баромадњои револютсионии давраи Реформатсия табдил
ёфта буданд.
Дар заминаи мањз њамин болоравии њаракатњои револютсионии халќ аз нимаи
дуюми асри ХV сар карда дар Олмон њаракатњои гуманистї инкишоф меёбанд.
Вале бояд таъкид намуд, ки њаракати инсонгароёнаи Олмон ба мисли Италия
бузургони даврро ба вуљуд наоварда буд.
Гуманистони Олмон ба монанди гуманистони Италия барои идеали одами
њаматарафа инкишофёфта, барои маданияти нави дунявї ва некўањволии умум
мубориза намебаранд. Гуманизми онњо бештар характери илмї дошт ва дар доираи
хурди зиёиёни пешќадам ва њомиёни илму маърифат аз љумлаи князњо мањдуд
гардида буд.
Диќќати асосии гуманистони Олмон ба омўхтани эљодиёти классикони лотинї
ва юнонї равона карда шуда буд. Гуманистони Олмон бар хилофи гуманистони
Италия бо масъалањои илоњиёт љиддан машѓул шуда, ба таълимоти калисои
католикї ва дини масењї афкори танќидї, озодфикриро дохил менамуданд, дар
маънидодкунии матнњои динї усулњои нави филологї ва таърихиро ба кор
мебурданд ва бо њамин рох тањкурсии динро суст менамуданд. Муборизаи онњо ба
муќобили калисо, фанатизми асримиёнагї ва њурофотпарастї бо мурури пешрафти
њаракатњои реформатсионї торафт моњияти чуќури иљтимої-сиёсї пайдо мекард.
Гуманизм дар Олмон асосан дар шањрњои калонтарини он Страсбург, Аутсбург,
Нюрнберг ва ѓайра, ки бо Италия муносибатњои савдоию маданї доштанд, инкишоф
ёфта буд. Нахустин гуманистони Олмон шогирдони бевоситаи гуманизми Италия
буданд. Дар инкишофи гуманизми илмии Олмон университетњои Эрфурт ва
мањфили гуманистони он бо сарварии Мутсиан Руф наќши муњим бозида буд (асри
ХVI).
Адабиёти инсонгароёнаи Олмон асосан ба забони лотинї инкишоф меёфт.
Гуманистони Олмон дар эљодиёти худ намунањои назми ќадимиён ва назми
гуманистони Италияро ба роњбарї мегирифтанд. Дар адабиёти инсонгароёнаи
Олмон бештар жанрњои њаљвї ва пандомез, ки тавассути он нуќсонњои љамъият, фош
карда мешуд, пањн мегардиданд.
Аз шоирони инсонгароёнаи Олмон махсусан Конрад Тсельтис (1459-1508) (ўро
«Горации Олмон» мегуфтанд) дар ќасида ба мисли Овидий кайфиятњои ишќро васф
мекард; Эвритсий Корд (1486-1538) дар эпиграмма дар услуби Марсиал–олимони
бесавод, њурофотпарстї, бадахлоќињои ходимони динро њаљв намуда, вазъияти
ногувори оммаи мењнаткашро нишон медод; Генрих Бебель (1472-1518) –машњур дар
новеллањои мазњакаомез ва анекдотњо (латифањо); Иоган Рейхлин (1455-1522) –
њуќуќшинос, илоњиётчї, файласуф, муаррих, филолог, донандаи забонњои лотинї,
юнонї, яњудии ќадим, муаллифи мазњакањо, сарфу нањв ва луѓати забони яњудї,
муњаќќиќ ва муфассири «Ањди ќадим», «Талмуд» ва дигар китобњои яњудї ва ѓайра
ном бароварда буданд, Дар адабиёти инсонгароёнаи Олмон инчунин Уильрих фон
Гуттен (1488-1523) њамчун муборизи зидди дин («Диалоги», 1520-1521), зидди Папа ва
калисои католикї машњур мебошад.
§ 2. Гуманизм дар Нидерландия
Нидерландия дар шимоли Аврупо яке аз он мамлакатњое буд, ки ба сабаби
мавќеи хуби љуѓрофиаш (роњи савдо аз Бањри шимол ба ќисмњои миёна ва љанубии
Аврупо аз сарњадњои он мегузашт) дар асрњои миёна ба мисли Италия яке аз
давлатњои пешќадами Аврупо њисоб меёфт. Њанўз дар асрњои XIII-XIV шањри
Фландриё ва Брабанта (Брюгге, Гент ва ѓ.) ба марказњои саноати бофандагї ва савдо
табдил ёфта, њуќуќи худидоракуниро доштанд. Шањрњои Антверпен ва Амстердам
бозорњои калонтарини љањонї ва пулї њисоб мешуданд.
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Буржуазия дар ин љо хеле барваќт пайдо шуда ба муттањидгардии сиёсию
миллии мамлакат сабаб шуда буд.
Ислоњот дар Нидерландия дар шакли кальвинизм (дар зери пардаи динї)
инкишоф меёфт. Дере нагузашта он ба байраќи муборизон барои истиќлолияти
миллї ба муќобили мутлаќияти Испания ва реаксияи католикї табдил меёбад.
Инкишофи гуманизм дар Нидерландия ба мисли Олмон ба реформатсия рост
меояд. Дар ин љо низ олимон аз љумлаи аввалин гуманистон буданд. Онњо барои
пањн намудани асарњои классикони адабиёти антиќї мубориза мебурданд. Ба ин
маќсад кори тарљумаро хуб ба роњ монда буданд, забонњои лотинї ва юнониро
меомўхтанд. Бо ташаббуси онњо бењтарин асарњои муаллифони ќадим (Гомер,
Вергилий, Ситсерон, Теренций, Горатсий ва диг.) ба забони нидерландї тарљума
шуда буданд.
Адабиёти инсонпарваронаи Нидерландия асосан дар назми лотинї ва драмаи
лотинї инкишоф меёфт. Дар њамаи ин корњо Эразми Роттердами ва Рудольф
Агрикола бештар фаъолият нишон медоданд.
Дар нимаи дуюми асри XVI дар адабиёти бургерии Нидерландия дидактика
инкишоф меёбад. Гуманистони ин давра Марникса ва Синт Альдехонде дар
таълифоти худ калисои католикї ва ходимони онро њаљв менамуданд.
ЭЊЁ ДАР ФАРОНСА
Шароитњои љамъиятї- сиёсии Фаронса аз Италия фарќи љиддї дошт. Дар
сурате, ки дар Италия њанўз дар асри XIII дар натиљаи табаддулоти сиёсї як ќатор
шањр – республикањои мустаќил-ба амал омада буданд, дар Фаронса њамоно
дворянњо њукмронї мекарданд. Дар Фаронса синфи навбунёди буржуазї ба ташкили
корхонањои калон љуръат намекард, бинобар набудани бозорњои мувофиќ савдои
хориљиро ривољ намедод. Вай асосан бо судхурї ва маблаѓгузорї ба хољагии ќишлоќ
машѓул буду халос. Мањз аз њамин сабаб буржуазияи Фаронса ба њаракати гуманистї
низ чандон мароќ зоњир намекард. Дар ин љо њаракати гуманистї то андозае аз
тарафи баъзе дворянњои равшанфикр, ки бо маданияти Италия шинос буданд,
дастгирї меёфт.
Яке аз хусусиятњои асосии гуманизми Фаронса ин таъсири бузурги Эњёи Италия
мебошад. Инкишофи босуръати гуманизм дар Фаронса ба давраи њукмронии шоњ
Франсискои 1 (1515- 1547) рост меояд. Франсискои 1 дар дарбори худ бењтарин
рассомон ва њайкалтарошони Италия–Леонардо да Винчи, Андреа дель Сарто,
Бенвенуто Челлини ва дигаронро даъват намуда, дар шањрњои Блуа, Шамбор,
Фонтенебло кўшку ќасрњо месозад. Мањз дар замони њукмронии Франсискои 1 дар
Фаронса як ќатор тарљумањои асарњои Данте, Петрарко, Боккаччо ва ѓ. пайдо
мешаванд. Юлий Сезарь Скалигер (ваф. 1558)- инсонпарваронаи италиявї- табиб,
филолог ва мунаќќид, барои Франсискои I ба забони лотинї «Поэтика»- ро таълиф
мекунад, ки дар он принсипњои асосии драмаи инсонгароёнаи илмї баён шуда
буданд. Франсискои I мехост, ки њаракати инсонгароёнаро дар мамлакаташ шахсан
худаш роњбарї кунад, то ки аз болои афкори гуманистон назорати худро дошта
бощад.
Гуманистони Фаронса аз гуманистони давраи аввали Эњё бо васегии доираи
њавасњои аќлонии худ фарќ мекарданд. Бузургтарини онњо хусусиятњои «одами
универсали»- ро ноил мегардиданд.
Дар байни онњо яке аз намоёнтарин гуманистон Франсуа Рабле буд, ки њамчун
табиб, натуралист, бостоншинос, њуќуќшинос, шоир, филолог ва њаљвнавис шўњрат
пайдо карда буд. Эљодиёти Маро, Маргарита Наварская, Ронсар, д`Обинй ва
дигарон низ аз доираи васеи назари онњо шањодат медињад .
Дар адабиёти инсонгароёнаи Фаронса якчанд марњилањо дида мешванд: нимаи
аввали асри XVI- давраи инкишофи ѓояњои гуманистї, афзалияти рўњбаландї,
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боварї ба бинои њаёти боз њам мукаммал; нимаи дуюми асри XVI - пайдоиши
аввалин шакку шубњањо ва пушаймонињо дар муњити гуманистон, ки бар асари
таъќиби озодфикрї аз тарафи дин рух дода буд.
РАБЛЕ
(1494 - 1553)
Франсуа Рабле бузургтарин намояндаи гуманизми Фаронса, яке аз намоёнтарин
нависандагони њамаи даврањо мебошад.
Рабле дар Шинон (Турен) дар оилаи заминдори давлатманд ва адвокат ба дунё
омадааст. Аз хурдї ба монастыр (дайр) дода мешавад. Дар ин љо ў ба љои илоњиёт
рисолањои њуќуќшиносї ва асарњои адибони антиќиро меомўзад. Дере нагузашта бо
сабабњои номаълум дайрро тарк карда ба тиб машѓул мешавад ва соли 1532 ба
вазифаи табиби госпитали Лион таъин мегардад. Баъдтар ба Рим сафар карда бо
мањсули маданияти ќадимиён шинос мешавад, гиёњњои доругии Шарќро меомўзад, ба
сафари љануби Фаронса мебарояд, боз ба Рим сафар мекунад, ба мансаби кашиш
(поп) ноил мешавад, вале вазифањои кашишии (попии) худро адо накарда аст. Дар
Париж вафот мекунад.
Фаъолияти эљодии Рабле дар ду самт – илмї (олимї) ва нависандагї давом
кардааст. Асарњои олимонаи Рабле чандон љолиб нестанд. Онњо асосан ба тафсири
асарњои ќадимиён (масалан, «Афоризмњо»- и Гиппократ ) оид ба тиб ва рисолањои
њуќуќии ќадимиён бахшида шудаанд.
Рабле дар адабиёти умумиљањонї пеш аз њама њамчун нависанда шўњрат дорад.
Бузургтарин асари ў романи «Гаргантюа ва Пантагрюэль» мебошад. Роман дар
асоси асари беимзои халќї, ки соли 1532 дар Лион зери сарлавњаи «Воќеаномањои
бузург ва бебањо дар бораи Гаргантюаи бузургу азимљусса» аз чоп баромада буд,
навишта шудааст. Дар ин асари бе имзо муаллифи номаълум хеле устокорона
романњои ритсарии асримиёнаро њаљв мекард. Дар он саргузаштњои аљоибу ѓароиб,
ки бо иштироки короли «гогњо ва магогњо» Артур рух медоданд, тасвири худро ёфта
буданд. Рабле мехоњад, ки ба шакли хандаовару њаљвомези роман мазмуни чуќури
њаётиро љо кунад. Ба ин маќсад ў дар худи њамон сол (1532) романи худро њамчун
давоми китоби беимзои халќї бо номи «Корнома ва ќањрамонињои дањшатангези
Пантагрюэли бошараф, короли дипсодњо, писари Гаргантюаи бузурги азимљусса» аз
чоп мебарорад.
Роман бо тахаллуси Алькофрибас Назье аз чоп баромада буд. Дар он ду
ќањрамони асосї – Пантагрюэль ва њамсафари доимии ў Панург амал мекунанд.
Асар бештар рўњияи њазлу шўхиро дорад. Бо вуљуди ин дар он баъзе майлњои
инсонгароёнаи муаллиф њис карда мешавад: мурољиати зиёд ба дунёи антиќ, њаљви
олимони бесаводи Сорбонна ва ѓ. Китоб аз тарафи хонандагон хуб ќабул карда
мешавад.
Аз муваффаќияти китоби аввал руњбаланд гардида Рабле соли 1534 бо
тахаллуси пешина китоби дуюми худро бо номи «Ќиссаи зиндагии пурдањшати
Гаргантюаи азимљусса, падари Пантагрюэль» аз чоп мебарорад. Ин китоб дар асл
ќисми аввали романро ташкил медод. Асар ба љуз сужетњои њаљви Гаргантюа ва
волидайни ў, ба модиёни азимљусса савор шуда ба сафар баромдани ў ва аз тарфи
вай дуздида шудани зангўлањои калисои љомеи Нотр- Дам дигар тамоми воќеањо
мањсули тахайюли худи нависанда мебошад. Муболиѓа дар бисёр мавридњо то ба
дараљаи иѓроќ мерасад, вале бо вуљуди ин тасвирњои нависанда ба образњои реалии
давр шабоњат доранд. Муаллиф фикрњои асосии танќидии худро мањз зери пардаи
њамин гуна тасвирњои шухў њазломез баён менамояд.
Рабле дар ин китоб дар мисоли тарбияи Гаргантюа зиддияти байни тарбияи
кўњнаи схоластикї ва нави инсонгароёнаро нишон медињад. Аввалин муаллимони
Гаргантюа аз субњ то шом ба ў њамагуна чизњои бењударо меомўзонанд: алифборо аз
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охир сар карда мехононанд, њар рўз бе ист ба хондани 26- 30 ракъат намоз дар калисо
маљбур мекунонанд, таќвими калисоро аз ёд мекунонанд, аз Гаргантюа хоњиш
мекунанд, ки зангўлањои дуздидаашро баргардонад ва ѓ. Дар натиљаи чунин
машѓулиятњои дилгиркунанда Гаргантюа, аз рўи мушоњидањои падараш, рўз аз рўз
маъюсу ѓамгин шуда, зењнаш кунд магардад. Бинбар ин падараш ќарор медињад, ки
писарашро аз мактаби калисої гирифта ба мактаби нави гуманистї дињад, то ки дар
ин љо писарашро дар руњияи инкишофи њаматарфаи њам руњї ва њам љисмонї тарбия
намоянд.
Яке аз ќањрамонони дўстдоштаи Рабле монах (роњиб) Жан – марди зиндадил,
њаётдўст, шуљоъ, марде, ки мехоњад бо дастони худ љањонро дигар созад, калисои
Телемро таъсис медињад. Ба аќидаи муаллиф ин калисо љои танњо одамони
њаматарафа такомулёфта, ростгўю ростќавл, бо њам дўсту мењрубон, мушфиќу
њамдам мебошад. Мањз аз њамин сабаб роњиб Жан дар болотоќи дарвозаи калисо
эълоне мегузорад, ки мувофиќи он даромадан ба ин калисо барои одамони дурўя,
риёкор, шайхони мунофиќ, љанљолї, суханчин, лагандбардор, бадахлоќ, судхўр ва
ѓайра манъ мебошад. Калисои роњиб Жан барои одамони хушчаќчаќ, боадаб,
рафиќони дўсту мењрубон, ки зиндагии оќилонаро аз сар мегузаронанд, таъин
шудааст.
Роњиб Жан ба бошандагони ин калисо иљозат додааст, ки тавре ки мехоњанд
њамон тавр зиндагї кунанд. Ў ба хирадмандии онњо бовар дорад. Зеро ба аќидаи
роњиб Жан, шахси оќил барои худ кори нозебро муносиб намебинад. Рабле дар ин
китоб зимни мамнўъњои дохил кардаи роњиб Жан шахсиятњои муайяни даврашро, ки
корашон ба гуфторашон мувофиќат намекард, њаљв намудааст.
Рабле дар ин китоб низоъњои феодалиро низ сахт танќид мекунад. Ў дар мисоли
Пикрошоль, ки барои як пора нон шуда ба муќобили падари Гаргантюа љангро оѓоз
мекунад, љангњои доимии феодалонро, ки бо њар бањонае ба вуљуд меомад, мањкум
сохтааст.
Ќањрамони дигари асар-Панург образи ширинкори шўх, чаќќон, дўстдори
њаргуна њангомаю мољароњои њазломез мебошад. Ў њарчанд 63 тарзи пайдо кардани
пулро донад њам, вале њамеша аз «дарди бепулї» менолад, зеро роњњои аз он њам
зиёдтари сарф кардани пулро медонад. Панург шўхињои аљиб мекунад: зери гиребони
ашрофзанњои сернозу ишва кайкро мегузорад; ў махсусан дар калисо шўхї карданро
дўст медорад: боре ў ба табаќчаи дасти поп як танга гузошта, як кафи онро
мебардорад. Дар сурати эътирози поп дарњол аз каломи муќаддас мисол меоварад,
ки гуфтааст: «Якат њазор гардад».
Ќисми сеюми роман бо номи «Китоби сеюми корнамоињои ќањрамонона ва
нутќњои Пантагрюэли наљиб» баъди 10 сол- соли 1546 аз чоп мебарояд. Рабле ин
ќисми асарашро бо номи худ нашр карда буд.
Дар ин ќисм муаллиф оид ба масъалаи зангирии Панург сухан меронад.
Патагрюэль ва дўстонаш барои њалли ин масъала ба назди Шишаи илоњї меоянд.
Нависанда бо њамин восита хонандаро бо шањру дењот ва љазирањое шинос мекунад,
ки сокинони он ќариб симои одамии худро гум кардаанд. Онњо ба љазираи
Прокуратия меоянд ва мебинанд, ки мардуми ин љо њама аз одамони љанљолї,
тўњматчї ва итоаткор , мутеи хўљаини худ мебошад. Нињоят Пантагрюэль ва дўстони
вай ба назди коњини Шишиаи илоњї омада, ба саволи чи тавр ташкил кардани тўи
зангирии Панург љавоби «Нўшед»- ро мешунаванд.
Нависанда моњияти асосии фалсафаи асари худро мањз дар љавоби «Нўшед»
љой додааст. Яъне ў зиндагии хушњолонаи рўизаминиро назар ба ваъдањои он дунёї
авлотар медонад. Ў таввасути ин љавоби Шишаи илоњї ба одамон васият кардааст,
ки ба душворињои зиндагии давраи феодвлї, зўроварињои калисои католикї нигоњ
накарда њаётро хурсандона ба сар баранд, илмњои замонро аз худ кунанд, њаќиќатро
љўянд , дар роњи ба даст овардани некуањволии умум устувор бошанд.
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ЭЊЁ ДАР ИСПАНИЯ
Тавсифи умумї
Маданият, њамчунин адабиёти давраи Эњёи Испания аз Эњёи дигар
мамлакатњои Аврупо бо баъзе љињатњои хоси худ фарќ мекунад. Ин махсусият аз
бисёр љињат бо шароитњои инкишофи таърихии мамлакат зич вобаста аст.
Инкишофи муносибатњои капиталистї, савдои хориљї, ки дар натиљаи он сохти
љамъияти феодалї суст гардида, дар љањонбинии мардум таѓйиротњои љиддии зидди
феодалї ба вуљуд омада буданд, дар ин љо дар нимаи дуюми асри XV мушоњида
мешаванд. Таѓйиротњои мафкуравї ба Испания аз Италия мегузаштанд. Вале
протсеси пањншавии ѓояњои гуманистї дар Испания дар натиљаи таъсири омилњои
хоси давра ба таври махсус давом мекард.
Омили аввад он буд, ки протсесси реконкиста 159 дар тамоми гўшањои
мамлакат баробар дар як ваќт давом накарда буд. Вилоятњои Испания дар ваќтњои
гуногун озодии худро ба даст оварда, њар кадом аз рўи ќоида, ќонун ва ахлоќи
маънавии худ амал мекард. Дењќонон дар њама љо њуќуќ ва озодии умумиро
надоштанд. Дар протсесси ташкили бозори ягонаи миллї миёни сарварони вилоятњо
баъзан бо њокимияти марказии королї зиддиятњо ба амал меомаданд, баъзан
њокимияти шањрњо низ дар мубориза ба њокимияти королии Испания бо феодалон як
мешуданд. Мањз аз њамин сабаб дар охири давраи ибтидоии феодализм миёни
шањрњо ва њокимияти королї дар мубориза бо феодализм иттифоќи ягона дида
намешавад. Мутлаќияти Испания дар замони «королњо- католикњо» (Фердинанд ва
Изабелла) ва набераи онњо Карли 1 (1515- 1566), ки аз соли 1519 императори Олмон
низ шуда буд, дар ин давра бар зидди коммунањои шањрї тамоми љањолат ва
характери реаксионии худро ошкор месозад.
Омили дигаре, ки ба пешравии њаракати гуманистї монеъ гардида буд, дар
асри XVI ба миќдори зиёд омадани тилло аз Амрико буд. Ин бошад дар мамлакат
«инќилоби нархнома»- ро ба вуљуд оварда буд. Дар натиљаи ин болоравии нархи
мањсулот аз нимаи дуюми асри XVI сар шуда саноати Испания аз инкишоф боз
мемонад. Мардум ба љои молњои мањаллї харидани молњои хориљиро авлотар
медонист. Хољагии ќишлоќ низ рў ба таназзул нињода буд, савдогарї, авомфиребї,
ѓоратгарию торољгарї меафзуд. Дар замони њукмронии король Филипи 2 (15561596) Испания ба бўњрони сиёсї ва иќтисодї дучор шуда буд.
Њамаи ин хусусиятњо дар навбати аввал дар њаёти маданї ва адабии давр
инъикоси худро меёфтанд.
Адабиёти давраи Эњёи Испания ба ду давра људо мешавад: Эњёи ибтидої (14751550) ва Эњёи Олї (камолот) (1550-дањ соли аввали асри XVII). Дар ибтидои ин давра
чун дар дигар мамлакатњои Аврупо дар љањонбинии мардум аввалин таѓйиротњои
ренессансї (гуманистї) мушоњида мешаванд. Олимон, мутафаккирон, муаллимон ва
дигар равшанфикрони давр аз ќабили Хуан- Луис Вивес (1492-1540)- файласуф,
ислоњотчии педагогика, дўсти Эразми Роттердамї, Михаил (Мигель) Серветфайласуф ва табиб ва дигарон аз тасаввуроти асримиёнагии дунёфањмї људо шуда,
ба дарки илмии табиат ва љамъият роњ мекушоянд. Дар ин давра Университети
Алькала де Энарес маркази њаракати гуманистї гардида буд.
Вале њаракати гуманистї дар Испания ба зиддияти сахти чи њукуматдорон ва
чи калисои католикї дучор мешавад. Ташаббускорони он (Мигель Сервет) соли 1553
дар оташ сўзонда мешаванд. Буржуазияи навбунёд низ зери фишори католикї монда
буд.
Дар њаракати инсонпарваронаи Испания ду љињати хос дида мешавад: якум,
дар идеологияи Эњёи Испания наќши буржуазия ќариб њис карда намешавад; дуюм,
гуманизми Испания бештар характери на илмї, балки халќї пайдо карда буд. Вале
ин хусусияти демократии гуманизми Испания аз як тараф агар нерўмандии онро
нишон медода бошад, аз тарафи дигар баъзе љињатњои сусти онро низ ошкор сохта
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буд. Ин сустї, пеш аз њама дар тарѓиби ѓояњои патриархалї (падаршоњї) ва ѓояњои
утопистї (хаёлї)-ормонї зоњир мегардид. Баъзе адибони Испания дар ин шароит
роњи халоисро пайдо карда натавониста ба маъюсї дучор мешаванд, ба дигар
кардани љамъият ва ба даст овардани некўањволии умум бовар намекунанд, онро
номумкин мешуморанд.
Ѓояњои гуманистї дар адабиёти Испания мутлаќо дар назм инъикоси худро
меёфтанд. Дар ин љо доир ба ин масъала тадќиќотњои илмї дида намешавад. Мањз аз
њамин сабаб дар асарњои шоирони давр таъсири маданияти антиќї, адабиёти он
чандон мушоњида намегардад.
Дар адабиёти ин давра таъсири дин пурзўр аст. Дар ягон мамлакати дунё дар
адабиёти асрњои ХУ1-ХУ11 мавзўи дин ба мисли Испания васеъ инкишоф наёфта
буд.
Бузургтарин адибони давр-Луис де Лион, Луис де Гранада, Лопе де Вега,
Кальдерон ва дигарон низ дар баробари асарњои дунявї дар мавзўъњои динї низ
шеъру достонњо ва пьесањо эљод мекарданд.
Дар байни шоирони инсонгарваронаи Испания инњоро номбар кардан мумкин
аст: Боскан (1490-1542), Гарсиласо де ла Веча (1503-1536), Фернандо де Эррера (15341597), Эрсильи (1533-1594), Луис де Камоэнс (1524-1580).
Аз нависандагони инсонгароёнаи Испания пеш аз њама Монтемайор (15201561), Матео Альман (1599-1604), Франсиско Гомес де Кеведоро (1580-1645) бояд
номбар кард. Ин адибон, ки асосан дар жанри романњои шайтонї (плутовской
роман) кор мекарданд, бо асарњои худ барои дар адабиёти Испания ва Англия
ташаккул ёфтани романи реалистї заминаи устувор гузошта буданд. Тамоми
адабиёти пешинаи инсонпарваронаи Испания, махсусан инкишофи роман дар айни
замон барои дар арсаи адабиёт пайло шудани бузургтарин адиби давр, ќуллаи
баланди адабиёти инсонпарваронаи Испания, драматурги номї Митель де Сервантес
Сааведра (1547-1616) сањми арзандае гузошта буд.
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА
(1547-1616)
Сервантес дар шањрчаи Алкала де Энарес дар оилаи табиби камбаѓале ба дунё
омадааст. Бо душворињои зиёд университетро хатм мекунад. Дар 21-солагї ба
хизмати кардинал Аквавива (сафири поп дар Испания) дохил шуда, баъд бо
њамроњии ў ба Италия меояд. Баъди вафоти Аквавива Сервантес ба хизмати армияи
Испания дохил шуда, дар љанги назди Лепанто (1571) иштирок мекунад, аз дасти чап
ярадор мегардад. Соли 1575 њангоми бозгашт ба Испания киштии ў ба њуљуми
роњзанњои бањрии Алља-зоир дучор мешавад ва Сервантес 5 сол асири онњо мегардад. Борњо ба гурехтан кўшиш мекунад, вале бемуваффа-ќият. Нињоят, дўстонаш ўро
аз ѓуломї харида мегиранд.
Дар ин муддат оилаи Сервантес хароб гардида буд. Хизматњои љангии ўро касе
ба инобат намегирифт ва Сервантес бо маќсади рўзгузаронї шеърњо менависад,
пьесањо таълиф менамояд. Солњои охири умри Сервантес дар эњтиёљмандї ва
ќашшоќї гузаштааст. Зиндагї маљбур мекунад, ки Сервантес аввал ба вазифаи
ѓаллаѓундор, сони љамъкунандаи баќияпулї ба кор дарояд. Барои камомад ду
маротиба ба њабс гирифта мешавад.
Соли 1585 хонадор шудааст.
Бо вуљуди душворињои зиёди зиндагї Сервантес аз худ асарњои безаволе
гузошта аст: «Дон Кихоти Ламанчї» иборат аз ду ќисм, маљмўаи пьесањо,
новеллањои пандомез, «Саёњат ба Парнас», «Персилес ва Сихизмунда».
Сервантес пйесањои «Нуманция», «Театри мўъљизањо», «Ѓори Саламанск»,
«Пирамарди бадрашк», «Ду лаќќї», њикояњо - «Новеллањои пандомез»,
«Цигандухтар»,
«Англиядухтари
Испанї»,
«Риконете
ва
Кортадильо»,
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«Эстремадуретси рашкин», «Литсиентсиат Видриера», «Сўњбати ду саг» ва ѓайра
таълиф намудааст.
Дар байни асарњои Сервантес романи «Дон Кихот» мавќеи махсусро ишѓол
мекунад, ва он тавассути зањмати донишманд ва нависандаи маъруфи тољик С.
Улуѓзода ба забони тољикї тарљума ва нашрия карда шудааст.
«Дон Кихот» асари њаљвист. Дар он ба ќавли худи нависанда романњои ритсарї
њаљв карда мешавад.
Ќањрамони асар Дон Кихот марди камбаѓал аст. Ў дар натиљаи бисёр хондани
романњои ритсарї аз аќл бегона шуда, бањри барќарор намудани анъанањои ќадими
ритсарї ва њимояи шарафи маъшуќаи хаёлии худ ва њамаи љафодидагон ба сафар
мебарояд. Нависанда њаљви њаёти давраи феодалиро дар мисоли ритсарњои
(дворянњои) он дар тасвири образи ритсар Дон Кихот ва лавозимоти љангии он (аспи
лоѓар, ки дар њар ќадам дака мехўрад, шамшери зангзада, яроќбардори он- дењќони
маккор ва даѓали мањаллї, ки ба умеди бой шудан ба Дон Кихот њамроњ мешавад,
маъшуќаи ў молбондухтари дењаи њамсоя Альдонса Лоренсо, ки ўро Дон Кихот
Дульсинеяи Тобосї меномад, ва тамоми одобу услуби ритсарї , љангњои тан ба тани
ритсарї, љузъиёти хизмат ба «маъшуќа» ва ѓайраро хеле устокорона нишон додааст.
Ба назари Дон Кихот њама чиз афсуншуда менамояд: осиёби бодї ба назари
Дон Кихот пањлавони азимљусса, ќавињайкал, њавлии вайрона-ќалъаи зебо, таѓораи
сартарош-тоскулоњи аљиб, бадарѓагињо-ритсарњои мазлум, зани фойтунсавор–
маликаи дуздидашударо монанд буданд.
Тамоми корнамоињои Дон Кихот, ки бањри барќарор намудани адолат содир
карда мешуданд, натиљањои баръаксро медоданд: подабонписар Андре, ки ўро Дон
Кихот аз лату кўби хўљаинаш озод карда буд, баъди рафтани ў бар сари вай азобњои
боз њам вазнинро меоварад; бадарѓагиён, ки онњоро Дон Кихот озод карда буд, ба
њар тараф пароканда шуда, аз нав офати љамъият мегарданд; њуљуми Дон Кихот ба
гурўњи маврњо, ки ритсари испониро ињота карда буданд (ин сањнаи театри лўхтак
буд) ба харобгардии театр оварда мерасонад;
Њамин тариќ, тамоми фаъолияти «ритсарии» Дон Кихот ба сари љамъият
зарарњои нав ба нав меоварад. Ин буд, ки мардум дар њама љо аз марњамати Дон
Кихот безор шуда буданд. Одамон ўро тањќир мекарданд, мезаданд, ба зери пои
хукњо мепартофтанд, лаънат мехонданд.
Нињоят, Дон Кихот, ки ўро образи ритсари ѓамангез номидаанд, љисман ва
рўњан хароб мегардад, ба хонаи худ баргашта сахт бемор мешавад (беморї рамзи аз
байн рафтани ритсарї мебошад) ва пеш аз вафоташ ба њуш омада аз нав дон Алонсо
Кихана, ки ўро барои накўкориаш Добрый (Хайрхоњ) номида буданд, табдил
мегардад. Ў аз сафсатагўињои ритсарї даст кашида молу мулкашро ба хоњарзодааш
мерос мегузорад. Дар васиятномааш ў ќайд карда буд, ки агар љиянаш ба шахси
дўстдори романњои ритсарї (яъне ба дворянњои феодалї) ба шавњар барояд, онгоњ аз
мерос (рамзи молпарастии капиталистї) мањрум хоњад шуд.
Дар давраи Эњё дар Испания њаљви романњои ритсарї аз жанрњои пањнгардида
њисоб мешуд. Вале Сервантес онро тамоман таѓйир дода буд. Ќањрамони ў Дон
Кихот нафаќат таљассумкунандаи хислатњои манфии ритсарї (феодалї, дворянї),
балки дорои хислатњои мусбї низ мебошад.
Дар образи Дон Кихот ин ду хислатњо, ки дар њолатњои беаќлї ва солимаќлї
зоњир мегарданд, ба њам зид гузошта шудаанд.
Образи њамсафари Дон Кихот, яроќбардори ў Санчо Пансо низ ќисман образи
ўро пурра менамояд.
Нињоят, љињати муњимтарини романи «Дон Кихот» он аст, ки нависанда дар он
ќањрамонони худро дар лањзањои гуногуни њаёти воќеии давр нишон медињад ва бо
худи њамин нафрати хонандаро нисбат ба анъанањои манфури ритсарї, ки дар
давраи инкишофи анъанањои нави зиндагї мавќеъ надоштанд, ба вуљуд меорад.
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Маќсади асосии нависанда дар ин асар на нишон додани рафторњои бемаънии
Дон Кихот, балки тавассути он пеши назар овардани њаќиќати реалии давр мебошад.
Сервантес дар ин асари худ дар образи Дон Кихот тафаккури пўсидаи табаќаи
болои љамъият-дворянњои даврро њаљв намуда, ба он солимаќлї ва сарфакории
капиталистиро муќобил мегузорад.
Моњияти аслии ин романро В.Г. Белинский њанўз соли 1838 ба тариќи зайл
муайян карда буд: «Дон Кихот ба эраи нави санъат-санъати мо, санъати навтарин
ибтидо гузошт. Асар ба равияи идеалии роман зарбаи ќатъї расонида, онро ба
њаќиќат рў ба рў сохт. Инро Сервантес на фаќат бо оњанги њаљвии асари худ, балки
бо мањорати баланди бадеии он ба даст овардааст: Њамаи шахсони дар роман
амалкунанда – шахсони мушаххас ва типї (воќеї) мебошанд. Нависанда назар ба
њаљви тарзи кўњнашудаи романнависї, шояд бар хилофи хоњиш , майл ва маќсади худ
њаќиќатро бештар љонноктар тасвир кардааст»160
Асари Сервантес «Дон Кихот» дар асри ХVIII, махсусан дар асри ХIХ, ваќте ки
реализм дар шакли олии худ инкишоф меёфт, эътибори зиёд пайдо мекунад. Аз
њамин ваќт сар карда ѓояњо, образњо, тарзи баён, хусусиятњои алоњидаи услуби «Дон
Кихот» дар адабиёти Аврупо васеъ истифода мешаванд. Таъсири «Дон Кихот»
махсусан дар эљодиёти нависандагони машњури љањон Фильдинг, В. Скотт, Диккенс
ва Н.В. Гоголь равшан њис карда мешавад.
ЭЊЁ ДАР АНГЛИЯ
Заминањои Эњё дар Англия
Њанўз аз аввалњои асри ХIII сар карда дар њаёти сиёсї ва иљтимоии Англия
пешравињои бузурге дида мешаванд, ки дар натиљаи он тартиботи феодалї зуд рў ба
таназзул менињад. Дар ин давра дар Англия шањрњо тараќќї мекунанд, савдою
тиљорат, касбу њунар, хољагии молию пулї бо суръат инкишоф меёбад. Дар давраи
њукмронии Эдуарди III (1327-1377) ва Ричарди II (1377-1399) њокимияти каролии
Англия бо феодалони калони мамлакат муборизаи худро пурзўр намуда, ба тавлиди
њокимияти марказонидашудаи королї мусоидат менамояд. Табаќаи «ритсарњои»
миёна, дворянњои нав ва шањриён ба монанди Испания ва дигар давлатњои Аврупои
ѓарбї миёни худ муноќиша надоранд, баръакс онњо њама якљоя ташкили њокимияти
марказонидашударо тарафдорї менамоянд.
Таѓйиротњои мазкур, инчунин љанги садсолаи Англия бо Фаронса (1337-1453) ва
болоравии рўњияи ватандўстии Англияњо нињоят дар охири асри ХIV ба ташаккули
миллат ва маданияти нави Англияњо оварда расонида буданд.
То асри ХIV дар Англия маданияти ягонаи миллї ва забони ягонаи Англияї низ
вуљуд надошт. То миёнаи асри Х111 миёни забонњои франсавї ва нормандї
муборизањо давом мекарданд. Аз миёнаи асри ХIV сар карда дар Англия ташаккули
шакли хаттии забони адабии Англияї, ки асоси онро лањљаи Лондон ташкил медод,
оѓоз мегардад. Аз соли 1362 сар карда забони Англияї бори аввал дар парламенти
мамлакат истифода мешавад. Њамон ваќт бо ќарори парламент супурда мешавад, ки
минбаъд мурофиањои судї ба забони Англияї гузаронида шаванд. Тахминан аз
њамин ваќт сар карда таълиму тарбияи кўдакон дар мактабњо низ ба забони Англияї
ба роњ монда мешавад, шоирон, нависандагон, умуман ањли адаб ва санъат асарњои
худро ба забони Англияї эљод мекунанд.
Адабиёти Англия дар ин давра њанўз пурра дар рўњияи асримиёна инкишоф
меёфт. Дар муњити ашрофони Англия мисли пеш адабиёти буржуазии Фаронса дар
забони франсавї мавќеи худро нигоњ медошт. Дар баробари адабиёти франсавї дар
ин давра дар Англия ѓояњои инсонгароёнаи Италия низ ба худ роњ ёфта буданд.
Мањз њамин таѓйиротњои гуманистї бори аввал дар эљодиёти Љефри Чосер инъикоси
худро ёфта буд.
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ЉЕФРИ ЧОСЕР
(1340-1400)
Чосер дар Лондон дар оилаи савдогари нормандї ба дунё омадааст. Аљдодони ў
бо дарбор наздикї доштанд, онро бо май таъмин менамуданд.
Чосер низ аз љавонї (соли 1357) ба дарбор кашида мешавад ва вазифањои
гуногун (мањрами зани яке аз писарони Эдуарди III –герсог Лионель Кларенс,
яроќбардори Эдуард, дипломатї дар Фландрия ва Италия (1370-1378), нозири
гумрукхонаи Лондон, аъзои парламент (1386), нозири сохтмон ва тармими биноњои
шоњї)-ро адо мекунад. Чосер ба ин њама шўњратмандї дар камбаѓалї вафот
кардааст.
Чосер ягона шоири охири асри ХIV Англия мебошад, ки дар эљодиёти он
таъсири Ренессанси Италия, пеш аз њама Петрарко ва Боккаччо равшан њис карда
мешавад.
Эљодиёти Чосер ба се давра људо мешавад.
Давраи аввали эљодиёти Чосер бо анъанањои адабиёти буржуазии Фаронса
вобаста аст. Дар ин давра ў «Роман о Розе»-и франсавї ва рисолаи лотинии
Боэтсиро «Об утешении философии» ба забони англисї тарљума мекунад ва дар
асоси сужетњои онњо худаш шеърњо эљод мекунад. Шеърњои ин давраи Чосер
мувофиќи фармоиш ва табъи ашрофони Англияї навишта шуда бошанд њам, вале
њанўз дар њамон ваќт шоир дар онњо мустаќилият ва мањорати баланди шеъргўии
худро нишон медињад. Шеъру достон, балладаю ронделњо ва чанде аз асарњои насрии
Чосер аз табъи баланди ў шањодат медињанд. Ў дар асарњои ин давраинаи худ асосан
сифатњои дарбориён ва ритсарњо, њаёти ботинии онњоро инъикос менамуд. Асарњои ў
ба забони хоси дарборї навишат шуда, бањри хушњол гардонидани дарбориён
равона карда шуда буданд.
Давраи дуюми эљодиёти Чосер аз соли 1369 сар мешавад. Дар ин давра Чосер
тадриљан аз мавзўъњои давраи аввали эљодиёташ-васфи дарбориён дур мешавад,
бештар достонњои калонњаљми эпикї ва њаљвї эљод мекунад. Муњимтарин асарњои ин
давраи ў «Китоби гертсогиня» (1369), «Хонаи Шараф» (1381), «Машварати
паррандањо» (1381-1382), «Китоби занњои мењрубон» (1387) мебошанд.
Се достони аввал («Китоби гертсогиня», «Хонаи Шараф», ва «Машварати
паррандањо») дар пайравии жанри адабии асрњои миёна –видение (рўъё, шабањ) –
хобномањо таълиф шудаанд. Дар онњо махсусан таъсири «Роман о Розе»-и франсавї
зиёд њис карда мешавад. Мазмунан ин се достон бо њаёти ањли дарбор вобастаанд.
Дар «Китоби гертсогиня» гуфтугўи хаёлии шоир бо марди занмурда, ки аз вафоти
бармањали занаш герцогиня Бланш дар андўњ аст, оварда шудааст; дар ду достони
дигар низ тўи арўсии шоњи љавон Ричарди II бо маликаи Бегемия Анна дар шакли
хаёлї тасвир карда шудааст. Мањз дар њамин ду достони охир («Хонаи Шараф» ва
«Машварати паррандањо») Чосер аввалин бор дар тасвири њаќиќат аз шартњои
анъанавии асримиёнагї дур шуда, дар шакли њазлу шўхї ва њаљви нозук камбудињои
даврашро танќид мекунад.
Сафарњои Чосер ба Италия (солњои 1373 ва 1378) ва шиносоии ў бо адабиёти
инсонпарваронаи он дар Генуя, Флоренсия, Падуе , махсусан сўњбати ў бо бузургони
њаракати инсонгароёнаи Италия Франческо Петрарко ва Љованни Боккаччо дар
тафаккури Чосер дигаргунињои љиддиро ба амал меоарнд. Дар зери таъсири
њикояњои «Декамерон»-и Боккаччо, ки дар Италия бо тарљимаи лотинии он шинос
гардида буд, Чосер достони худ «Троил ва Кризеида»-ро менависад.
«Троил ва Кризеида» аз 8000 мисраъ шеър иборат аст. Он дар заминаи
«Филострато»- и Боккаччо навишта шудааст. Чосер дар ин достон сужети ишќи
Троилро ба Кризеида чуноне ки гузаштагон баён карда буданд, асосан бетаѓйир
меорад. Вале дар байни бисёр лањзањои ишќ ва тасвири характерњо мустаќилияти
худро нишон медињад. Дар натиља сужети романи ритсарии асримиёнагї оњанги
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инсонгароёнаи давраи Эњёро пайдо мекунад. Агар Боккаччо дар тасвири образи
Троил шахсияти худро дар назар дошта бошад, Чосер баръакс ба он бештар
характери объективї ва нимкиноягї мебахшад.
Тасвири ишќи Троил ва Кризеида дар зери ќалами Чосер шакли мукаммали
бадеї пайдо мекунад. Дере нагузашта муќаллидони он пайдо мешаванд. Он њатто
дар эљодиёти Шекспир низ таъсири худро гузошта буд.
Достони дигари Чосер «Китоби занњои мењрубон» низ ба монанди «Троил ва
Кризеида» дар мавзўи ишќи зан ва хиёнати шавњарон бањс мекунад.
Достони «Троил ва Кризеида» ва «Занњои мењрубон» аз љумлаи њамон асарњое
буданд, ки барои гузаштани Чосер ба давраи сеюми эљодиаш замина гардида
буд.Мањсули асосии давраи сеюми эљодии Чосер «Њикоятњои Кентерберї»
мебошад, ки ба навиштани он шоир дањ соли охири умрашро сарф карда буд. Асоси
тасвирњои портретї ва мањорати баланди психологии муаллиф дар ин асар њанўз дар
достони «Троил ва Кризеида» гузошта шуда буд. «Китоби занњои мењрубон» бошад
барои ба вуљуд омадани «Њикояњои Кентерберї» зинаи устуворе гардида буд.
Дар «Њикояњои Кентерберї» тамоми фаъолияти адабии Чосер љамъбаст карда
шудааст. Мањз дар њамин асар Чосер худро њамчун адиби гуманист нишон медињад,
ба љои «хаёл» ва «хоб» њаќиќати талхи замон , ба љои рамзу тамсил тасвирњои
рангини њаёти маишии табаќањои гуногуни љамъияти њамонваќтаи Англияро
меоварад.
«Њикояњои Кентерберї» ба тасвири зиёрати ќабри Томас Бекет дар
Кентерберї бахшида шудааст. Барои ба сафар баромадан зиёраткунандагон (29
нафар) ба ѓайр аз худи Чосер аввал дар мењмонхонаи «Табард» дар Саутварк
(наздикии Лондон) љамъ омада, субњи рўзи дигар ба роњ мебароянд. Дар байни
зиёраткунандагон ба ѓайр аз ашрофони олии дарборї ва саркардањои калисої
дигар намояндагони њамаи гурўњњои ањолии асри XIV Англия- ритсарњо, монахњо,
савдогарон, косибон, дењќони озоди давлатманд, хонум, ки даъвои дворянї ва нозу
ишвањои франсавї дорад, донишљўи Оксфорд дар либоси дарида, харобу лоѓар аз
гуруснагї, ки дар дастонаш ба ѓайр аз «бист љилд китобњои муќоваи сурху сиёњдор»
дигар чизе надорад; бевазан Бата, ки панљ шавњарро гўронда дар хаёли шавњари
шашум аст; бањрнабард- нимроњзан, духтур, ки дар вабои охирин барои худ сарвати
зиёде ба даст оварда аст; кишоварзи сурхрўй, осиёбон, харрот ва дигарон њузур
доранд.
Мувофиќи маслињате, ки дар мењмонхонаи «Табард» карда шуда буд, њар яке аз
иштирокчиён барои кўтоњ кардани роњ (то ќабри Томас Бекет аспакї якрўза роњ
буд) бояд дутогї ваќти рафтан ва дутогї ваќти омадан саргузашти худро наќл
мекарданд. Мувофиќи наќшаи Љосер бояд 120 њикоя гуфта мешуд. Вале ин наќша ба
пуррагї иљро нашудааст. Аз 120 њикояи ба наќша гирифта шуда њамагї 24 њикоя аз
дањони 23 мусофир баён шудаасту халос.
Чосер дар «Њикояњои Кентерберї» тавассути наќли саргузашти мусофирон
хусусиятњои характерноки њар яке аз табаќањои љамъиятии Англияро кушода нишон
медињад. Муаллиф нафаќат тасвири њаљвомези портрети ќањрамононашро меоварад,
балки онњоро ба њаракат медарорад, диалоги онњоро ташкил медињад ва дар натиља
маќсади асосии худ-фош намудани нуќсонњои љамъиятиро ноил мегардад.
«Њикояњои Кентерберї» њарчанд аз љињати мавзўъ ва шакли шеъриаш ба
адабиёти асримиёнагї тааллуќ дошта бошад њам, вале аз љињати услуби реалистии
баён, фарогирии васеи њаќиќати иљтимої ва муносибати нозуки кинояомез нисбат ба
он њаќиќат бештар ба фикрронињои давраи Эњё мансуб аст. Аз ин рў эљодиёти
Љефри Чосер барои гузаштан ба давраи Эњё дар адабиёти Англия заминаи
боэътимоде њисоб мешавад.
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Тавсифи умумии Эњёи Англия
Эњё дар Англия таърихан ба давраи ба сари њукумат омадани сулолаи Тюдорњо,
аз ваќти ба тахт нишастани Генрихи XVII (1485) то ваќти вафоти малика Елизавета
(1603)- охирин намояндаи ин сулола – рост меояд.
Мањз дар давраи њукмронии сулолаи Тюдорњо дар тамоми соњањои хољагии
мамлакат болоравии њаракати гуманистї, пешравии илму маърифат, афкори эљодии
мислаш диданашуда ва тараќќии шањрњо, савдо, муомилоти пулию молї дида
мешавад.
Њарчанд сабабњои ин болоравии афкори гуманистї дар Англия бо дигар
мамлакатњои Аврупои Ѓарбї умумият дошта бошад њам, вале љараёни он дар Англия
хусусиятњои хосе дошт. Махсусиятњо аз ин иборат буданд:
1. Њанўз аз охири асри XV сар карда дар ќишлоќљойњо протсесси аз тарафи
помешчикњо зўран кашида гирифтани заминњои дењќонон ва ба чарогоњњо табдил
додани он сар шуда буд. Ин бошад дар мамлакат ба инкишофи саноати мануфактурї
ва савдо сабаб гардида буд.
2. Хусусияти хоси инкишофи љамъиятї дар ин давра дар умумияти манфиатњои
синфњои доро, ки њама њокимияти марказиро дастгирї мекарданд ва дар ин замина
манфиатњои умумии мадании онњо ташаккул меёфт, эоњир мегардид.
3. Њокимияти королї низ дар навбати худ ба инкишофи муносибатњои
капиталистї мусоидат мекард. Дар мамлакат саноати дохилї бо тамоми иќтидори
худ ба кор медарояд ва тадриљан эњтиёљи Англия ба молњои хориљї аз байн
бардошта мешавад. Дар ин давра худи Англия бозорњои зиёди љањонро ба даст
меорад.
4. Инкишофи муносибатњои капиталистї аз як тараф ба афзун гардидани
боигарии давлатмандон сабаб гардида бошад, аз тарафи дагир шаклњои нави
истисмори одамро ба вуљуд оварда буд. Пурзўр гардидани зулму истисмор дар
навбати худ ба тезу тунд гардидани зиддиятњои байни бою камбаѓалон ва шўришњои
умумихалќии дењќонон ва камбаѓалони шањрњо сабаб гардида буд. Яке аз
калонтарин шўришњои дењќонон дар ин давра шўриши Роберт Кет (1549) мебошад.
5. Инкишофи босуръати унсурњои буржуазї ба инќилоби буржуазї, ки дар
солњои 40- уми асри XVII рух дода буд, замина гардида буд. Аз давраи подшоњии
Якови I (1603- 1625) зиддиятњои иљтимої тезу тунд гардида, иттифоќи байни
буржузия ва мутлаќияти шоњї аз байн меравад, зиддияти миёни онњо тезу тунд
мегардад. Дар њамин давра дар њаракати инсонгароёнаи Англия низ људої ба амал
меояд. Њаракати инсонгароёнаи Англия рў ба таназзул менињад.
Яке аз аввалин марказњои маданияти инсонпарваронаи Англия Университети
Оксфорд њисоб мешуд. Дар ин љо мањфили дўстдорони маданияти антиќї амал
мекард. Дар кори он олимон – филологњо Вильям Гросин, Томас Линэкр, Љон Колет
ва баъдтар Томас Мор иштирок доштанд. Њарчанд ин олимон бо проблемањои
гуногун (филология, фалсафа, тиб) машѓул бошанд њам , вале манфиати ягона ва
умумї- омўхтани маданияти антиќї ва татбиќи он дар њаёти имрўза онњоро ба њам
муттањид сохта буд.
Дере нагузашта пайравони мањфили Гросин дар шањрњои Лондон, Кембриљ ва
ѓ. низ пайдо мешавад.
Адабиёти давраи Эњёи Англия њарчанд нисбат ба Италия ќариб як аср дертар
инкишоф ёфта бошад њам, вале ба ин нигоњ накарда вай ба љањон бузургтарин
шахсиятњои њаракати инсонпарваронаи додааст, ки яке аз онњо Томас Мор мебошад.
Томас Мор (1478-1535). Дар адабиёти инсонгароёнаи Англия аввалин
нависандае буд, ки эљодиёти ў дар зери таъсири пурфайзи гуманизми Италия, ба
хусус Пико делло Мирандола ташаккул ёфта буд. Ў дар адабиёти љањон пеш аз њама
бо асари худ «Утопия» ном баровардааст. Мањз ба шарофати њамин асар Томас
Морро бунёдгузор ва нахустин намояндаи сотсиализми хаёлї меноманд.
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«Утопия» ба адабиёт ва афкори љамъиятї – сиёсии љањон таъсири калон
расондааст. Тамоми ѓояњои утопистии асрњои XVI – XIX аз Кампанелли сар карда
то Маролли, Фонтенел, Дени Верас ва Кабэ ибтидои худро аз «Утопия»- и Томас
Мор гирифтаанд. Франсуа Рабле (Фаронса), Шекспир, Свифт низ болои ин асар
бисёр андешањо рондаанд.
Дар пешрафти њаракати инсонпарваронаи Англия сањми олим ва файласуф
Френсис Бэкон (1561- 1626) низ бузург мебошад. Маркс Бэконро «асосгузори њаќиќии
материализми Англия ва тамоми илми эксперименталии њозира» номида буд. Бэкон
табиатшиносиро илми њаќиќї ва физикаро, ки ба таљрибаи эњсосї такя дорад,ќисми
муњимтарини табиатшиносї номида буд. Ба аќидаи олим эњсоси одамї нуќс надорад
ва сарчашмаи њамагуна донишњо мебошад. Ў илмро бе таљриба тасаввур намекард.
Бэкон шартњои асосии методи расионлиро (аќлониро) дар индуксия (аз љузъ ба
кулл), анализ (тањлил), муќоиса, мушоњида, таљриба (эксперимет) медид.
Бэкон нафаќат олим, файласуф, балки нависандаи маъруф низ буд. Асари ў
«Таљрибањо» (1597) дар ташккули ахлоќи гуманистї ва ташкили маънавиёти нави
инсонї дар адабиёти давр њарфи наве њисоб мешуд. Асари дигари ў «Атлантидаи
нав» (1623) ба васфи илм ва прогресси техникї њамчун асоси некуањволии умумї
бахшида шудааст. Асари мазкур дар айни замон то андозае аз таназзули њаракати
инсонгароёнаи ибтидоии асри XVII Англия шањодат медињад.
Дар инкишофи адабиёти инсонпарваронаи Англия, инчунин як ќатор шоирон,
аз љумлаи Томас Уайт (1503 - 1542), Эдмунд Спенсер (1552 - 1599), нависандагон Љон
Лилли (1554 - 1606), драманависон Љон Бейл (1495 - 1563), Томас Кид (1558 - 1593),
Роберт Грин (1553 - 1590) ва нињоят Вильям Шекспир (1564 -1616) сањми арзандае
гузоштаанд.
ВИЛЯМ ШЕКСПИР
(1564- 1616)
Шекспир намояндаи давраи охири Эњёи Англия мебошад. Ў нависандаест, ки
дар эљодиёташ тамоми комёбињои афкори тафаккури замон, санъати давр таљассуми
худро ёфтаанд.
Шекспир дар даврае њаёт ба сар мебурд ва эљод мекард, ки дар Англия љараёни
љамъоварии ибтидоии сармоя ба ќавли К. Маркс дар шакли классикиаш давом
мекард161. Дар ин давра дар њаёти адабии давр низ таѓйиротњои љиддї дида
мешаванд ва ин пеш аз њама дар асосан ташаккул ёфтани поэтикаи драмаи Англияї
зоњир мегардид.
Драмаи инсонпарваронаи Англия тахминан аз миёнаи асрњои XVI сар карда
инкишоф меёбад. Аз охири солњои 80- аввали солњои 90- уми асри XVI сар карда дар
Англия аввалин насли драматургон пайдо мешавад, ки санъати инсонгароёнаро дар
театр љо мекунанд. Ин гурўњи драматургонро, одатан, «мутафаккирони
университетї» меномиданд. Ба ин гурўхи мутафаккирон дар баробари Љон Лилли
(1553- 1606), Роберт Грин (1560- 1592), Кристофер Марло (1564- 1593) Вильям
Шекспир низ дохил мешуд.
Шекспир дар шањрчаи Стредфорд дар Эвон дар оилаи косиби њунарманд
(дастпўшакбоф) ба дунё омадааст. Мактаби мањаллии грамматикиро хатм мекунад,
забони лотиниро ба хубї аз худ менамояд, бо забони юнонї шинос мегардад, бисёр
љавон хонадор мешавад. Соли 1587 ба Лондон кўчида ба вазифаи суфлёрї ё ёрдамчии
режиссёри театрњои гуногун кор мекунад. Соли 1593 ба театри бењтарини Лондон, ки
ба он Љемс Бербељ сарварї мекард, ба вазифаи актёр ва драманавис ба кор медарояд.
Дар иљрои писари Бербељ- Ричард Бербељ фољиањои Шекспир- «Гамлет» ва «Ричарди
III» намоиш дода мешуданд. Соли 1593 Шекспир бо гурўњи ашрофони љавондўстдорони театр наздикї пайдо мекунад ва ба яке аз онњо- Граф Саутемптон ду
достони худ: «Венера ва Адонис», «Лукретсияи беномусгардида» ва маљмуаи
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«Сонетањо»- и худро мебахшад. Соли 1612 бо сабабњои номаълум театр ва фаъолияти
драматургии худро тарк карда ба зодгоњаш- Стредфорд бармегардад. 23 апрели соли
1616 дар рўзи таваллудаш вафот мекунад.
Шекспир дар адабиёти инсонгароёнаи Англия пеш аз њама њамчун драматург ва
муаллифи 37 песа машњур аст. Фаъолияти драматургии Шекспир ба 3 давра људо
мешавад:
1)
Солњои 1592- 1600. Дар ин давра Шекспир асосан мазњакањои «Хоби
шаби тобистон» (1595), «Савдогари Венетсия» (1596) , «Ѓавѓои бисёр аз њељ» (1598),
«Ин ба шумо чи хел хуш меояд» (1599), «Шаби дувоздањум» (1600). Силсилаи
хроникањои «Ричарди III» (1592), «Ричарди II» (1595), ду ќисми «Генрихи IV» (1597),
«Генрихи V» (1599) ва аввалин асарњои фољиавии худ «Ромео ва Љульетта» (1595) ва
«Юлий Цезарь» (1599)- ро эљод мекунад.
Давраи дуюми эљодиёти Шекспир солњои 1601- 1608- ро дарбар мегирад. Дар ин
давра драматург ќариб њар сол яктогї фољиа эљод мекунад: «Гамлет» (1601),
«Отелло» (1604), «Шоњ Лир» (1605), «Макбет» (1605), «Антони ва Клеопатра» (1605),
«Кориолан» (1607), «Тимони Афинї» (1608), «Андоза ба андоза» («Мера за меру»)
низ иањсули њамин давра мебошад, эљод мекунад.
Давраи сеюми эљодиёти Шекспир солњои 1608- 1612- ро дар бар мегирад. Дар ин
давра драматург танњо трагикомедия эљод мекунад. Муњимтарини онњо «Симбелин»
(1609), «Афсонаи зимистон» (1610) ва «Тўфон» (1612) мебошанд.
Давраи аввали эљодиёти Шекспир ба болоравии умумимиллии Англия, ки аз
соли 1588 оѓоз гардида буд, рост меояд. Мањз њамин рўњияи замона оњанги асарњои
ўро муайян сохта буд. Асарњои ин давраи драматург бо руњияи оптимистии худ фарќ
мекунанд. Муаллиф ба ѓалабаи ќуввањои нави гуманистї боварї дорад. Чунин
руњия, пеш аз њама, ба мазњакањои ў хос мебошад. Асарњои хроникавии Шекспир низ
бо реализми олии худ фарќ мекунанд. Дар онњо муаллиф дар мисоли воќеањои хунии
тахрихї љангњои байнифеодалии асри XV Англияро тасвир менамояд. Силсилаи
асарњои хроникавии шоир бо «Генрихи V», ки ба ин љангњо хотима гузошта, дар
мамлакат оромию шукуфоии иќтисодї, сиёсї ва маданї- маънавиро таъмин намуда
буд, анљом меёбад. Њатто фољиаи «Ромео ва Љульетта» ба характери фољиавии худ
нигоњ накарда, аз боварии муаллиф ба ѓалабаи некї аз болои бадї шањодат медињад.
Руњияи махсуси шоир, ки аз таѓйирёбии њаёти иљтимої- сиёсии давр дарак медињад,
дар ин давра танњодар фољиаи «Юлий Сезарь» њис карда мешавад. Асари мазкур дар
эљодиёти Шекспир як навъ марњилае мебошад, ки аз оѓози давраи нави фољиавии
Шекспир хабар медињад.
Давраи дуюми эљодиёти Шекспир ба пурзўр гардидани зиддиятњои љамъиятии
Англия рост меояд. Дар ин давра моњияти реаксионии њокимияти королї ва
феодалони давр то рафт равшан ошкор мешуданд; синфи навбунёди буржуазия, пеш
аз њама ќисми нисбатан фаъоли он- пуританњо фаъолияти душмании худро нисбат ба
ѓояњои гуманистї пурзўр менамуданд, халќи мењнатї бошад дар ин давра њанўз
барои баромадњои мустаќилона бар зидди ин ќуввањои торик омода набуд ва
барномаи муайяне њам надошт. Њамаи ин дар якљоягї љањонбинии Шекспирро дар
ин давра муайян месозад, дар афкори ў эњсоси фољиа ташаккул меёбад ва ў ин
фољиаи даврро дар асарњояш «Гамлет», «Шоњ Лир» ва «Макбет» ба таври бадеї
инъикос менамояд. Ў нишон медињад, ки ќуввањои торики љамъият ба њуљум
бархестаанд ва аз зарбаи онњо бењтарин фарзандони халќ- ќуввањои равшанфикри
љамъият ба њалокат мерасанд. Бо вуљуди ин Шекспир маъюс намегардад. Ў зарурати
муборизаи ќуввањои хайрро бар зидди ќуввањои шарр зарур медонад ва боварї
дорад, ки дар нињояти кор некї бояд аз болои бадї ѓалаба ба даст орад. Чунин руњия
ба оѓози таъќиби њаракати гуманистї хос буданд. Вале дар охири ин давра , ваќте, ки
мутлаќияти королї панљањои хунини худро бар сари гуманистон бо тамоми њастиаш
боз мекунад, Шекспир ба маъюсї дучор мешавад. дар тафаккури ў аќидањои
нобоварї ба ѓалабаи некї аз болои бадї пайдо мешаванд ва вай ин руњияи худро дар
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асарњои нави худ «Кориолан» ва «Тимони Афинї» баён мекунад. Ин ду фољиа дар
бораи он гувоњї медињад, ки Шекспир ба бўњрони амиќи эљодї дучор шудааст.
Дар ин давра асарњои мазњакавии Шекспир («Конец делу Венец» ё «Все хорошо
что хорошо кончается»), («Оќибаташ хуш бошад»), «Мера за меру» («Андоза ба
андоза» ё «Ченак ба ченак») низ руњияи фољиавї пайдо мекунад. Лар песаи «Троил ва
Крессида» низ ба љои юмор (њазл) њаљви масхараомез ва дар хотимаи асар дурўѓ
мавќеи асосиро ишѓол менамояд.
Асарњои давраи сеюми эљодиёти Шекспир («Симбелин», «Афсонаи зимистон»,
«Тўфон») низ моњиятан ба жанри мазњака чандон ќаробат надоранд. Онњо дар асл
песањое мебошанд, ки аз задухўрдњои тезутунд ва оќибати хушбахтона иборатанд.
Чунин хусусият пайдо кардани асарњои давраи охири эљодиёти Шекспир
њамоно аз њаёти љамъиятии давр сар мезанад. Дар ин хусус баъзе аќидањое пайдо
шуда буданд, ки мувофиќи он Шекспир гўё бо вазъияти давр ба муросо омадааст.
Дар асл Шекспир дар ин асарњояш боз ба руњияи аввали инсонгароёнаи худ
бармегардад. Ў ба ѓалабаи некї аз болої бадї боварии комил дорад. Вале ин
боварии шоир акнун на дар солњои наздик, балки дар ояндаи номуайян мавќуф
гузошта шудааст. Мањз аз њамин сабаб ин асарњои Шекспир бо пардаи фантастикї ва
шартї рўпўш карда шудаанд. Вале муњимаш он, ки Шекспир ба ѓояњои гуманизм,
барќарор гардидани озодї ва танатани аќлу хирад, ба ѓалабаи адолат аз болои
беадолатї боварї дорад.
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хос, нузул.
32.Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.- С. 726.
33.История Европы.- М., 1988.- С. 132.
34.Ранович А. Б. Апокрифы древных христиан. / Сост. И.С. Свеницкая и М. К.
Трофимова. –М., 1989. / Иќтибос аз Ранович А. Б. Первоисточники про истории
раннего христианства. Античные критики христианства. – М.: ИПЛ, 1990. – С. 6
35.Ранович А. Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные
критики христианства.М.: ИПЛ, 1990.- С. 8.
36.Амусин И.Д. Кумранская община.-М.:1975.
37.Фаластин – сарзаминест дар љанубу ѓарбии Осиё дар соњилњои шарќии Бањри
Миёназамин. Њанўз 3500 сол пеш аз милод аз нимљазираи Арабистон ба сарзамини
имрўзаи Ироќ (Байнаннањрайн) ќабилањои сомї кўч баста буданд. Дар соли 2500 то
милод мављи дуюми кўчманчиён – канъониён ба сарзаминњои Фаластин ва Лубнон
мекўчад. Дар асрњои ХIV – ХI то милод ќабилањои сомии оромї – аслан аз
Арабистон ба Осиёи Пеш, яъне ба Фаластин низ мекўчанд. Тахминан дар соли 1250
то милод ќабилањои яњудиёни ќадим, ки низ аз Нимљазираи Арабистон омада
буданд, дар байни Кўли Тивериад ва Бањри мурда ќисман сокинони мањалро танг
карда, ќисман ба онњо омехта гардида дар соли 1255 то милод ба ном подшогии
Исроилро ашкил медињанд, ки бар сари он аввал Саул, баъд Довуд ва сонї Сулаймон
(Соломон) меистоданд. Баъди вафоти Сулаймон давлати Исроил ба ду подшогїИсроил (дар Шимол) ва Яњудия (дар Љануб) људо мешавад. Соли 586 то милод Шоњи
Бобулистон Навуходоносри II Яњудияро маѓлуб сохта, Урушалимро хароб ва ањолии
онро ба Бобулистон мекўчонад. Соли 539 то милод Форсњо-Куруш (Кир) ба Бобул
зарба зада, ба 50 њазор яњудиён иљозат медињад, ки ба Урушалим баргарданд. Баъди
аз тарафи Искандари маќдунї забт карда шудани Фаластин (ибтидои асри 1У)
яњудиёни ќадим бо розигии худи онњо ба мамлакатњои мутамаддини њамон давр
фиристода мешаванд. Соли 63 то милод сарлашкари Рим- Помпей аз зиддиятњои
дохилии Урушалим истифода карда, ба онљо аскарони худро медарорад. Аз њамон
ваќт сар карда Фаластин ба њайати Империяи Рим дохил гардида буд. (ниг. Е.
Дмитриев. Палестинская трагредия.-М.,1986,с.4-5)
38.Ниг. Ковалев С.И. Основные вопросы происхождения христианства.Л.,1964.-С.223.
39.Иќтибос аз Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства.
Античные критики христианства:-М., 1990.-С.8
40.Ортодокс- аз забони юнонї Orthodoxs- мўътаќиди дин; фикри дуруст;
таълимоти сањењ. Аќидаи диние, ки аз тарафи сарварони обшинаи динї муайян карда
мешавад ва иљрои он барои њамаи аъзоёни обшина њатмист
41.Гностикњо- аз забони юнонї gnosis (gmoseos)-дониш-аз њамин љо гностицизммарњилаи аввали љараёни дини-фалсафии давраи охири антиќ ва ибтидои асри
миёна, ки аз љараёнњои манихеи, бидъати дуалистии асримиёна (павликанњо,
богомилњо, катарњо ва ѓ.) иборат буд. Љараёни мазкур дар асри 1 мил. дар Шарќи
Наздик (Сурия ё Самарин) ва ё Искандария (Александрия) ба вуљуд омада, дар асри 2
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душмани асосии дини насронї гардида буд. Пайравони ин љараён кўшиш мекарданд,
ки дар таълимоти худ омехтаи эътиќодњои мухталифи шарќї- яњудия, зардуштия,
динњои бобулї, мисрї, насронї; фалсафаи юнонї ва парастиши мистериалиро
пешкаш намоянд. Љараён аз се шоха иборат буд: гностикони насронї (асрњои 1-3);
гностикони бутпараст (асрњои 1-3); мандеистон (асрњои 2-3). Гностикњо умуман дар
таълимоти худ ибтидои ягонаро тарѓиб мекарданд. Вале дар таълимоти онњо баъзан
элементњои дуалистї низ мушоњида мегардид.
42.Навпифагориён-љараён дар фалсафаи Юнони ќадим (асри 1 то мил.- асри 3
мил.) Пайравони ин љараён бори дигар чун афлотуниёни миёна ба мафњумњои риёзї
ва тамсилњо эътибори махсус дода , дар ахлоќ идеалњои гўшанишинї (аскетизм) ва
катартикиро инкишоф медоданд. Онњо на аќл, балки адад (монаду-як, диаду-ду)-ро
мабдаъ њисоб мекарданд
43.Оккултизм- аз калимаи лотинии Occultus- махфї, нињонї. Номи умумии
таълимот, ки дар инсон ва коинот мављуд будани ќуввањои нињониро эътироф
мекунад. Мувофиќи таълимоти оккултизм ин ќуввањои нињонї барои њама дастарс
намебошанд. Онро танњо одамони алоњида дар натиљаи машќи махсуси психологї
ноил шуданашон мумкин аст. Маќсади ин гуна машќњо аксар ваќт бо таркишњои
рўњї (психологї), њисси марг ва ба куллї дигаршавї (таѓйирёбии куллї) вобаста
будан мебошад. Њамаи ин амалиётњоро оккултизм њамчун роњ барои расидан ба
зинаи олии шуур ва диди нави љањон , ки ба асрори нињонии дониш- таъсир
расонидан ва назорат аз болои ќуввањои нињонии одам ва табиат бурда мерасонад,
маънидод мекунад.
44.Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т.1.-С.604.
45.Энгельс Ф. Юридический социализм // Маркс К. Энгельс Ф.Соч.-Т.-21.С.495.
46.Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до
начало ХХ века.-М., 1997.-С.142.
47.Догмат (юн) - дар илоњиёт таълимотест, ки ба сухан, калом боварї дорад; ба
шакку шубња роњ намедињад, таълимоти шахшудамонда
48.Катар ( юн) - ба маънии соф, мусаффо, тоза, пок, яъне покон, ањли тасаввуф,
суфиён.
49.Схоластика- донишњои формалї, ки аз њаёти реалї дур мебошад
50.Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших впемен до
начало ХХ века-М.,1997.-С.140.
51.Њамон љо
52.Мистицизм (юн) - «Маросимњои асрорангез (нињонї), фарз». Эътиќод ба
имконпазир будани робитаи мустаќим бо нерўњои фавќуттабиї.
53.Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до
начало ХХ века-М., 1997.- С.141.
54.Ниг. Робертсон Дж. Евангельские мифы.-М.,1923
55.Ниг. Древс А. Миф о Христе.-М., 1923; Древс А. Отрицание историчности
Иисуса в прошлом и настоящем.-М.,1930
56.Крывлев И.А. Христос миф или действительность.-М.,1987.
57.Католицизм. Словарь атеиста. М.,1991.-С. 6
58.«Њафт санъати (илмї) озод» таълими силсилаи фанњои тривий (сарфу нањвграмматика, санъати суханварї (риторика), диалектика (мантиќи формалї) ва
квадривий (геометрия, арифметика, астрономия ва мусиќї)- ро дар бар мегирифт.
59.Патристика (аз забони лотинї patres- падарон- дар назар дорад падарони
калиосро)- маљмўи доктринањои илоњиётї (теологї, фалсафї ва сиёсї-сотсиологии
адибони насронї (асрњои 2-8), ки дини насрониро њамчун дини ташаккулёфта тасвир
намуда, онро аз њамагуна њуљумњои њокимиятњо ва пайравони политеизм
(бисёрхудої) њимоя мекарданд.
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60.Схоластика (аз забони лотини shola- мактаб)- фалсафаи асримиёнагии
Аврупо (асрњои 11-Х1У)- кўшиш менамуд, ки љањонбинии диниро аз нуќтаи назари
фалсафа асоснок намояд, яъне догматњои диниро тавассути методњои мантиќї исбот
карданї мешуданд, фалсафаро чун хизматгори схоластика эътироф мекарданд.
Инкишофи схоластика ба давраи император Карли Бузург (асрњои У111-1Х) рост
меояд.
61.Энгельс Ф. Введение к английскому изданию работы «Развитие социализма
от утопии к науке» //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.ХVI.Ч.1.- С.295.
62.Фаъолияти Аквинский Ф. дар мавзўи махсус ба тариќи муфассал баён
мегардад.
63.Инквизитсия- аз забони лотинї ingusitio- тафтиш, љустуљў, кофтуковташкилоти судї-полисї, трибунали калисои католикї, ки дар асри ХIII бо маќсади
мубориза бурдан бар зидди бидъат ташкил карда шуда буд. Дар давоми аср ќариб
дар њамаи мамлакатњои католикї амал мекард. Усулњои кори он аз берањмї, азоб,
уќубат, шиканља, маљбурсозї ва м.и иборат буд. Муфассал ниг. Ба маќолаи
Инквизитсия.
64.Асорати авинъонї- давраи байни солњои 1309-1377 ваќте ки короли Фаронса
Филиппи IV дар рафти мубоњисањо оид ба маќоми њокимимятњои дунявї ва рўњї
папањоро дар Авинъон (Љанубии Фаронса) асир мегирад. Ин њодиса дар бораи
бўњрони сохти калисои католикї ва болоравии сохти монархиявии- феодалии
Аврупо шањодат медињад.
65.Православие. Словарь атеиста. – М., 1988.-С.6
66Иќтибос аз китоби Григулевич И. Р. Инквизиция.- М., ИПЛ, 1985.- нашри 3.С. 101.
67.Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 13.- С. 7.
68.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государство //
Маркс К., Энгельс Ф., Избр. произ. в 3 томах.-Т.- 3. – М., 1983.-С. 366.
69.Югославия № 14.- С. 3.
70.Гегель. Соч.- Т. 8. Госиздат, 1935.- С. 445.
71.Энгельс Ф. Юридичиеский социализм // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. изд. 2.- Т.
21.- С. 495.
72Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. изд.
2.- Т. 7.- С. 360.
73.Гедонизм – аз юнонї hedone – роњат, маишат – назарияи ахлоќ. Дар Юнон
(асри IV то милод) пайдо шуда буд. Мувофики ин назария маишат неъмати олии
зиндагї мебошад.
74.Михайлов А. Д. Вступительная статья // Средневоковый роман и повесть. –
М., 1974.- С. 8.
75.Ниг. ба Боришанская М.М. Педагогические идеи в культуре Западной
Европы XIII-XIV и гуманистическая мысл, школа, педагогика эпохи средневоковья и
начала нового времени. – М., 1990.- С. 11.
76.Пуришев Б. И. Зарубежная литература средних веков: Латинская, кельтская,
скандинавская, провансальская, французская литература. – Вып. 1. – М., 1974.- С.
351.
77.Секрет секретов. Девять английских версий. Изд.Мазалаои. -Т. 1. Техст.
Оксфорд, 1977.
78.Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв.
Автореф. доктор филол. наук. Л. – 1989.- С. 38.
79Хамон чо.-С. 5.
80.Живов В.М., Успенский Б. А. Метаморфозы античного язычества в истории
русской культуры XVII-XVIII вв // Античность в культуре и искусстве последующих
веков. – М., 1984.- С. 8.
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81.Белецкий А. И. Русская литература и античность // Взаимосвязи и
взаимодействие национальных литератур: Материалы дискуссии. М., 1961; Очерки
истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших времен до
конца XVII в. – М., 1989; Радции С. И. Античное влияние в древнерусской культуре //
Вопросы классической филологии. 1971, № 3-4; Буланин Д. М. Античные традиции в
древнерусской литературе XI-XVI в.в. Автореф. док. филол. наук. Л.. 1989; Живов В.
М., Успенский Б. А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры
XVII-XVIII в.в. Античность в культуре и искусства последующих веков. – М.. 1984.
82.Universitas – аз забони лотини ба маънии «община», «корпоратсия»,
«маљмўъ» (омўзгорон ва донишљўён).
83.Схола – юнонї shole - мактаб.
84.Схоластика – донишњои формалї, донишњои аз њаёт, аз амалиёт, таљрибаи
зиндагї дур, илмї бесамар; фалсафаи масењии асри миёна.
85.Патристика (юнони pater – авлод, лотини patris – падар) – истилоње, ки њанўз
дар асри 2 аз тарафи ба ном «падарони калисо» барои ифода намудани маљмўи
дастурњои илоњиётї, фалсафї ва сиёсї-сотсиологї (иљтимої) љорї карда шуда буд.
86.Реалистон (лотини realis – љисмї, реалї, њаќиќиї воќеї) – истилоњи фалсафї.
87.Номиналистон (лотини nomen – ном) – таълимоти фалсафї.
88.Томизм (лотини Thomas – Фома) – љараён дар фалсафаи схоластикї ва
илоњиёти католитсизм, ки зери таъсири Фома Аквинский ба вуљуд омада буд.
Хусусияти хоси томизм аз кўшишњои бо њам васл намудани таълимоти ортодоксалї
дар масъалањои динї бо шуур, аќли солим иборат буд. Томизм илмро ба хидмати
илоњиёт гузошта буд, ибтидои илоњиро њаќиќати кулл (олї) мењисобид. Асоси
таълимоти томизмро таълимоти метафизикї оид ба хасти (онтология), ки махияти он
аз исбот намудани њастии Худо иборат буд, ташкил медод.
89.Сигер Брабантский – магистри Университтети Париж, дар пайравї ба
Арасту дунёро бе аввалу охир ва доимї њисоб мекард; аз тарафи Худо офарида
шудани оламу одамро инкор менамуд; ба таъкиби калисо мемонад, ўро ба Рим
даъват карда ба њабс мегиранд, дар њабсњона халок шудааст, калисо дар донишгоњњо
омўхтани на танњо таълимоти аверроистон, балки натурфайласуфонро низ манъ
карда буд.
90.Неотомизм – навтомизм – таълимоти фалсафии дини католикї, ки таълимоти
илоњиёти асри миёнаи Фомаи Аквиниро (томизмро) ба шароитњои имрўза мутобиќ
сохтааст. Маќсади неотомизм ба эътиќод ва илоњиёт тобеъ сохтани илм мебошад.
91.Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т. 18.- С. 574
92.Маркс К., Энгельс Ф.Соч.-Т.7.- С. 361
93.Ересть – (юнонї – aireoid, айнан – интихоб. Дар ин љо – таълимоти динии
махсус, аз aireo – чанг зада гирифтан, дарк кардан, ба тарафи худ љалб намудан) –
таълимоте, ки дар доираи љањонбинии динии амалкунанда хилофи дастурњои асосии
он мебошад.
94.Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т. 7.-С. 370.
95.Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т.- 21.-С. 153-154.
96.Гот – номи ќабилаи олмонњои ќадим. Номи «услуби готї» дертар дар зери
таъсири гуманистон пайдо мешавад. Гуманистон тамоми асри миёнаро «готї» ва
«варварї» меномиданд.
97.Ювалова Е.П. ролевский портал Шартрского собора. Античность. Средние
века. Новое время. М.,«Наука». – 1977. – С.8.
98.Конструктивизм – услуби меъморист, ки дар сохтмони иморат таъсирбахшї
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Средние века. Новое время. изд-во Наука.-М.,1977.- С.19
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VII Род у кельтов и германцев // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произ. в 3-х томах.-Т. 3,
- М., 1983.- С. 326
101.Сага (скандинави – saga) – асари мансури аригиналї ё тарчимавї, ки дар он
муборизањои одамони љамъияти ќавмї бо элементњои навбунёди феодали тасвир
карда мешуданд (асрњои VIII-XIII).
102.ЭнгельсФ.
Присхождение
семьи,частной
обственности
и
государства//Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произ в 3 томах.- 3.-М. 1983.-С. 224
103.Зарубежная литература средних веков // Учебное пособие для студентов пед.
вузов.- М.: Просвещение, 1975.-С. 17.
104.Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т. 2.-С. 65.
105.История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение /
Под. общ. ред. Жирмунского В. М. – М., 1959.-С. 83.
106.«Эдда» – маънии лугавии калима маълум нест. Дар адабиёт ду навъи «эдда»«Эдда»-и кабир, яъне (назм) ва «Эдда»-и саѓир, яъне (наср) дида мешавад.
107.Тотемизм – англ tоtem (аз забони индейхои Амрикои шимолї): шакли
ќадимтарини дин, ки дар оѓози љамъияти ќавмї пайдо шуда, эътиќод ба кувваи
фавќуттабий ва њамхунии гурўњи ќавм (авлод)-ро бо ягон навъи њайвон, растанї, ашё
ва ё њодисаи табиат, яъне ба истилоњ тотем тарѓиб менамояд.
108.Скалдњо – њофизон – шоирони Норвегия ва Исландияи ќадим, њофизони
дастањои њарбии ќоннунњои скандинавї, иштирокчиёни љангњои князњои давр; дар
даврањои осоишта мушовир ва муќаррабони князњо.
109.Chansons de geste – «сурудњои ќањрамони», «сурудњо дар васфи
корнамоињо».
110.Шпильман- бозингар, масхарабоз, ширинкор.
111.Аллитератсия – услуби шеъриест, ки ба такрори њамсадоњо асос ёфтааст.
112.Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т. XVI.- Ч.-1.- С. 445.
113.Энгельс Ф. Дебаты по польскому вопросу во Франкфруте // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. изд. 2-ое.- Т. 5.-С. 377-378.
114.Трубадур аз феъли trobar (франсави: tronver – дарёфтан). Номи трубадур ба
хамаи навъхои адабиёти давр: дунявї, динї, шањрї, ритсари ва гайра хос буд. Дар ин
чо сухан танхо дар бораи трубадурони лирик меравад.
115.Ниг. История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение
// Под общ. ред. Жирмунского В.М. – М., 1959.- С. 109.
116.История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение. –
М., 1959.- С. 128.
117.Куртуазный (франсави courtois) – табъи нозук, бо назокат, болатофат, аз
хад зиёд мехрубон.
118.Культура Византии IV-первая половина VII в. М.: Изд-во Наука- 1984.-С.
13
119.Константинопол ба шарафи муассиси он император Константини I (306-337)
номида шудааст, ки вай онро соли 324 ба љои Бизонс
( Визант) сохта буд:
120.Византия – аз номи шањр – колони ќадимии юнонї воќеъ дар гулўгоњи
Босфор - гирифта шудааст.
121.Стамбул шакли вайроншудаи ифодаи юнонии “ Ис тик полин- “Дар шањр “
яъне дар Константинопол, Туркњо онро њамчун номи пешинаи пойтахти Византия-Ис
тик полин- Истамбул-Стамбул ќабул карданд.
122.Антропоморфизм – (юнонї – antrops – одам + morоehe – намуд, шакл) 1)
тасаввури то илмї, ки мувофиќи он гўё њайвонњо, растанињо ва њодисањои табиї ба
хусусиятњои одамї- тафаккур, њис ирода моликанд: 2)тасвири Худо.
123.Дмитрев Н.А. Краткая история искусств – М.: Искусств, 1988.-С. 113.
124.Спиритуализм – (лотинї – spiritualis – рўњї) таълимоти динї- фалсафї, ки
рўњро моњият ва асоси дунёи моддї мешуморад, донишро бо эътиќод иваз мекунад.
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125.Герцман Е.В. Развитие музыкальной культуры // Культура Византии:
Вторая половина VII-ХII в. М.1989.-С. 557-570.
126.Герцман Е.В. Византийское музыкознание. Л. 1988.- С. 207-246.
127.Ба таври муфассал ниг.: Герцман Е. В. Развитие музыкальной культуры //
Культура Византии : Вторая половина VII – ХII в.- М., 1989.- С. 562 – 563.
128.Неоплатонизм-марњилаи охирини инкишофи платонизми антиќї: дар
шакли мањфил ва мактабњо вуљуд дошт; диќќати асосиро ба шарњи диалогњои
Афлотун (Платон) ва ба низом даровардани таълимоти он равона мекард.
Мактабњои неоплатонї дар мамлакатњої Ѓарбу Шарќ (хилофоти араб) васеъ пањн
гардида буданд. Неоплатонизм дар таълимоти худ ба асотири будпарастї диќќати
махсус медод, онро ба низом медаровард.
129.Исихия- таълимот дар бораи тавассути сукут, парњезгорї ва ваљди ибодат
дар зиндагї бо Худо як шудан.
130.Номинализм (лот. nomen- ном, номгўй ) таълимоти фалсафї, ки ањамияти
мафњумњои умумї (универсали)- ро инкор мекунад. Мувофиќи назарияи
номиналистї мафњумњои умумї дар асл вуљуд надорад, онњо дар тафаккури инсон
пайдо мешаванд. Номинализм дар асрњои миёна яке аз љараёнњои схоластикї, ки
дар рафти бањс бо реализм дар бораи мафњумњои умумї пайдо шуда буд. Ниг.
Философский энциклопедический словарь- М., 1989.- С. 427
131. Теократия (юн.theokratia <theos- Худо + kratos-њокимият-њокимияти илоњї:
як шакли давлатдориест, ки дар он сарвари калисо ва рўњониён вазифањои њокимияти
дунявиро ба љо меоранд.
132.Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
изд.- 2.-Т. 7.-С.360.
133.Маркс К., Энгенльс Ф. Манифест коммунистической партии.-М.,1975.- С.
22.
134.hymanitas-лот. табиати инсон, инсондўст, инсонпарвар, эътибор, шаън,
ќадру ќимати инсон.
135.Культурология.-Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.-С.195
136.Маркс К. , Энгельс Ф. Соч. изд.2.Т.-20.-С.346
137.Ренессанс (лот: аз нав ба вуљудорї, аз нав барпошавї, аз нав
барќароршавї;таљаддуд, эњё. Дар забони русї Возрождение).
138.Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения.-М.;1961.-С.7
139.Культурология.-Ростов-на Дону: Феникс, 1999.- С.195.
140.Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения.-М.,1978.- С.79-109
141.Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения.-М.,1978.-С. 90-95.
142.Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл
творчества.-М.,1989.- С. 445
143.Пинский А. Реализм эпохи Возрождения.-М.,1961.-С. 9
144.Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития гуманизм, реформация,
католическая реформа.- Пг. 1922. Иќтибос аз: Проблемы культуры Италянского
Возрождения.-Л.: Наука.-1979.- С. 4
145. Ниг.Черняк И.Х. Проблемы идеологии Италянского Возрождения в трудах
советских учёных (1917-1977) -Проблемы культуры Италянского Возрождедения. - Л.:
Наука.- 1979.- С.4
146.Њамон љо .- С. 7-8
147.Гуповский М.А Новые работы по истории платонизма Италянского
Возрождения // Вопросы философии, 1958.- № 10.- С.171 (Иќтибос аз нашри
фавќуззикр, с. 15).
148.История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение.-М.,
1959. -С. 196-198.
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149.Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1988.- С.223;
Культурология. -Ростов –на –Дону: Феникс, 1999.- С. 195.
150.Очерки по истории мировой культуры. - М.-1997.- С. 176.
151.Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. – М., 1961.-С .13
152.Очерки по истории мировой культуры.–М., 1997.-С. 178
153.Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.(от древнейших времен по XV1
век).-М.: Искусство.- 1988.- С. 223
154.Роллан Р. Собр. соч. в 14 т.- Т.- 2.-М., 1954.- С. 82.
155.Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.ХУ1.- С. 327
156.Брагинский И. С. Иранское литературное наследие.-М., 1984.- С. 96-97
157Ниг. История зарубежный литературы // Раннее средневековье и
Возрождение.-М., 1959.- С. 252.
158.Назми буколї-назми чўпонї (bukolikoc-љўпонї)-тасвири њаёти беѓамона,
ишќварзињои љавонон дар оѓўши табиат.Эљодкори он Феокрит (Юнони ќадим) ва
Вергилий (Рими ќадим) мебошанд.
159.Муборизаи халќи Испания барои озодї аз арабњо.
160.Белинский В.Г. ПСС.- Т. 2.- 1953.- С. 424
161.Ниг. Маркс К. Капитал.- М., 1950.-Т- 1, гл. XXIV.
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